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SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Nowy lokal:

 Zabierzów, 

ulica Śląska 45
Nowy lokal:

Zabierzów,

ulica Śląska 45

Kryspinów:

12 346 33 99
788 15 16 17

Zabierzów:

536 987 654
888 34 35 35

Gabinet okulistyczny czynny:
środa od 13.00; piątek od 11.50 do 13.30 

Optyk
okulista

Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 2  
rejestracja tel. 792 608 139

BADANIE 
OKULISTYCZNE

GRATIS !!!

BADANIE 
OKULISTYCZNE

GRATIS !!!
dla klientów zamawiających okulary. 

Info w zakładzie.
dla klientów zamawiających okulary. 

Info w zakładzie.

ENERGOOSZCZĘDNEENERGOOSZCZĘDNE

DOMY
Z DREWNA

TEL. 512 420 311             WWW.SLODKIDOM.COM.PL

DOPŁATY

Z NFOŚiGW

DO 50000 ZŁ

TĘCZOWY
COCKTAIL BAR

POLECAMY
• PYSZNE GAŁKOWE  LODY „GRYCAN”
• PYSZNE CIASTA DOMOWEGO WYPIEKU
• HOT-DOG’I
• WSZYSTKIE KAWY ŚWIATA

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ KAWIARNI

W TENCZYNKU, UL. ZAMKOWA 2
(obok kościoła), budynek KULKOLANDII

Piknik Dworski pod 
Zamkiem w Korzkwi
W dniu 16 czerwca o godzinie 14.00 roz-
pocznie się długo wyczekiwany Piknik 
Dworski pod Zamkiem w Korzkwi. 
Podczas imprezy publiczność będzie miała okazję m.in. doświad-
czyć prawdziwego starcia zbrojnych, nauczyć się autentycznych 
tańców dworskich, uczestniczyć w rozmaitych konkursach: np. fryzur 
dworskich, placka dworskiego, sprawnościowych  i sportowych. Dla 
najmłodszych przewidziany teatrzyk „Księżniczka Żaba”, przejazdy 
zaprzęgiem kuców oraz figle w „dmuchanym zamku”. Dla odważnych 
lot balonem i podziwianie panoramy otuliny Ojcowskiego Parku 
Narodowego, zjazd na kolejce tyrolskiej. Dla tych co lubią, jak mawiał 
Imć Zagłoba, „zjeść dobrze byle dużo” suto zastawione stragany ze 
zdrowym i wyśmienitym jadłem: wędliny, chleb ze smalcem, miody, 
pierogi, gorące kiełbasy z ognia oraz prawdopodobnie najlepsza 
kawa w Polsce. Pojawi się również straż ogniowa, która urządzi 
spektakularny pokaz swojej siły i sprawności.
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Moc: 0,65 kW/ 0,9 KM

Ciężar: 4,2 kg*

STIHL FS 38 STIHL FS 55

Moc: 0,75 kW/ 1,0 KM
Ciężar: 5,1 kg*

STIHL FS 87

Moc: 0,95 kW/1,3 KM
Ciężar: 5,6 kg*

STIHL FS 240 C-E

Moc: 1,7 kW/2,3 KM
Ciężar: 7,4 kg*

STIHL FS 410 C-E

Moc: 2,2 kW/ 2,7 KM
Ciężar: 8,5 kg*

PPHU "AGROMIR", Nawojowa Góra ul. Krakowska 152
tel: 12 282-61-05, 258-11-10 606 830-048

PROMOCJA:
do każdej zakupionej 
u nas maszyny STIHL 
lub VIKING o wartości 

powyżej 2000 zł 
dokładamy lampę 
solarną za 79 zł.

Promocja do:
 30.07.2013 r. lub 

do wyczerpania zapasu.

30-240 Kraków, ul. Za Skłonem 4
tel. 508 144 702 • 607 623 680

- ochrona lakieru
        - auto detailing
               - myjnia ręczna

 Z gazetą 
Gwarek 10% 

zniżki na 
wszystkie usługi.

KULTURA

Spotkanie autorSkie z karoliną BidzińSką, 
autorką kSiążek fantaSy

Podczas półtoragodzinnego spotkania 
Autorka opowiedziała o początkach 
swojej twórczości, o swych fascynacjach 
literackich, o przenikaniu się w jej utwo-
rach życia realnego ze światem fantasy. 
Mówiła o swojej pierwszej powieści 
wydanej drukiem - "Serce ziemi. Tom 
1. Adamantowe przeznaczenie", która 
ukazała się pod pseudonimem Hibris. 
Książka zilustrowana została grafikami 
Autorki (grafika i rysnek to bowiem 
kolejne jej pasje). 
Druga część ksiąźki - "Serce ziemi. 
Tom 2. Dychotomiczny chaos spójno-
ści" ukazał się już wyłącznie w formie 
elektronicznej. Autorka zrezygnowała 
z trudnej współpracy z wydawcą wcze-
śniejszego tomu... Karolina Bidzińska 
opowiedziała również o nowych pro-
jektach, nad którymi pracuje. Efektem 
tej pracy jest pierwszy tom powieści (z 
czterech zaplanowanych) - "Córka upa-
dłych. Uśpiona, bo zakazana baśń", któ-
ry ukazał się również w formie elektro-
nicznej. Jest to książka dla miłośników 
aniołów, demonów i wszelkiej maści 
istot nadprzyrodzonych. Autorka zdra-
działa, że pisząc tę powieść wyobrażała 
sobie, iż akcja rozgrywa się na obszarze 
osiedla mieszkalnego będącego częścią 
Krzeszowic...
Dla wielu powieść może budzić kontro-
wersje, gdyż w niestandardowy sposób 
ukazano w nim najważniejsze postaci 
odwiecznego konfliktu Dobra i Zła. 
Tym bardzej zachęcamy do jej przeczy-
tania i wyrobienia sobie własnej opinii.
Zapraszamy pod adresy: hibris2.blog4u.

pl i hibris.id.joe.pl, gdzie można zapo-
znać się z twórczością Autorki.
Będziemy informować Państwa o kolej-
nych poczynaniach literackich Karoliny 
Bidzińskiej i śledzić jej twórczość, do 
czego gorąco zachęcamy wszystkich 
miłośników nie tylko powieści fantasy, 
ale po prostu dobrej ksiązki, niezależnie, 
czy mamy lat naście, czy kilkadziesiąt...

 v Redakcja

Artykuł powstał na podstawie mate-
riałów Biblioteki w Krzeszowicach, 
Filia w Tenczynku

W dniu 13.05.2013 r., w ramach Tygodnia Bibliotek, odbyło się w tenczyńskiej bibliotece – filii 
biblioteki krzeszowickiej, spotkanie autorskie, którego bohaterką była Karolina Bidzińska – mło-
da autorka książek fantasy, mieszkanka jednej z miejscowości należących do obszaru Gminy 
Krzeszowice. Uczestnikami spotkania była młodzież gimnazjalna z klasy III Zespołu Szkół im. 
Władysława Jagiełły w Tenczynku, wraz z nauczycielką języka polskiego Panią Jolantą Zawrotniak.

„Konieczność życia i zachowywania się jak 
wszyscy, wyjaławia tych, którzy żyli po swojemu“

Karolina Bidzińska

DREWNO OPAŁOWE
I KOMINKOWE, BRYKIET, WĘGIEL

DOSTAWA DO KLIENTA. CZYNNE 24 H.

Skład opału:
Sucha Beskidzka -
Zembrzyce Dąbie,
ul. Wadowicka 1

Oferujemy również:
• meble ogrodowe 
• wyroby tartaczne 
    (deski, łaty, więźby, kantówki, foszty)

• elementy paletowe, 
   palety
• sztachety

tel. 12  421  25  30; 
tel. kom. 600  356  458, 
                    666  071  232
bryl@poczta.onet.eu
 www.bryl.com.pl

Do udziału w nim poprzez zaan-
gażowanie swojego wysiłku, 
pomysłowości i czasu zaproszeni 
zostali wszyscy uczniowie szkół 
gminy Wielka Wieś – począw-
szy od najmłodszych z zerówki, 
na gimnazjalistach skończywszy. 
Konkurs miał na celu kształtowanie 
świadomości ekologicznej dzieci 
i młodzieży, zaangażowanie dzieci 
i młodzieży w działania o charak-
terze edukacyjnym, poznawczym, 
twórczym. Miały uświadomić  
znaczenie recyklingu  w aspekcie 
ochrony środowiska. Ponadto podej-
mowane działania służyły integracji 
młodzieży z różnych placówek edu-
kacyjnych, poszerzeniu współpracy 
społeczności szkolnej z rodzicami, 
promocji szkoły i gminy. 
Uroczystość, która odbyła się 23 
maja, była ukoronowaniem trudu 
dzieci i młodzieży. Na przestrze-
ni kilku ostatnich miesięcy roku 
szkolnego trwała wytężona praca 
konkursowa. Uczniowie po raz 
kolejny pokazali, jak duże talenty 
w nich drzemią. Efekty ich pracy 
mogliśmy podziwiać podczas wrę-
czenie nagród. 
Zanim jednak to się stało, uczniowie 
wzięli udział w prezentacji doty-
czącej recyklingu i elektrośmieci, 
przygotowanej przez uczniów Gim-
nazjum w Białym Kościele.
A oto lista zwycięzców: Kategoria 
wiekowa 0-III: I miejsce: Lena Pater 
– SP Bębło, Patryk Kołodziejczyk - 

SP Biały Kościół, II miejsce: Maciej 
Kukla – SP Modlnica, Wyróżnienia: 
Wiktoria Mirek - SP Będkowice, 
Szymon Borusiewicz -SP Wielka 
Wieś, Iga Pączkowska - SP Bębło. 
Kategoria wiekowa IV-VI: I miejsce: 
Agnieszka Zagórska – SP Modlnica, 
II miejsce: Maria Tomczyk – SP 
Wielka Wieś, Nagroda Specjalna: 
za szczególnie dojrzałą pracę malar-
ską dla Faustyny Kaniewskiej - SP 
Bębło, Wyróżnienia: Julia Boczoń 
- SP Będkowice, Alicja Kołodziej-
czyk SP Biały Kościół, Marek 
Karoń SP Bębło. Kategoria wieko-

wa I – III Gimnazjum: I miejsce: 
Magdalena Brandys – Gimnazjum 
Biały Kościół, II miejsce: Katarzyna 
Zielińska – Gimnazjum Modlnica, 
III miejsce: Jakub Maciejaszek – 
Gimnazjum Modlnica, Wyróżnie-
nia: Daniela Wessa – Gimnazjum 
Modlnica, Damian Śliwa – Gim-
nazjum Modlnica.

