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SPECJALIZACJA RENAULT I DACIA
ANTONI ŁYKO SP. Z O.O.

Zabierzów, ul. Krakowska 253
tel. 12 285 16 55, 519 179 109
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KRAKÓW, ALEJA POKOJU 63, TEL.: 12 683 99 00, SERWIS: 12 683 99 04
ANTONI ŁYKO SP. Z O.O.

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* Mapy do celów projektowych
   w skali 1:500
* Tyczenie budynków
* Inwentaryzacje powykonawcze:
         budynków, wody, kanalizacji, 
         gazu, energii NN
* Dokumentacja do celów prawnych www.archi-geo.pl

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.

Krzeszowice, Rynek 23
tel. 12 282 67 96,
kom. 698 686 385

Pięknych i radosnych
Świąt Wielkanocnych,

 przepełnionych nadzieją
i wiarą w lepsze jutro

 oraz wiosny w sercu i za oknami
 wszystkim Państwu życzy

 Redakcja.
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Zabierzów ul. Polna 2

www.marcopizzeria.pl

12 285 13 20
12 285 47 74
665 011 598

GORĄCA
PIZZA
OBIADY
DOMOWE

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

Zapraszamy do poparcia lub współdziałania z Fundacją Dar Serca działającą 
we współpracy z grupami wolontariackimi Inicjatywy Lokalnej dla Zwierząt. 

Naszym celem jest pomoc zwierzętom w podkrakowskich gminach. Tym, które ktoś 
wyrzuca z jadącego samochodu, lub pozostawia w lesie; tym, których nikt nie chce 
przygarnąć; tym, które są stare i chore lub  żyją w złych warunkach.
Podjęliśmy współpracę z urzędami gmin, aby wspólnie poprawiać los naszych 
zwierząt. Szukamy dla nich domów stałych i zastępczych, opiekunów-przyjaciół na 
czas choroby, wolontariuszy do działań w najbliższym terenie. Stworzyliśmy 
kameralne przytulisko dla bezdomnych psów i kotów, w którym mogą oczekiwać na 
domy adopcyjne. Opiekujemy się nimi, zapewniamy profesjonalną pomoc 
weterynaryjną, przygotowujemy na spotkanie z nową rodziną.

Naszych podopiecznych można zobaczyć na naszych stronach internetowych 
www.pomoczwierzakom.pl oraz www.facebook.com/znajdzmidom. 

Można również do nas dołączyć na naszym profilu na Facebooku 
http://www.facebook.com/inicjatywalokalna.dlazwierzat. 

Jeżeli kochasz zwierzęta, każde, duże i małe, domowe i gospodarskie, zastanów się przez chwilę 
co możesz dla nich zrobić,ot tak z odruchu serca czy empatii.

Przystąp do nas, jeśli czujesz, że tak powinieneś zrobić lub pomóż finansowo wpłacając datki 
na konto Fundacji Dar Serca CITIBANK 78 1030 0019 0109 8530 0011 7544

bądź przekazając swój 1 % dla współpracującego z nami Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki.

Czy Tenczyn będzie pomnikiem historii?

Pomnik historii to jedna z czte-
rech form ochrony zabytków 
wymienionych w ustawie o 
ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z 2003 r. Terminem 
tym określa się zabytek nieru-
chomy o szczególnym znaczeniu 
dla kultury naszego kraju. Rangę 
pomnika historii podkreśla fakt, 
że jest on ustanawiany przez Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
specjalnym rozporządzeniem 
na wniosek Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Do 
elitarnego grona pomników 
historii mogą dołączać obiekty 
architektoniczne, krajobrazy kul-
turowe, układy urbanistyczne lub 
ruralistyczne, zabytki techniki, 
obiekty budownictwa obronne-

go, parki i ogrody, cmentarze, 
miejsca pamięci najważniejszych 
wydarzeń lub postaci historycz-
nych oraz stanowiska archeolo-
giczne.
Wniosek Gminy Krzeszowice 
uzyskał nie tylko pozytywną opi-
nię ale wręcz gorącą rekomenda-
cję Małopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
- Pana Jana Janczykowskiego 
który podkreślił że ruiny Ten-
czyna są jednym z największych 
zabytków tego typu na obszarze 
obecnej Polski. 
Za pomnik historii mogą być 
uznane zabytki które:
• zachowały pierwotną kompo-

zycję przestrzenną lub uległy 

nieznacznym przekształce-
niom,

• są jednorodne stylowo lub o 
czytelnych i zharmonizowa-
nych ze sobą nawarstwieniach 

• są należycie wyeksponowane 
w przestrzeni miejskiej lub 
krajobrazie i zachowały pier-
wotne relacje z otoczeniem, 

• są dziełami wybitnych twór-
ców, np.: architektów, plani-
stów, architektów krajobrazu, 
ogrodników, 

• są dobrze zachowane lub w 
stanie pozwalającym na ich 
rewaloryzację, 

• są przedmiotem troski kon-
serwatorskiej 

Na liście Pomników Historii 
znajdują się między inymi:
• Biskupin  

– rezerwat archeologiczny 
• Grunwald - Pole Bitwy
• Kraków  

– historyczny zespół miasta
• Wieliczka – kopalnia soli
• Malbork  

– zespół zamku krzyżackiego.
Wejście Tenczyna na tą elitarną 
listę zabytków byłoby nie tylko 
potwierdzeniem jego najwyż-
szych walorów architektonicz-
nych lecz również gwarancją 
stałej opieki nad nim ze strony 
państwa.