Źródło: strona internetowa Urzędu 
Gminy Wielka Wieś: www.wielka-
-wies.pl

MODLNICA Gminny Konkurs Plastyczny

RECYKLING JEST OK
Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego 
środowiska. Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy „zaszczepiać” 
dzieciom od najmłodszych lat.  W dniu 23 maja 2013 roku w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Modlnicy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Recykling jest 
OK” realizowanego w ramach projektu „Włącz ekologię w codzienność”.
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

www.altanydreweko.pl✆ 784 416 692

> ALTANY  > MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   > PLACE ZABAW
> BUDY DLA PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, DONICE
> SZTACHETY, PODBITKA, BOAZERIA

POŻYCZAJ
NAJTANIEJ!
Niektóre banki oferują niskie oprocentowanie, inne brak prowizji, 
ale to tylko część kosztów pożyczki. To, co się naprawdę liczy, 
to wysokość miesięcznej raty. Alior Bank jako jedyny w Polsce 
oferuje pożyczkę z gwarancją najniższej raty, która uwzględnia 
wszystkie koszty pożyczki!
Proponujemy:

0% prowizji;
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń;
 możliwośc konsolidacji kilku drogich  
kredytów w jeden tańszy.

Warunki oferty w placówce banku  
i na www.aliorbank.pl

Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 28 500 zł, liczba rat: 59, oprocentowanie nominalne: 
12,7%, składka na ubezpieczenie na życie: 5 044,50 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota 
odsetek: 9 951,86 zł, RRSO: 24,19%, rata: 651,73 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.  
Warunki oferty – wg stanu na 28.02.2013 r. 

Zapraszamy:
Krzeszowice 
ul.Kazimierza Wyki 3 

12 258 98 13

Zabierzów 
ul. Leśna 2a 

 12 282 50 70

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, 
urządzeń chłodniczych, pompy ciepła
Od 2007 r nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu, naprawach przeglądach 
wszelkiego typu instalacjach sanitarnych. Usługi swoje oferujemy głównie 
podmiotom komercyjnym, przemysłowym i publicznym. Wykonujemy również 
małe instalacje osobom prywatnym. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie oraz 
niezbędne uprawnienia. Wykonujemy inspekcje kamera termowizyjną.

Systemy zasilania słonecznego
– elektrownie słoneczne 
Współpracując z firmą Hymon Energy Sp. z o.o. Oferujemy Państwu 
zakup oraz na życzenie montaż gotowych zestawów elektrowni 
słonecznych opartych na wysokowydajnych panelach fotowoltaic-
znych oraz markowych urządzeniach przekształtnikowych 
pozwalających pracować w układzie skojarzonym z siecią 
zewnętrzną jak i zupełnie niezależne elektrownie gromadzące energię 
w akumulatorach. 
W naszym punkcie jest wykonany prezentacyjny zestaw fotowoltan-
iczny o mocy 235 W zasilający oświetlenie 

Budownictwo 
energooszczędne i pasywne
W drugim kwartale br uruchomiono program dopłat do 
budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Nasza firma 
jest dystrybutorem i wykonawcą budynków w systemie 
thermomur.
Technologia thermodom jest produktem nowoczesnym                 
i sprawdzonym, posiadającym najwyższe walory użytkowe                 
i co najważniejsze dającym inwestorom niewspółmierne 
korzyści ekspolatacyjne.
W świadomości inwestorów istnieje przeświadczenie, że koszt budowy domu niskoenergetycznego lub 
pasywnego jest znacznie wyższy niż „tradycyjnego”. Dzisiejsze technologie pozwalają na budowę domu 
spełniające standardy energooszczędności znacznie niższymi nakładami. Dzięki temu energooszczędny, 
ponad stumetrowy dom można postawić już w cenie 50 metrowego mieszkania w centrum miasta. 
Na naszej stronie internetowej jest link do biura projektowego które ma już zatwierdzone projekty 
podlegające dopłatą z NF40 i NF15

system thermomur
U0<0,11W / m2K

OFERTA USŁUG:
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Krzeszowice, Rynek 23

tel. 12 282 67 96,

kom. 698 686 385

W CIENIu WuLKaNu ETNa

Panie zwiedziły partnerskie przed-
szkole oraz dwie szkoły włoskie 
(podstawową i średnią). Podczas 
kilkudniowego pobytu w tym kraju 
nauczyciele z europejskich placówek 
oświatowych spotkali się z przedsta-
wicielami gminy i resortu edukacji 
jednostki administracyjnej Trega-
stogni, podczas którego przekazali 
materiały promujące ich regiony 
i przedszkola władzom gminnym. 
Podstawowym celem spotkania było 
omówienie działań podejmowanych 
w placówkach partnerskich, ustalenie 
konkretnych wytycznych do dalszej 
pracy, a także przydział obowiązków 
koordynatorom na kolejne miesiące 
pracy z projektem. Prezentując własny 
kraj nauczyciele dzielili się doświad-
czeniami i wymieniali opinie na temat 
osiągnięć w pracy z dziećmi, oma-
wiali formy realizacji zadań projek-
towych, specyfikę pracy we własnym 
przedszkolu lub szkole, a także dzielili 
się sukcesami w pracy z dziećmi doty-
czącymi realizowanych zadań.
Spotkanie to okazało się najbardziej 
owocnym i ważnym, zwłaszcza dla 
polskiej placówki. Pokaz multime-
dialny, przedstawiający osiągnięcia 
i efekty pracy z dziećmi w przedszko-
lu w Woli Filipowskiej został wybrany 
do prezentacji na międzynarodowym 
spotkaniu przedstawicieli pracow-
ników Agencji Narodowych z całej 
Europy, które będzie miało miejsce 
w Grecji w najbliższym czasie. Jest 
to ogromne wyróżnienie dla małego 

wiejskiego przedszkola i zarazem 
docenienie dodatkowej pracy nauczy-
cieli, zaangażowania przedszkolaków 
i rodziców. 
Zarówno podczas poprzednich mobil-
ności, tak i tym razem najcenniejszym 
doświadczeniem była możliwość 
zaobserwowania form i metod pracy 
z dziećmi we włoskich przedszkolach 

i szkołach oraz porównania wyposa-
żenia, wystroju, dekoracji odwiedza-
nych placówek. Sposobność dziele-
nia się wiedzą, wymiana poglądów 
i nauka wzajemnej akceptacji różnic 
osobowościowych i kulturowych jest 
niewątpliwie jedną z ważniejszych 
korzyści uczestnictwa w projekcie. 

Włoskie Tregastogni położone na Sycylii, w pobliżu wulkanu Etna, to miejscowość 
partnerska Projektu Comenius PPS,  który realizują przedszkolaki i nauczyciele Przed-
szkola Samorządowego w Woli Filipowskiej. To również miejsce kolejnego spotkania 
nauczycieli i koordynatorów projektu, które miało miejsce w dniach 10-15 marca 2013 
r., w którym udział wzięły trzy osoby z polskiego przedszkola: nauczycielki oddziału 
przedszkolnego (w tym koordynator projektu) oraz Pani Dyrektor.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

Geodezja, Pośrednictwo,  Wycena S.C. 
Licencje nr:  5768, 14102, 16297

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl 

ZAMIENIMY!!! 
Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia,  na 1 pokój + kuchnia   
WYNAJMIEMY!!! 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   
U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
Krzeszowice, 3 pok. 47 m2     199 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2     310 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2    130 000 zł
Krzeszowice, 2 pok., 36 m2        155 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż           465 000 zł
Kraków, Azory, garsoniera 24 m2        159 000 zł
Kraków, Grzegórzki ul. Fr. Nullo, 1 pok 36 m2   225 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2        410 000 zł
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje,  108 m2   600 000 zł
Kraków, ul. Wybickiego,  3 pokoje,  67 m2          469 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2     110 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2     300 000 zł
Krzeszowice, 1300 m2       65 000 zł 
Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
Tenczynek, 990 m2 z mediami i projektem      115 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
Kraków, Azory,  350 m2          280 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha   1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami         105 000 zł
Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a         10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a        25 000 zł

DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha       16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha       13 000 zł
Zalas, 0.75 ha       150 000 zł
Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha       120 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + 2x garaż      375 000 zł
260 m2  stan surowy      400 000 zł
115 m2 do zamieszkania       350 000 zł
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż       580 000 zł
Tenczynek:
95 m2      310 000 zł
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.        98 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
Nawojowa Góra:
80m2 pow. całk.        260 000 zł
KOMERCJA: 
Krzeszowice
CENTRUM  800m2 działki  z zabudowaniami        280 000 zł
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35m2       100 000  zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe    360 000 zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł
Bolęcin: 
Stadnina koni + zabudowania  5.30 ha,         2 800 000 zł
Ośr. rekreacyjny z akwenem 
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe        1 000 000 zł

Bolecin: ośrodek rekreacyjny z akwenem wodnym + pawilony mieszkalne cena do negocjacji,
Krzeszowice: ul. Kościuszki lok. biur. 80m2 1100zł/mc + media.
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 komfort 
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji 

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.
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Sprzedam działkę budowlaną w Tenczynku.
 Działka uzbrojona, ogrodzona. 12 arów.

 tel. 788 249 325

Oferujemy do sprzedaży
oryginalnie wykończony

dom w Tenczynku.
Bardzo dobra lokalizacja.

170 m kw, zagospodarowana działka 6a.

Tel. 796 – 351 – 499

Sprzedam umeblowane mieszkanie 
w Krzeszowicach, przy ul. Targowej

blok jednopiętrowy, pow. 47 m2, dwa pokoje, jasna kuchnia.  

tel. 728 303 986

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373

Przypominany, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy,  
każde gospodarstwo domowe musi posiadać umowę na wywóz odpadów komunalnych. 

W celu pełnego zaprezentowania oferty oraz podpisania umowy prosimy o kontakt:
 Alba MPO Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, tel: 32/ 643-14-84

ALBA MPO Sp. z o.o. to nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt, wykwalifikowana 
i doświadczona kadra specjalistów oraz lata doświadczeń na rynku usług komunalnych,
które sprawiają, iż usługi wykonywane przez naszą firmę oceniane są bardzo wysoko.

Oferujemy możliwość wyboru wielkości pojemnika w zależności od potrzeb:

Pojemnik 120 litrów      -  15,40 zł /szt. Brutto
Pojemnik 240 litrów     -  22,00 zł /szt. Brutto
Pojemnik 1100 litrów    -  69,44 zł /szt. Brutto
Nowy pojemnik na odpady w cenie usługi. Odbiór odpadów selektywnych co trzy miesiące GRATIS!

Serdecznie zapraszamy

do współpracy!!!

Zgodnie z przepisem art. 229 § 4 
kodeksu pracy (k.p.) pracownik nie-
posiadający aktualnego orzeczenia 
lekarskiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do pracy na określo-
nym stanowisku nie może zostać przez 
pracodawcę dopuszczony do pracy 
W myśl art. 229 § 1 k.p. wstępnym 
badaniom lekarskim podlegają oso-
by przyjmowane do pracy, pracow-
nicy młodociani przenoszeni na inne 
stanowiska pracy i inni pracownicy 
przenoszeni na stanowiska pracy, na 
których występują czynniki szkodliwe 
dla zdrowia lub warunki uciążliwe. 
Badaniom wstępnym nie podlegają 
jednak osoby przyjmowane ponownie 
do pracy u danego pracodawcy na to 
samo stanowisko lub na stanowisko o 
takich samych warunkach pracy, na 
podstawie kolejnej umowy o pracę 
zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu poprzedniej umowy 
o pracę z tym pracodawcą.
Przy zatrudnieniu w nowym zakła-
dzie zachodzi konieczność skierowania 
pracownika na badania wstępne na 
dane stanowisko, gdyż pracodawca 
nie może wykorzystać zaświadczenia 
lekarskiego wystawionego dla potrzeb 
poprzedniego zatrudnienia, nawet gdy-
by zatrudniał pracownika na takim 
samym stanowisku, jakie zajmował 
on przed zmianą pracodawcy. 
Istotną kwestię odgrywają również 
badania profilaktyczne, przeprowadza-

ne przez lekarza medycyny pracy, na 
podstawie skierowania od pracodawcy. 
Zgodnie z przepisem art. 229 § 2 
k.p. pracownik podlega okresowym 
badaniom lekarskim, zaś w przypadku 
niezdolności do pracy spowodowanej 
chorobą trwającej dłużej niż 30 dni 
kontrolnym badaniom lekarskim. 
Badanie te powinny być przeprowadzo-
ne w czasie pracy, z zachowaniem pra-
wa do wynagrodzenia. W przypadku 
braku możliwości odbycia tych badań 
w godzinach pracy, czas wolny pracow-
nika przeznaczony na te badania będzie 
traktowany jako czas pracy. W takiej 
sytuacji będzie zachodzić konieczność 
wypłaty wynagrodzenia pracownikowi 
za czas poświęcony na badania wraz 
z dodatkiem za nadgodziny, o ile pra-
codawca nie zrekompensuje ich czasem 
wolnym.
Należy podkreślić, że profilaktyczne 
badania lekarskie pracownika odby-
wają się zawsze na koszt pracodawcy 
i nie ma od tej zasady żadnego wyjątku. 
Pracodawca ma również obowiązek 
ponoszenia innych kosztów profilak-
tycznej opieki zdrowotnej, niezbędnej 
z uwagi na warunki pracy, co wynika 
z przepisu art. 229 § 6 k.p., a zatem 
ma on obowiązek zwrócić pracowni-
kowi koszty poniesione przez niego na 
wykonanie badań kontrolnych, gdyż 
obciążają one działalność pracodawcy.
W każdym przypadku badania pro-
filaktyczne mają na celu ustalenie, 

czy pracownik jest zdolny do wyko-
nywania pracy na określonym stano-
wisku i w warunkach wskazanych 
w skierowaniu na badania. W razie 
zmiany stanowiska pracy nader często 
pojawia się wątpliwość ponownego 
przeprowadzenia badań, pomimo aktu-
alności poprzednich. W takim przy-
padku, jeżeli nowe stanowisko pracy 
i panujące na nim warunki wyraźnie 
odbiegają od poprzednich, pracodawca 
powinien skierować pracownika na 
badanie profilaktyczne, w tym celu,  
aby wydane poprzednio orzeczenie 
lekarskie w odniesieniu do bieżących 
warunków zatrudnienia było aktualne.
Częstotliwość badań okresowych 
powiązana jest z charakterem wyko-
nywanej przez pracownika pracy. 
Okres ważności takich badań wynika 
ze wskazówek metodycznych zawar-
tych w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecz-
nej w sprawie przeprowadzenia badań 
lekarskich pracowników, zakresu pro-
filaktycznej opieki zdrowotnej nad pra-
cownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzia-
nych w kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, 
poz. 332 z późn.zm.). Jak wynika z tego 
rozporządzenia, jeżeli praca jest wyko-
nywana w "normalnych" warunkach, 
bez wystąpienia wskazanych w załącz-
niku czynników szkodliwych lub uciąż-
liwych, badania okresowe powinny być 
przeprowadzane nie rzadziej niż co pięć 

lat. Występują przy-
padki pracy w warunkach, w których 
wymaga się przeprowadzania badań 
okresowych co dwa lata.
Oprócz ogólnych badań profilaktycz-
nych w pewnych grupach zawodowych 
pracownicy są zobowiązani przepro-
wadzać badania lekarskie specyficzne 
dla wykonywanej przez nich pracy a 
orzeczenia lekarskie wydawane na ich 
podstawie również są wystawiane na 
pewien okres czasu. 
Pracodawca każdorazowo odpowiada 
za brak badań lekarskich pracowników. 
Ich brak stanowi naruszenie przepisów 
bhp i podlega zgodnie z przepisem art. 
283 §1 k.p. karze grzywny od 1.000 
do 30.000 zł.
Pracownik uchylający się od przepro-
wadzenia wstępnych badań lekarskich, 
okresowych badań lekarskich i kontro-
lnych badań lekarskich narusza prze-
pisy bhp. Wobec takiego pracownika 
przedsiębiorca może zastosować karę 
porządkową w postaci upomnienia, 
nagany czy kary pieniężnej. 
Pracodawca ma także prawo uznać 
odmowę pracownika wykonania 
badań lekarskich jako ciężkie naru-
szenie obowiązków pracowniczych, co 
jest podstawą do rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

HISTORIA

BadaNIa LEKaRSKIE pRaCOWNIKa
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego aktu-
alnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy 
na określonym stanowisku. 

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji 
prawnych.

Matyldy i Mariana JaMonttÓW SpoJrzenie na zakopane

Marian Jamontt, budowniczy i 
pierwszy dyrektor działające-
go już ponad 90 lat zasłużonego 
historycznie zakopiańskiego hotelu 
Bristol, człowiek znany ze swojego 
społecznego zaangażowania, na 
stałe zamieszkał u podnóża pol-
skich Tatr w 1922 roku. Przybył do 
Zakopanego z Wołynia, z okolic 
Żytomierza. Urodził się zaledwie 
17 lat po wybuchu Powstania Stycz-
niowego, w którym brał udział jego 
ojciec Władysław, zesłany później 
na Syberię. Straszliwe skutki tego 
największego zrywu wolnościowego 
były udziałem walczącego o swo-
ją wolność narodu polskiego. Tylu 
Polaków straciło przecież życie, 
zostało pozbawionych wszystkiego, 
co posiadali. Unicestwiono dorobek 
kulturalny wielu pokoleń. Może dla-
tego właśnie ci, którzy przetrwali 
tę dziejową zagładę, a także ich 
potomkowie, mając możliwość czy 
to materialnego wkładu w odbu-
dowę życia społecznego Polaków, 

czy też pracy dla dobra wspólnego 
skazanego na wyniszczenie narodu, 
czynili wszystko, by ten rozwój rze-
czywiście następował. Było to siłą 
napędową, która pozwoliła nie tylko 
na odbudowę struktur państwowych 
po latach zaborów, ale także na obro-
nienie polskiej tożsamości, pomimo 
zniewolenia ze strony wrogich Pol-
sce, a współdziałających ze sobą do 
1941 roku hitlerowskich Niemiec i 
sowieckiej Rosji.
Taką pełną zaangażowania postawą 
charakteryzował się Marian Jamontt, 
o którym Kornel Makuszyński swe-
go czasu napisał znamienne słowa, 
że „społecznikostwo w Zakopanem 
jest to choroba wywołana przez 
bacillus jamontti”. Działalność ta 
była ukierunkowana zwłaszcza na 
organizację licznych zawodów spor-
towych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dyscyplin zimowych, 
które przecież określają tożsamość 
historyczną Zakopanego. W swoich 
wysiłkach nie był bynajmniej osa-

motniony. Aktywnie wspierała go 
w tym dziele matka Anna Jamontt 
oraz żona Matylda, która należąc do 
Sodalicji Mariańskiej, przed II woj-
ną światową była przewodniczącą 
zakopiańskiego Stowarzyszenia im. 
św. Wincentego a Paulo zajmującego 
się dobroczynnością. 
Nasi bohaterowie przetrwali okres 
wojennej pożogi. Marian Jamontt 
zmarł 9 marca 1949 roku. Jego żona 
Matylda, od śmierci męża żyła jesz-
cze przez 19 lat, bowiem zmarła w 
lutym 1968 roku. Od tej chwili mogli 
być znowu razem. Uwiecznieni na 

portretach opuścili Polskę udając 
się do Ameryki. W ubiegłym roku 
powrócili drogą elektroniczną do 
Krakowa, a następnie do Zakopa-
nego, by 8 marca 2013 roku uczest-
nicząc niejako w konferencji histo-
rycznej w hotelu Bristol, spojrzeć raz 
jeszcze w księgę dziejów zimowej 
stolicy Polski...

 v Zbigniew Stanisław Cyran

Informacje o konferencji i Stowa-
rzyszeniu znajdują się na stronie 
www.jamontt.pl

Podróż z Nowego Jorku do Zakopanego można odbyć na 
różne sposoby. Zazwyczaj większą część tej odległości 
pokonujemy samolotem. W tym szczególnym przypadku 
było nieco inaczej. Spróbujmy jednak rzecz całą nakreślić 
w następujących po sobie ramach czasowych.

W związku z zaistniałą sytuacją pogodową 
- obfitymi opadami deszczu jakie przeszły 
nadmiejscowościami na terenie Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia wyrządzając poważne 
szkody w dniu 3 czerwca 2013 roku o godz. 20:00
uruchomione zostało Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. Centrum pracuje całą dobę w trybie 
monitoringu oraz w ciągu dnia w trybie reagowania. 

Kontakt do GCZK w godzinach pracy urzędu tel. 123895247 wew. 131 po godzinach pracy tel. 509584073

CENTRUM ZARZĄDANIA KRYZYSOWEGO
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Cenisz fachowość,
wygodę i bezpieczeństwo,

ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

MOBILNY GABINET: 537 050 232

Stopa cukrzycowa 
Badania dowodzą, że regularna i właściwa pielęgnacja stopy cukrzycowej 
aż w 75% pozwala przeciwdziałać wystąpieniu powikłań.
          http://vitamedium.pl/zdrowie/co-mozesz-zrobic-ty-by-zapobiec-stopie-cukrzycowej

Pedicure leczniczy
Skorzystaj z mojej pomocy w przypadku gdy:
• wrastające paznokcie wbijają się w wał około paznokciowy, 
• wbijający się trzpień odcisku piecze i boli,
• pękające głębokie bruzdy i rozpadliny na piętach, sprawiają ból przy każdym kroku,
• nadmierna, twarda i bardzo gruba warstwa naskórka 
   deformuje stopy i powoduje ucisk,
• paznokcie są przerośnięte ponad naturalnie, grube i twarde. 
Ponadto: manicure, przekłuwanie uszu, makijaż, henna, depilacja, masaż.

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową:
   szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, schody, poręcze, 
   tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Składniki:
• 50 dkg sera białego
• 1 łyżeczka sody oczysz-

czonej
• 1 łyżeczka soli
• 1 jajko
• pieprz świeżo zmielony
Ser biały kruszymy do garnka 
i dokładnie miksujemy z sodą 
oczyszczoną. Stawiamy gar-
nek na małym gazie i pod-
grzewamy dodając do masy 
jedno jajko, sól oraz świeżo 
zmielony pieprz, całość pod-
grzewamy ok. 25 minut, cały 
czas mieszając, aż masa sta-
nie się lejąca. Przekładamy do 
miseczki, słoika. I ser gotowy.

I tak w krótkim czasie możemy uzy-
skać pyszny składnik naszych domo-
wych kanapek, bez konserwantów 
i polepszaczy.

Więcej przepisów na: 
www.kuchnianawzgorzu.pl

 v Ulla Pałka 

Czy lubią Państwo ser topiony podawany na kanapkach?
Ja uwielbiam..., ale niestety te sklepowe odstraszają mnie ilością dodat-
ków smakowych oraz różnymi E. I tak to powstał przepis na domowy 
ser topiony. Moja rodzina jest w nim zakochana, mam nadzieję, że i 
Państwu będzie smakował. Można do niego dodać wszelkie przypra-
wy, nie tylko pieprz, ja już próbowałam np. z suszonymi pomidorami, 
czosnkiem...

doMoWy Ser topiony Nowo OTWARTA 

APTEKA
UJAZD
ul. Jurajska 23a
(przy Lewiatanie)

tel. 12 283 03 72
ZAPRASZAMY

w godzinach:

pon. – pt

sob.

nd

 8.00 – 20.00

8.00 – 18.00

9.00 – 14.00

pon. - sob. 1300-2000 (do ostatniego klienta), niedziela: 1100-2000 (do ostatniego klienta)

tel. 12 282 25 13, kom. 795 90 00 51, mail: rokopstrag@interia.pl
www.pstragi.eu

• przyjęcia okolicznościowe
• przyjęcia integracyjne dla firm 
   do 150 osób w okresie letnim, 
   do 50 osób w okresie zimowym
• karp, pstrąg w ciągłej sprzedaży 
   codziennie oprócz świąt: 800-1600

• przyjęcia nie tylko z ryb

- pstrąg i karp smażone
- pstrąg z grilla
- pstrąg oraz filet z pstrąga w galarecie
- pierogi z farszem z pstrąga
- uszka do barszczu z grzybami i pstrągiem
- tatar z pstrąga
- sałatka z pstrąga surowego i inne

Restauracja czynna codziennie:

RESTAURACJA
ROKO, Ośrodek Hodowli Pstrąga w Pisarach, Smażalnia Ryb
32-064 Rudawa, Dubie-Pisary
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www.fitnessharmonia.pl
www.facebook.com/FitnessHarmonia

ul. Szkolna 14, 33-065 Krzeszowice
tel.: 530 018 853

Power Dumbell - nowość!
Bokwa Fitness - nowość!
Power Dumbell - nowość!
Bokwa Fitness - nowość!

i wiele, wiele więcej...
Zajęcia zarówno dla kobiet jak i dzieci

Zumba
Pilates, Step

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

tel. (32) 645 47 47, kom. 604 64 21 70,
geodeta@archi-geo.pl

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

Pielgrzymka do Włoch - 1350 PLNPielgrzymka do Włoch - 1350 PLN
29 VI - 7 VII 
z Bolechowic
29 VI - 7 VII 
z Bolechowic tel. 601 313 949

www.pielgrzym.net
tel. 601 313 949

www.pielgrzym.net

Działka widokowa.
Uzbrojona i ogrodzona. 20 arów.

 Dobra lokata kapitału.
 Tel. 662 660 373, 668 339 753

Sprzedam działkę
budowlaną na Podkarpaciu

Profesjonalne CZYSZCZENIE
DYWANÓW, WYKŁADZIN,
TAPICEREK MEBLOWYCH
ORAZ SAMOCHODOWYCH.
USUWANIE ALERGENÓW

dojazd do klienta, faktury VAT

Michał Starzykiewicz
Wola Filipowska, ul. Piwna 9

www.profesjonalne-czyszczenie.com

tel. 608 425 761

Kraków

AUTO CZĘŚCI KRIS

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK. KONKURENCYJNE CENY!!!

FILTRY, OLEJE
TARCZE, KLOCKI, SZCZĘKI
ŚWIECE, KABLE
AKUMULATORY
ELEMENTY ZAWIESZENIE I KAROSERII
ROZRZĄDY, ROLKI, PASKI
KOSMETYKI SAMOCHODOWE
I WIELE INNYCH AKCESORIÓW

KRZESZOWICE, UL. KOŚCIUSZKI 54 (pawilon Biedronki)
PON - PT 800 - 1700, SOB. 800 - 1300

TEL. (12) 282 03 15, 783 285 834

ZDROWY TRYB ŻYCIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie: Kardio czy siłownia?
Wiem, że trening siłowy pomaga 
zachować zdrowie. Obecnie 5 razy 
w tygodniu wykonuję trening kardio. 
Nie mam dodatkowego czasu  na ćwi-
czenia na siłowni. Obawiam się jed-
nak, że gdy zrezygnuję z 2 treningów 
kardio na rzecz siłowych, stracę już 
wypracowaną  kondycję i nie uda mi 
się zrzucić zaplanowanych 10 kg. Co 
powinnam zrobić?
Odpowiedz:
Nie obawiaj się, że redukując trening 
kardio do 3 w tygodniu,  spowodujesz 
spadek wytrzymałości organizmu. 
Wystarczy, że to ćwiczenia o wysokiej 
intensywności. Spróbuj wysiłku, z 
obciążeniem, wybierając odpowied-
nie programy na maszynach kardio. 
Możesz także stosować trening inter-
wałowy. W ten sposób twoja kondycja 
będzie nadal się poprawiać, a ponadto 
spalisz więcej kalorii. Wykonywa-
nie 2 treningów siłowych w tygodniu 
(zamiast kardio) spowoduje, że twoje 
ciało stanie się bardziej jędrne, a mię-
śnie znacznie mocniejsze. To także 
bardzo dobra inwestycja w zdrowie 
na przyszłość. Zapewne wiesz, że 
po 30 roku życia masa mięśniowa 
kobiet ulega redukcji, co spowalnia 
metabolizm. Stopniowo zaczyna 
także spadać wysycenie kości wap-
niem. Trening siłowy zapobiega tym 
zmianom, jednocześnie pomagając 
kontrolować masę ciała- mocniejsze 
i większe mięśnie spalają na co dzień 
oraz podczas treningu więcej kalorii. 3 

treningi kardio oraz 2 treningi siłowe 
w tygodniu to bardzo dobry pomysł.
Pytanie: W pocie czoła
W czasie zajęć ze spinningu pocę się 
bardziej niż moja koleżanka. Czy to 
sygnał, że jestem mniej wytrenowana?
Odpowiedz:
Ilość potu zależy od aktywności 
gruczołów potowych. Cecha ta jest 
uwarunkowana genetycznie. Dlatego 
są osoby, które zaczynają pocić się już 
przy niewielkim wysiłku, a inne mimo 
dużej intensywności ćwiczeń, niemal 
nie pocą się wcale. Osoby regular-
nie ćwiczące zaczynają się pocić 
wcześniej niż początkujące. Dzieje 
się tak, ponieważ wydzielanie potu 
jest reakcją obronną, która zapobiega 
przegrzewaniu się organizmu. Ciało 
osoby regularnie ćwiczącej rozpozna-
je oznaki wzrastającej temperatury 
wcześniej niż ciało kogoś, kto dopiero 
zaczyna treningi. To, że uczestniczysz 
z koleżanką w tych samych zajęciach, 
nie oznacza, że ćwiczycie z identycz-
ną intensywnością. By nie odwodnić 
organizmu, pij wodę przed wysiłkiem, 
w czasie i po nim.

Pytanie: Jak długie powinny być 
przerwy między seriami?
Ile czasu powinnam odpoczywać mię-
dzy seriami tego samego ćwiczenia 
wzmacniającego mięśnie?
Odpowiedz:
Przerwa między seriami w treningu 
siłowym trwa najczęściej od 45 sekund 
do 5 minut i jest podyktowana tempem 

procesów regenerujących mięśnie po 
wysiłku. To, ile czasu powinnaś odpo-
czywać między seriami, zależy od 
celu, do jakiego dążysz. 
Jeśli trenujesz, aby wzmocnić mię-
śnie prawdopodobnie wykonujesz w 
serii nie więcej niż 6 powtórzeń z 
bardzo dużym obciążeniem. W czasie 
takiego wysiłku mięśnie korzystają z 
beztlenowych procesów energetycz-
nych, zużywając zmagazynowany 
we włóknach mięśniowych fosfagen. 
Wyczerpuje się on całkowicie po 15 
sekundach pracy. Aby mięsień był 
zdolny do wykonywania wszystkich 
powtórzeń w kolejnej serii, musi 
odbudować zapasy fosfagenu, na co 
nie można liczyć przed upływem 3 
minut. Dlatego w tym wypadku prze-
rwa między seriami powinna wynosić 
nie mniej niż 3 minuty i nie więcej 
niż 5 minut (po tym czasie mięśnie 
„stygną” i ryzyko kontuzji wzrasta).
Jeśli trenujesz, aby spowodować roz-
rost mięśni z pewnością wykonujesz 
w każdej serii od 6 do 12 powtórzeń ze 
średnim obciążeniem. Podczas wysił-
ku mięśnie korzystają z beztlenowych 
procesów energetycznych oraz – w 
minimalnym stopniu- z przemian tle-
nowych. W tym przypadku zaleca się 
zachowanie 1-2 minutowych przerw 
między seriami.
Jeśli trenujesz, aby poprawić wytrzy-
małość mięśni w każdej serii wyko-
nujesz 15-20 powtórzeń z niewielkim 
obciążeniem. W tego rodzaju treningu 
mięśnie bazują głównie na tlenowych 

procesach energetycznych. Aby były 
one coraz mniej odporne na zmęcze-
nie, czyli bardziej wytrzymałe, stosuj 
przerwy trwające od 45 sekund do 
2 minut.

Pytanie: Jak ćwiczyć mięśnie brzu-
cha?
Codziennie od 3 miesięcy robię set-
ki „brzuszków”. Niestety, na brzu-
chu mam ciągle warstwę tłuszczu. 
Co mam robić, by mięśnie stały się 
widoczne?
Odpowiedz:
Ćwiczenia wzmacniające przede 
wszystkim podnoszą siłę, ujędrniają 
i nadają mięśniom kształt. Jednak 
nawet najpiękniej ukształtowane 
muskuły nie „przebiją się” przez 
tłuszcz. Aby wyszły na światło dzien-
ne, potrzebne są regularne ćwiczenia 
kardio. Ćwicz 4-5 razy w tygodniu po 
30-45 minut. Pamiętaj także o tym, 
by wydatek energetyczny podczas 
treningu przewyższał 200-300 kcal 
ilość kalorii pochłoniętych w czasie 
posiłków. Nadal kontynuuj wzmacnia-
nie mięśni brzucha, ćwicząc co drugi 
dzień. Po 3-4 tygodniach warstwa 
tłuszczu zacznie znikać, a mięśnie 
brzucha zaczną się wyraźnie rysować 
pod skórą.

 v Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta 

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

Bardzo często zadajemy sobie pytania o skuteczności naszego treningu, czy dobrze dobiera-
my parametry, czy to co się dzieje z naszym ciałem jest normalne. Zadano mi pytania, które 
postanowiłam przytoczyć oraz odpowiedzi, które mogą pomóc rozwiać nasze wątpliwości.
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SPORT

JURAJSKI PÓŁMARATON 
PO RAZ DZIEWIĄTY

PUChAR EUROPY W ARMENII

Nagrodą główną będzie samochód oso-
bowy Dacia Logan, który może wygrać 
każdy, kto w ciągu trzech godzin prze-
biegnie dystans 21 km 097 m. Oprócz 
kategorii OPEN, uczestnicy będą rywa-
lizować w kategoriach wiekowych oraz 
specjalnych w ramach rozgrywanych 
mistrzostw: bankowców, nauczycieli, 
studentów, policjantów oraz senio-
rów- na wszystkich czekają atrakcyjne 
nagrody rzeczowe i pieniężne.
Zapraszamy do udziału. Informacje 
o zgłoszeniach, opłatach, proponowa-
nych noclegach znajdują się na stronie 
www.jurajskipolmaraton.pl
Aby wziąć udział w biegu wystarczy 
zapoznać się z regulaminem oraz 
wypełnić formularz zgłoszeniowy 
i opłacić wpisowe. Można to zrobić 
za pośrednictwem portalu maratony 
polskie.pl. Przypominamy, że studenci 
oraz seniorzy posiadają stosowne zniż-
ki – wszystkie informacje znajdują się 
w regulaminie.
Start i meta półmaratonu znajdują się 
w Rudawie- miejscowości oddalonej 
ok. 15 km od Krakowa. Na miejscu 

zlokalizowany jest parking gdzie 
można zostawić swój samochód na 
czas trwania imprezy. Do Rudawy 
łatwo dojechać komunikacją miejską 
– wszystkie autobusy i busy z Kra-
kowa w kierunku Krzeszowic/Trze-
bini/Chrzanowa, które kursują przez 
Zabierzów. Pociągiem PKP do stacji 
Rudawa z Dworca Głównego to ok. 
20 min drogi.
W trakcie trwania biegu zapewnia-
my wiele atrakcji dla najmłodszych 
i rodzin biegaczy. Tradycyjnie na miej-
scu odbywać się będą targi sprzętu 
i odzieży sportowej. Niewątpliwie jed-
nym z głównych atutów biegu w Ruda-
wie jest malownicza trasa, która prze-
biega w sąsiedztwie podkrakowskich 
dolinek: Bolechowickiej, Kobylańskiej 
oraz Będkowskiej.
Biegacze doceniają również miłą 
atmosferę i profesjonalne podejście 
organizatorów, co zawsze podkreślają 
w rankingach biegowych.
Odliczamy dni do Rudawy! Zaprasza-
my na START! 

Indywidualnie wśród kobiet zwy-
ciężyła Natalia Leśniak /Łucznik 
Żywiec/ pokonując w finale repre-
zentantkę Ukrainy -  Pavlichenko 
6:4. W finale B w walce o brązo-
wy medal Karina Lipiarska /Grot 
Zabierzów/ uległa reprezentantce 
Chin -  Li Jiaman 4:6. W drodze do 
finału Lipiarska uległa Pavlichen-

ko 0:6. W kwalifikacjach Lipiarska 
była druga bardzo dobrym wyni-
kiem 1332 pkt w konkurencji Ł-AB.
Wśród mężczyzn w walce o brązo-
wy medal spotkali się reprezentanci 
Polski Rafał Dobrowolski /Stella 
Kielce/ i Piotr Nowak /Karima Przą-
sław/. Lepszym okazał się Rafał 
Dobrowolski 7:3.

Zwycięzcą został Bair Badenov /
Rosja/ po zwycięstwie w finale nad 
Guo Lei /Chiny/.
Polska para – Karina Lipiarska – 
Rafał Dobrowolski w pojedynkach 
mixtów zdobyła brązowy medal 
pokonując parę Ukrainy 147:146
Sukcesem reprezentantki Polski 
zakończyły pojedynek finałowy 

z reprezentacją Rosji 212:210 zdo-
bywając złoty medal. W drodze do 
finału reprezentantki Polski poko-
nały Ukrainki 214:200.
Reprezentacja mężczyzn w walce 
o brązowy medal uległa Ukrainie 
216:218, a w drodze do finału repre-
zentacji Chin 204:221, zajmując 
ostatecznie 4-te miejsce.

9 czerwca 2013 roku w Rudawie odbędzie się już dziewiąta 
edycja Jurajskiego Półmaratonu. Organizatorzy ustanowili 
limit uczestników, który wynosi 1700 osób.

W dniach 28.05 – 1.06 w Echmiadzin /Armenia/ bardzo udanie w Pucharze Europy w łucznictwie 
startowała reprezentacja Polski.
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ii edycJa prograMu  
„na rodzinę Można liczyć”

Rozwój zdolnych uczniów, którym 
dotychczas sytuacja życiowa nie 
pozwalała na rozwinięcie skrzydeł, 
może wesprzeć każdy klient sklepu 
– wystarczy tylko zostać członkiem 
klubu IKEA FAMILY. Za każde oka-
zanie karty IKEA FAMILY przy kasie 
podczas zakupów w IKEA Kraków, 
w dniach od 29 kwietnia do 9 czerwca 
2013, firma przekaże 50 groszy na kon-
to Funduszu Stypendialnego. Uzyskane 
w ten sposób środki zostaną przezna-
czone na kontynuowanie wsparcia 
dla dotychczasowych stypendystów 
(jeśli nadal będą spełniać warunki 
określone w regulaminie), a także na 
ufundowanie kolejnych stypendiów 
dla uczniów gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych.
- Zainteresowanie pierwszą edycją pro-
gramu „Na Rodzinę Można Liczyć” 
było ogromne. Tym bardziej cieszy-
my się, że aż 40% wartości zebranych 
środków trafiło do uczniów z Małopol-
ski i Podkarpacia - mówi Magdalena 
Gorecka–Przepolska, odpowiadająca 
za program IKEA FAMILY w IKEA 
Kraków. – Wierzymy, że dzięki tego-
rocznej edycji nie tylko zapewnimy 
dalsze wsparcie obecnym stypendy-
stom, ale dotrzemy do jeszcze szer-
szego grona potrzebujących. Zachę-
camy więc wszystkich klubowiczów 
IKEA FAMILY do każdorazowego 
okazywania swojej karty podczas 
zakupów. Tylko tyle wystarczy, żeby 
pomóc dzieciom rozwijać ich talenty 
i zainteresowania – dodaje.
- Bardzo cieszy nas fakt, że dzięki 
współpracy z IKEA będziemy mogli 

uruchomić drugą edy-
cję programu stypen-
dialnego „Na Rodzi-
nę Można Liczyć”. 
Dzięki poprzedniej 
wiele naprawdę zdol-
nych młodych osób 
otrzymało szansę roz-
wijania swoich pasji 
i talentów. Mamy 
nadzieję, że współ-
praca Fundacji i firmy 
IKEA będzie nadal 
równie owocna, a konsekwencją tego 
będzie możliwość dalszego rozwoju 
młodych ludzi, których wspieranie 
jest najlepszą inwestycją w przyszłość 
naszego społeczeństwa – powiedziała 
Sylwia Romańczak, dyrektor Fundacji 
Świętego Mikołaja.
Program „Na Rodzinę Można Liczyć” 
powstał w odpowiedzi na społeczną 
potrzebę wyrównywania szans edu-
kacyjnych dzieci i rozwoju intelektu-
alnego nastolatków w Polsce. Akcja ma 
na celu wsparcie zdolnych i zaangażo-
wanych społecznie uczniów, którzy 

mają ograniczone możliwości rozwoju 
osobistego i uczestnictwa w zajęciach 
pozaszkolnych ze względu na trudną 
sytuację życiową w ich rodzinach. 
W ramach projektu, IKEA FAMILY 
wraz z Fundacją Świętego Mikoła-
ja stworzyły Fundusz Stypendialny. 
W pierwszej edycji zebrano 146 769,50 
zł. IKEA zdecydowała się podwoić 
tę kwotę, przeznaczając na stypendia 
edukacyjne łącznie 293 539 zł.
Więcej informacji o programie oraz 
sylwetki wybranych stypendystów na: 
www.narodzinemoznaliczyc.pl

Ruszyła druga edycja ogólnopolskiego programu stypendialnego „Na Rodzinę Można Liczyć”, 
realizowanego przez IKEA FAMILY we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja. Dzięki pierw-
szej, pilotażowej akcji, stypendia o łącznej wartości 293 539 zł otrzymało 147 uczniów, z czego 
aż 59 to mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia. Druga edycja programu potrwa do 9 czerwca.

W otwarciu Salonu brała udział Pani 
Poseł Elżbieta Achinger; w interesu-
jącej wypowiedzi podniosła temat 
zbyt małej ilości tanich ofert tury-
stycznych dla seniorów w naszych 
biurach. Prezes Krakowskiej Izby 
Turystyki Anna Jędrocha przyznała, 
że ofert jest rzeczywiście niewiele, 
a ponadto często zbyt drogich dla 
polskich emerytów; deklarowała, 
że przygotowywane są tańsze pro-
pozycje. Mimo bardzo krótkiego 
czasu na przygotowania było ponad 
20 wystawców, w tym  bogate ofer-
ty Województwa Małopolskiego, 
Małopolskiej Organizacji Tury-
stycznej, Miasta Kraków i Mało-
polskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego. Przebojem Salonu okazały się 
oferty LGD Dolina Karpia z Zatora 
i LGD Nad Białą Przemszą oraz 
Stadniny Koni Huculskich z Niele-
pic. Bogatą ofertę turystyczną i filmy 
promocyjne prezentowała Gmina 
Zabierzów. Dużym powodzeniem 
cieszyły się oferty Chochołowego 
Dworu i wyjazdowe propozycje kra-
kowskich biur podróży jak Skarpa, 
Gromada czy Pavo Travel, jednak 
największe zainteresowanie towa-
rzyszyło specjalistycznej ofercie 
krajowej i zagranicznej dla młodzie-
ży przygotowanej przez tourope-

ratora Jaworzy-
na z Krakowa. 
Oferta Jaworzy-
ny dostępna jest 
w Centrum Kra-
kowskie Przed-
mieście do końca 
czerwca. Salono-
wi Turystyczne-
mu towarzyszyły 
filmy i prezenta-
cje przygotowane 
przez Akademię 
Podróżowania 3 
Żywioły, w tym 
film o Wielkim 
Kanionie i warsz-
taty o fotografo-
waniu w podróży. Znaczna część 
odwiedzających przyjechała pocią-
gami Przewozów Regionalnych 
na podstawie bezpłatnego biletu 
zarówno od strony Krakowa jak 
i Trzebini, Chrzanowa. Ze stacji 
PKP Kraków Business Park są tylko 
3 minuty do Centrum Restauracyj-
no-Konferencyjnego „Krakowskie 
Przedmieście”.
Po odwołaniu tegorocznego Kra-
kowskiego Salonu Turystycznego 
okazało się, że nadal jest zapotrze-
bowanie na imprezy prezentujące 

oferty turystyczne. Potrzebne są 
także bezpośrednie kontakty branży 
turystycznej. W przyszłorocznym II 
Jurajskim Salonie Turystycznym 
wykorzystamy tegoroczne doświad-
czenia. Impreza w Kraków Business 
Park dobrze wpisuje się w strategię 
rozwoju i promocji turystyki makro-
regionu Małopolski i Śląska na lata 
2014 – 2020 zwłaszcza promocję 
Szlaku Orlich Gniazd, Pustyni 
Błędowskiej i przygotowywania 
wspólnych pakietów turystycznych..

 v Marek Rowecki Organizator Salonu

I JuRaJSKI SaLON 
TURYSTYCZNY - RELACJA
11 maja 2013 r. w Centrum Restauracyjno-Konferencyjnym „Krakowskie 
Przedmieście” na terenie Kraków Business Park w Zabierzowie odbył się 
I JURAJSKI SALON TURYSTYCZNY. Patronat nad imprezą objęli: Starosta 
Krakowski, Wójt Gminy Zabierzów, Małopolska Organizacja Turystyczna, 
Krakowska Izba Turystyki, Związek Gmin Jurajskich, Jurajska Izba Gospo-
darcza, Przewozy Regionalne, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, 
Małopolska Izba Hotelarska „Gremium”. 

DREWNO
KOMINKOWE OPAŁOWE SEZONOWANE

Oferujemy:
• drewno wysokiej
    jakości S2A.WO
• drewno do wędzenie
• drewno do CO 
Posiadamy transport od 6mp;
przy większej ilości zakupionego
drewna możliwość negocjacji ceny.
 tel. 662 952 536
mail: tadek-1977@o2.pl
 

FENOMEN
MODA MĘSKA

• garniturów • marynarek •
• spodni • koszul •

• galanterii męskiej •

PROFESJONALNY WYBÓR: 

   Krzeszowice, ul. Krakowska 2
czynne: 900-1700

tel: 12/282-56-69   feno1@op.pl

Poprawki krawieckie  w cenie zakupu.

Fot. modela:
rubenshito

WOLA FILIPOWSKA

Viii gMinny przegląd zeSpoŁÓW 
tanecznycH przedSzkolakÓW

Tym razem 14 zespołów tanecznych 
z  publicznych i niepublicznych przed-
szkoli oraz przyszkolnych oddziałów 
przedszkolnych z terenu całej Gmi-
ny Krzeszowice pod okiem swoich 
nauczycieli prezentowało złożone 
i wyszukane układy i choreografie w  
tańcach: kowbojskim, szkockim, chiń-
skim, tańcu wstążek, Lasowiaku, Pipi, 
Polonezie i wielu innych składankach 
melodii nowoczesnych. Po zakończo-
nych występach mali tancerze zostali 
zaproszeni na poczęstunek drożdżów-
ką i sokiem oraz krótki odpoczynek.
Podczas Przeglądu  Jury w skła-
dzie: Przewodnicząca: Anna Warzecha; 
Członkowie: Barbara Dudek, Marzena 
Kubin, Mariola Rudnik;  wyróżniło 8 
zespołów w dwóch kategoriach: tańce 
ludowe i tańce nowoczesne. Wyróżnio-
ne zespoły zaprezentowały się ponow-
nie  na  Występie Laureatów, 15 maja 
2013r. o godz. 17.00, podczas którego 
odebrały symboliczne statuetki, słody-
cze dla małych artystów oraz dyplomy 
i podziękowania dla opiekunów arty-
stycznych i nauczycielek. Dopraco-
wane w najdrobniejszych szczegółach 
tańce nagrodzone zostały licznymi 
brawami zgromadzonych gości, wśród 
których znaleźli się przede wszyst-
kim przedstawiciele Jury, dyrektorzy 
i nauczyciele nagrodzonych placówek 
oraz rodzice uczestników. Podobnie 
jak w poprzednich latach, tak i tym 
razem dzieci zachwycały swobodą 
ruchu i poczuciem rytmu, a opra-
wa artystyczna oraz stroje zapierała  
dech w piersiach całej zgromadzonej 
publiczności. 

8 maja 2013r. w Przedszkolu Samorządowym w Woli Filipowskiej odbył się już ósmy Gminny Prze-
gląd Zespołów Tanecznych Przedszkolaków.  Po raz kolejny organizatorzy gościli w swoich murach 
uzdolnione tanecznie grupy dzieci w wieku 5-6 lat, które zaprezentowały tańce w dwóch kategoriach: 
tańca nowoczesnego i ludowego. Wyróżnione zespoły:

 TAŃCE LUDOWE

Przedszkole Nazwa grupy Wiek dzieci Typ tańca

P.S.w Woli Filipowskiej „Leśne duszki” 6-latki POLONEZ

P.S.w Krzeszowicach „Stokrotki” 6-latki KRAKOWIAK

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia  
w Krzeszowicach „Starszaki” 6-latki TANIEC CHIŃSKI

TAŃCE NOWOCZESNE

Przedszkole Nazwa grupy Wiek dzieci Typ tańca

p.S.w Tenczynku „Skrzaty” 6-latki TANIEC WSTĄŻEK

Akademia Małych Tygrysków 
Niepubliczne Przedszkole Językowe  

w Krzeszowicach
„Małe tygryski” 5-,6-latki TANIEC 

NOWOCZESNY

P.S.w Krzeszowicach „Gwiazdeczki” 6-latki TANIEC 
NOWOCZESNY

P.S.w Krzeszowicach „Mali kowboje” 6-latki TANIEC KOWBOJSKI

Oddział Przedszkolny  
w S.P. w Ostrężnicy „Przedszkolaki” 5-,6-latki TANIEC 

NOWOCZESNY
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HALA
DO SPRZEDAŻY!

 RUDAWA,
500 m2

 
tel: 602-347-949

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595
Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

1. DZIAŁKI:
•  Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej, 10 a z mediami oraz gotowym projektem bud., cena 122.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 11,36 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 19 a, blisko media, cena 225.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Zelkowie, 21 a, cicha, spokojna okolica, cena 315.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 1,6 Ha pod zabudowę jednorodzinną z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
•  Do sprzedania widokowa działka - pod lasem 20a w Zabierzowie, budowlana, cena 515.000 PLN

 2. DOMY:
•  Do sprzedania ładnie wykończony dom do zamieszkania 170 m kw. w Tenczynku, bardzo dobre usytuowanie, działka 6a, cena 595.000 PLN
•  Do sprzedania luksusowy dom 209 m kw. położony na pięknie usytuowanej działce 23a nad Zalewem Kryspinów-Budzyń, cena 2.200.000 PLN
•  Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze, zagospodarowany ogród, działka łącznie 19a, cena 499.000 PLN
•  Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw.  w widokowej dzielnicy Krzeszowic, 
    działka 8a, cena 265.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw. w ciekawej lokalizacji Krzeszowice, działka 8a, cena 470.000 PLN
•  Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych, całkowice odrestaurowany 130 m kw., w Kochanowie, 
    działka 18a, cena 600.000 PLN
•  Do wynajęcia dom 270 m kw. przystosowany pod działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, dom spokojnej starości w Ściejowicach 
   gm. Liszki, cena 3800 PLN/m-c

3. INNE:
•  Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona w Olkuszu, 600m kw. pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
•  Do sprzedania lokal 420m kw. w Krzeszowicach pod hurtownię, produkcję, działka 32a, cena: 550.000 PLN
•  Do wynajęcia lokal w Rybnej 510m kw., pod działaność handlowo-usługową, przystosowany pod duży sklep, cena 6150 PLN/m-c

JESTEŚMY
SKUTECZNI

www.polnoc.pl

KĄCIK KOLEKCJONERA

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel.  691 364 130

NOWOŚCI POCZTY POLSKIEJ
Wobec ogólnego zastoju w numizmatyce, podziwiać należy 
decydentów Poczty Polskiej, którzy oszczędnie, ale po 
dogłębnych przemyśleniach realizują plany emisyjne znacz-
ków polskich.
12 kwietnia wydano znaczek w bloczku w cenie 4,55 „Ptaki 
polskie”. Oczywiście wraz z bloczkiem gustowna koperta FDC 
z Zimorodkiem. Dla wielbicieli flory i fauny szczególna gratka. 
Również w kwietniu wydano znaczek upamiętniający Wie-
sława Chrzanowskiego – Marszałka Sejmu RP I kadencji. 
Znaczek w cenie 3,80 wydano w arkusikach 9 znaczkowych, 
które, pomimo braku przywieszek warto mieć w swoich 
zbiorach. Kto pamięta Wiesława Chrzanowskiego z posiedzeń 
sejmu ten nie zaprzeczy o wielkich walorach intelektualnych 
tego polityka.
W Maju Poczta polska wyemitowała dwie pozycje: 1 znaczek 

„Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej” (2 maja 2013) oraz 1 
znaczek „Europa” (9 znaczków w arkusiku).
W 1 czerwca ukazały się dwa bloczki jednoznaczkowe 

„Magiczny świat Disneya. Oba w cenie 4,60 (jeden ząbko-
wany drugi nieząbkowany. Drukowane techniką offsetową 
na papierze fluorescencyjnym. Wydana została też koperta 
FDC. Autor projektu: Jacek Konarzewski. Jest okazja zachęcić 
naszych milusińskich do zbierania znaczków, a i nam samym 
miło popatrzeć na podobizny znanych nam z dzieciństwa 
bohaterów kreskówek, na których już niejedno pokolenie 
się wychowało.
W dniu 14 czerwca zostaną wprowadzone do obiegu cztery znaczki pocztowe o wartości 1,60 zł; 2,35 zł; 3,75 
zł; 3,80 zł emisji „Latarnie morskie”. Jest to już kolejna emisja znaczków z tej serii. Znaczki wydano w nakładzie 
300.000 sztuk każdego. W eleganckich 4-znaczkowych arkusikach.  Emisji towarzyszą oczywiście 2 koperty 
FDC o tej samej tematyce. Autorem projektu jest Jerzy Pietras. 
Tak więc przy zastojach w emisjach monet NBP, polityka emisyjna Poczty Polskiej może tylko cieszyć. Jeśli 
nie skusi się takimi działaniami spekulacyjnymi jak nasz bank to tylko można pochwalić mądrość osób 
odpowiadających za politykę emisyjną. Może nie wszyscy w tym kraju oszaleli na punkcie „bicia szmalu” jak 
mawia Ferdynand Kiepski. Bo wprowadzanie fo obiegu kopii monet było już w Polsce praktykowane 15 lat 
temu przez firmy prywatne. Ale żeby po raz drugi próbował robić to Narodowy Bank Polski, który powinien 
stać na straży pieniądza i nie psuć go w sposób urągający przyzwoitości. Osobom decydującym o tematach 
emisyjnych brak zapewne wyobraźni i konceptu. Ale kogo sobie wybieramy to tak później mamy. Nie ma się 
co zatem dziwić, że numizmatyka przeżywa kryzys. Żeby jednak powiedzieć coś na pocieszenie – to jest to 
odpowiedni czas na zakupy walorów numizmatycznych. Jest tanio i wszystkiego w bród. Życzę powodzenia 
w uzupełnianiu zbiorów.

SKŁAD KOSTKI GRANITOWEJ 
I KAMIENI OGRODOWYCH
FIRMA GRANITY STRZEGOMSKIE
PRODUCENT ELEMENTÓW 
KAMIENIARSTWA BUDOWLANEGO
FACHOWE UKŁADANIE 
NAWIERZCHNI GRANITOWYCH

• Kostka granitowa strzegomska 
   i kolorowa
• Krawężniki i oporniki granitowe
• Płyty chodnikowe i elewacyjne
• Grysy i żwiry dekoracyjne
• Otoczaki
• Kamienie na skalniaki i oczka wodne

Skład w Rudawie, ul. Śląska
(przy drodze nr 79 Kraków – Chrzanów)
tel. 604 546 382 lub 600 499 366

Siedziba Firmy
58-150 Strzegom
ul. Niepodległości 37
tel./fax 74 855 66 77
kom. 600 499 366

www.strzegomgranit.pl     e-mail: biuro@strzegomgranit.pl
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Wydarzenia kulturalne, iMprezy, Spotkania
WIELKA WIEŚ

ChRZANÓW

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

LISZKI

ZABIERZÓW

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„„Szybcy i wściekli 6”

• 06.06 seanse o godz. 17:00 i 19:30 • 
czas: 2 godz., 10 min.; gatunek: akcja, USA (napisy PL) 

Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

premiera: „Kac Vegas 3”
• 07.06 seanse o godz. 18:00 i 20:00 •

• 08.06, 09.06, 11.06, 12.06, 13.06  seanse o godz. 17:00 i 19:00 •
 • 14.06 seanse o godz. 18:00 i 20:00 • 15.06 seanse o godz. 19:00 i 21:00 •

• 16.06, 18.06, 19.06, 20.06 seanse o godz. 17:00 i 19:00 •
czas: 1 godz., 30 min.; gatunek: komedia, USA (napisy PL)

Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

 „Tajemnica Zielonego Królestwa” – seanse 3D
• 08.06, 09.06, 12.06, 13.06  seanse o godz. 15:00 •  

• 14.06 seans o godz. 16:00  • 16.06, 18.06, 19.06, 20.06 seanse o godz. 15:00 •
czas trwania: 1 godz., 40 min.; gatunek: animowany/familijny, USA (dubbing PL) 

Bilety: 20 zł i 17 zł ulgowy

ORFEUSZ W PIEKLE
TCK w Trzebini informuje, że istnieje możliwość rezerwacji miejsc na wystawienie plenerowe operetki 
ORFEUSZ W PIEKLE (21 czerwca 2013, godz. 19.30, Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej).
Informacje i rezerwacje w Domu Kultury "Sokół" w Trzebini, ul. Kościuszki 74, tel. (32) 61 10 621.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"The Chemical Brothers: Doǹ t Think" - pokaz specjalny

• 7.06.2013 godz. 20.15 • 
gatunek: elektronika/trip-hop; Retransmisja koncertu
Cena biletu: 15 zł (w przedsprzedaży 13 zł - do 03.06)

Cykl: Wieczory filmowo-muzyczne.

"Szybcy i wściekli 6"
• 8.06 seanse o godz. 14.45, 20.15 • 9.06 seanse o godz. 19.30

• 10.06-12.06 seans o godz. 17.00, 20.00 •
reż.: Justin Lin; czas: 145 min.; gatunek: kryminał/akcja; prod. USA, 15 lat

Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Kac Vegas 3"
• 14.06-16.06 seanse o godz. 15.30, 17.45, 20.00 •

• 17.06-20.06 seanse o godz. 17.30, 20.00 • 21.06 seans o godz. 18.15 •
• 22.06-23.06 seans o godz. 15.15 • 24.06-25.06 seans o godz. 18.00 •

reż.: Todd Phillips; czas: 100 min.; gatunek: komedia; prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

X Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu “Już Pływam”
W ramach Sportowego Dnia Dziecka 2013 Gminy Zabierzów, zapraszamy 7 czerwca (piątek) w godz. 15.30-18.30 na 
X Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu “Już Pływam” o Puchar Wójta Gminy Zabierzów – klasy I-III i IV-VI.

Wystaws pt. „Kompozycja w kolorze”
SCKiP Gminy Zabierzów zaprasza do Galerii "Na Piętrze" na wystawę pt. "Kompozycja w kolorze". Autorem 
prezentowanych prac jest Anna Wassilkowska. Na wystawie można zobaczyć barwne kompozycje realistyczne 
wykonane temperą, prace w technice woskowania wywodzącej się z ludowych pisanek gruzińskich oraz 
kompozycje malarskie na szkle.

Kabaret Młodych Panów
Zapra szamy na występ Kaba retu Mło dych Panów w pro gra mie Bez czel nie młodzi. 13 czerwca 2013r., godz. 17.30-sala 
teatralna MOKSiR. Bilety: 50 zł (parter), 45 zł (balkon).

  Kontemplacje Piotra Słowika w Galerii „Na Piętrze”
14 czerwca o godzinie 18.00 w Galerii „Na Piętrze” MOKSiR Chrzanów odbędzie się wernisaż malarstwa Piotra 
Słowika – KONTEMPLACJE, na który serdecznie Państwa zapraszamy!!!

Otwarte treningi biegowe
Chcesz rozpocząć przygodę z bieganiem, ale nie wiesz jak? Myślisz, że to dobry moment, żeby zacząć biegać w grupie?
Może Twój znajomy uczestniczył w zeszłorocznej Niepodległościowej Jedenastce i Ty też chcesz spróbować?
Wszystkich chętnych zapraszamy na otwarte treningi biegowe, które będą odbywać się w każdy poniedziałek i czwartek 
o 19.00 w Białym Kościele. Zaczynamy już od 3 czerwca - zbieramy się na parkingu przed Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu / Gimnazjumw Białym Kościele. Czekać będzie trenerka, która zadba o profesjonalną rozgrzewkę, 
odpowiednią dawkę ruchu i zróżnicowane zajęcia. Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Szkoły i Środowiska Wsi Paczółtowice „My”,
Grono Pedagogiczne SP Paczółtowice, Rada Rodziców serdecznie zapraszają na 

VIII Piknik Rodzinny,
 który odbędzie się przy szkole podstawowej w Paczółtowicach w dniu 9 czerwca 2013 r. 

Początek imprezy o godzinie 14.30
 W programie:

• Występy dzieci • Zabawy i konkursy rodzinne • Mecz piłki nożnej: ojcowie -synowie • Konkursy sportowe • 
• Wystawy prac dziecięcych • Loteria fantowa • Przysmaki w kawiarence rodzinnej • Zabawa przy muzyce •

 Impreza plenerowa realizowana w ramach projektu przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice
 Organizacje wspierające imprezę: KGW Paczółtowice, OSP Paczółtowice

 
KONCERT POKOCHAJMY MUZYKĘ

 Jak co roku wiosną, tym razem w niedzielę 9 czerwca o godz. 15.oo w auli Szkoły Muzycznej przy ulicy Ogrodowej 
7 w Krzeszowicach odbędzie się koncert POKOCHAJMY MUZYKĘ w wykonaniu uczniów i pedagogów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach. Usłyszymy utwory muzyki klasycznej 
i rozrywkowej. Wszystkich miłośników muzyki oraz aktualnych i przyszłych przyjaciół Szkoły serdecznie zapraszamy!
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym Polu, Pod Skałą, 
Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra–Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, 
Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), 
Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, 
Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach 
użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.

"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych 
z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
• Podatkowa księga
   przychodów i rozchodów
• Ryczałt 
• Rejestry VAT
• ZUS
• Sprawy pracownicze 
• Szkolenia BHP przez firmę
   z uprawnieniami

• Przekształcenia formy
   prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
   na materiały budowlane

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat!

KOTKA GIENIA
NADAL POSZUKIWANA.

PROSIMY O POMOC!
Kotka z Tenczynka, Gienia, nadal nie została znale-
ziona.  Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje 
na jej temat.
Kotka ma charakterystyczną białą “maseczkę”, jedną 
z przednich łap - pręgowaną, a drugą – białą, co jest 
też dość szczególnym znakiem rozpoznawczym.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim 
Państwu za dotychczasowe telefony oraz chęć 
pomocy.

Kontakt w sprawie Gieni:
696 595 118.

 

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA W  TENCZYNKU 
POLECA "NOWINY Z BIBLIOTECZNEJ WITRYNY"
Oprac. Iz-Dan

Wojciech Widłak 
pan kuleczka. 

Krótkie, barwnie ilustrowane opowiadania 
dla dzieci w każdym wieku. Pana Kuleczkę 
chciałby znać każdy. Zapewnia bezpieczeń-
stwo i dyskretnie towarzyszy zabawie. Jest 
tolerancyjny, ale uczy  poszanowania reguł. 

W domu Pana Kuleczki nigdy nie jest nudno.

guy gavriel kay  
fionavarski gobelin

Jedna z najlepszych powieści fantasy, 
jakie ukazały się od czasów Tolkiena. 
Piątka studentów przeniesiona  do serca 
najstarszego ze wszystkich światów – do 
Fionavaru - zmierzy się ze złem  w postaci...

paul theroux 
Safari mrocznej gwiazdy: 

lądem z kairu do  kapsztadu.
Zbliżając się do sześdziesiątki Theroux 
porzucił  wygody, dostatek i sławę znanego 
pisarza, by samotnie spędzić rok, podróżując  
po najbardziej nieprzyjaznych częściach 
najbiedniejszego kontynentu świata. 

Beata pawlikowska  
 Blondynka w peru

Nowa seria książek przygodowych znanej 
podróżniczki i pisarki,  Beaty Pawlikowskiej.  
Blondynka w Peru – herbatka z koki, pieczone 
świnki morskie, lamy i wigonie, tajemnicze 
Machu Picchu,  Cuzco  –  Pępek Świata  i  
wędrówka  do serca  świata  Inków.

katarzyna rosicka-Jaczyńska 
 Ławka

czyli opowieść o miłości, któraobraziła Boga. 
Maria, bohaterka "Ławki", kocha za bardzo. 
Jej miłość, namiętna i bezkompromisowa, 
sprawia, że wybrany mężczyzna staje się 
tym, kim nie powinien się stać: jej bogiem i 
władcą absolutnym.

Marcin Szczygielski 
za niebieskimi drzwiami.

Książka dla młodzieży. Można ją nazwać powieścią 
przygodową czy obyczajową,                       choć znaj-
dziemy w niej też liczne motywy znane z literatury 
science fiction i horrorów.                                        Niezwykle 
precyzyjnie jest w niej budowane napięcie – prosta 
na początku fabuła obfitujew nieoczekiwane zwroty, 
nic też nie zapowiada zaskakującego finału…

Quanta a. ahmed 
W kraju niewidzialnych kobiet.
Kraj, w którym kobieta nawet w czasie ope-
racji   ma twarz  przykrytą czarną chustą. To 
kraj kobiet ukrytych za zasłoną.  Wciągająca 
opowieść o ogromnej  sile kobiet, które nawet  
w najtrudniejszych okolicznościach   nie rezy-
gnują z własnej kobiecości.

robert ludlum - odyseja Jansona
Druga, po  Dyrektywie Jansona, część  cyklu 
powieści  Paula  Garrisona,  których  bohaterem 
jest Paul Janson, „Maszyna”, postać   stworzona 
jeszcze przez  samego Roberta  Ludluma. Statek 
Amber Dawn staje się celem ataku grupy zabójców. 
Janson podejmuje się samobójczej misji : ma odbić 
lekarza, który jako jedyny wychodzi cało z masakry. 
Zdrada czai się wszędzie, nawet  w szeregach 
współpracowników Jansona....

Na dom czeka grzeczny, miły, piękny pies. Pies o mądrym spojrzeniu, które wiele widziało i wiele rozumie...
Fredzio został zabrany z pseudoschroniska w Olkuszu, gdzie spędził wiele miesięcy w ciasnej klatce. W przytulisku prowadzonym 
przez Fundację Dar Serca odzyskał werwę i radość życia. Ogromnie go cieszy każdy spacer, każda możliwość zabawy z innym 
psiakiem czy kontakt z opiekunem.
Jest średnim pieskiem w typie terriera. Ma bardzo miłe, radosne i przyjazne usposobienie. Lubi przytulanie i głaskanie. Jest 
ciekawski i bystry. Fredzio to pies mądry i wyjątkowy.
Fred ma mniej niż 2 lata. Jest zdrowy. Został odrobaczony, odpchlony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany.
Szukamy mu odpowiedzialnego, kochającego domu, aby już nigdy nie spotkała go taka gehenna.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Poszukujemy kochającego domu dla niewielkiej młodziutkiej suczki, która z niewiadomych przyczyn znalazła się na ulicy. Sunia 
jest kochana. Łagodna, radosna, lgnąca do człowieka. Lubi się bawić, także z innymi psiakami. W jej oczach widać jeszcze wiarę 
w człowieka... Kama jest pieskiem młodziutki, ma ok. 18 miesięcy. Została odrobaczona, zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipowana. 
Ma książeczkę zdrowia. Psina jest pod opieką Fundacji Dar Serca. 
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

FREDZIO
kontakt w sprawie adopcji : 882 180 526.

KAMA

fredzio i kaMa SzukaJą doMu. poMÓżMy!



12 małopolskiReklamy

ul. Spacerowa 4, 43-370 Szczyrk
tel. 33 817 86 87

tel. kom.:  +48 696 455 052

• pakiety od  niedzieli do piątku
• 5 noclegów ze śn. i obiadokolacją
• ważne do 28.06 oraz 1.09 - 20.12.2013

• pakiety od soboty do soboty
• 7 noclegów ze śn. i obiadokolacją
• ważne od 29.06.2013 do 31.08.2013

• Komfortowe pokoje z pełnym 
   wyposażeniem i balkonami
• Zaciszne centrum Szczyrku
• Plac zabaw
• Chata góralska
• Monitorowany parking

Dodatkowo:
• Sauna
• Gabinet masażu
• Bilard

info@orzelbialy.pl • www.orzelbialy.pl

LAST MINUTE
6 DNI  z wyżywieniem 499 zł

8 DNI  z wyżywieniem 649 zł

LEKARZE SPECJALIŚCI:

1. UROLOG 2. KARDIOLOG 3. INTERNISTA (choroby naczyń) 
4. NEUROLOG (w tym badania okresowe)  5. ORTOPEDA 

 6. ENDOKRYNOLOG  7. DERMATOLOG 
8. SPECJALISTA CHORÓB PŁUC

9. REUMATOLOG 10. BADANIA USG

W naszej przychodni mogą Państwo
wykonać następujące badania:

- USG wszystkich narządów plus badania specjalistyczne
- Badania USG naczyń z użyciem Dopplera

- Echo serca, EKG
- Badania diagnostyczne krwi i moczu

REJESTRACJA
Czynna codziennie od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 20.00;
w soboty od 8.00 do 15.00.

Tel. 603 066 906, 12 346 58 30
32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 230A

www.piomedic.pl