 v Maciej Stępowski 

W dniu 21 lutego 2013 r. do Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpłynął wniosek w sprawie uzna-
nia ruin zamku Tenczyn w Rudnie za pomnik historii. Pomniki historii ustanawiane są od 1994 r., 
do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 54 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych 
obiektów sukcesywnie powiększa się. Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach 
materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

ZAMEK TENCZYN

Nasze działania polegają na:

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z Zarządzeniem nr 52/2013 Burmistrza Gminy Krzeszowice 
z dnia 18 lutego 2013r. oraz w związku z Uchwałą Nr XXVI/290/2012 
Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie 
„Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Krze-
szowice” podaje się, co następuje:

Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia w dniach od 1 kwietnia 2013 
r. do 30 kwietnia 2013 r. odszczurzania wszystkich nieruchomości oraz 
zakładów przemysłowych  i rzemieślniczych, sklepów, magazynów itp. 
oraz gospodarstw rolnych położonych na terenie  gminy Krzeszowice.

Odszczurzanie obowiązani są przeprowadzić na własny koszt właściciele 
i zarządcy nieruchomości, użytkownicy i użytkownicy wieczyści, dzierżawcy 
a także najemcy – jeżeli chodzi o części składowe nieruchomości oraz 
kierownicy budów – jeżeli chodzi o teren budowy.

Do odszczurzania należy zastosować trutkę gryzoniobójczą dostępną 
w handlu i postępować zgodnie z kartą charakterystyki, którą otrzymuje 
się przy zakupie.

Odszczurzanie należy przeprowadzić w następujący sposób:

• do dnia 31 marca 2013 r. zaopatrzyć się w trutkę, do czasu wyłożenia 
przechowywać ją zgodnie z zaleceniami producenta;

• oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, 
zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były 
dostępne dla szczurów, uniemożliwić szczurom dostęp do wody;

• w dniu 1 kwietnia 2013 r. wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego 
do każdego opakowania w miejscach, gdzie szczury się pojawiają, 
a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, 
budynkach gospodarczych itp., umieszczając jednocześnie w  tych 
miejscach ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA” i pozostawić wyłożone trutki 

do 30 kwietnia 2013 r. uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury;

W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp – zwłaszcza dzieciom – do 
miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym 
czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE

mgr Czesław Bartl

Działka widokowa.
Uzbrojona i ogrodzona. 20 arów.

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

Sprzedam działkę
budowlaną na Podkarpaciu
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Pasaż TP Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Budynek po byłej Telekomunikacji Polskiej

Perfumeria PAA TAL
- perfumy - kosmetyki -
- produkty naturalne - 

Najtansze markowe Kosmetyki i perfumy w Polsce

Z okazji otwarcia 5% znizki na wszystkie produkty
plus wartosciowy gratis

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 1

OSTATNIE 
WOLNE LOKALE

AGD-RTV-KOMPUTERY

"GREKO",
ul. Legionów Polskich 1
32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 04 54
greko@neostrada.pl

NOWA
MARKOWA 

ODZIEŻ
Z WŁOCH

UŻYWANA
MARKOWA

ODZIEŻ
ORAZ

ODZIEŻ
CIĄŻOWA 

Zapraszamy serdecznie!
Pasaż handlowy na l p. już otwarty.

Agencja Ochrony Osób i Mienia

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, tel.  725 555 655

Atrakcyjne
ceny!

Edukacyjne     Kreatywne     Ekologiczne

Zabawki dla Twojego dziecka
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu - Rabat 5%

Godziny otwarcia:  pn 8:00 – 17:00,   wt - pt 9:00 – 18:00,   sb 9:00 - 13:00

www.sklep-pinkblue.pl

Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Pasaż handlowy tp – 1 piętro
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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

Centrum Outlet Factory jest miej-
scem, w którym znane i  cenione 
marki odzieżowe sprzedają pro-
dukty z poprzednich kolekcji, ale 
także odzież z obecnych sezonów, 
pochodzącą z tzw. nadwyżek pro-
dukcyjnych, dzięki czemu są one 
znacznie tańsze. Towary są zawsze 
pełnowartościowe i jakościowo nie 
różnią się od tych z tradycyjnych 
sklepów. W ofercie Centrum znaj-
dują się między innymi marki takie 

jak Mango, Benetton, Levi’s, Nike, 
Adidas czy Bytom lub Vistula – 
zawsze od 30 do 70 proc. taniej.
Oferta prawie 90 sklepów odzieżo-
wych, oferujących przez cały rok 
produkty w cenach obniżonych do 
70 proc. w trakcie Piątków Pełnych 
Okazji staje się jeszcze bardziej 
atrakcyjna. – Już dziś zapraszamy 
na kolejną edycję naszej akcji, któ-
ra odbędzie się tuż po świętach, 
w dniu 5 kwietnia. Zapewniamy 

atrakcyjne promocje i zniżki ceno-
we najlepszych polskich i zagra-
nicznych marek – mówi Grzegorz 
Filipczyk, dyrektor Centrum Outlet 
Factory Kraków.

 v FACTORY Kraków
Modlniczka, ul. Rożańskiego 32

Godziny otwarcia:
poniedziałek – sobota: 10:00 – 21:00

niedziela - 10:00 – 21:00.

Pierwsza wiosenna edycja 
Piątku Pełnego Okazji w Factory Kraków za nami!

1 marca w Centrum Outlet Factory Kraków, w ramach akcji Piątek Pełen Okazji, na 
klientów czekało mnóstwo promocji. Popularne marki kusiły atrakcyjnymi rabatami, 
a dodatkowo część wydanych w pieniędzy wróciła do klientów. Wydając minimum 
150 zł (suma rachunków), klienci mogli otrzymać kupon o wartości 10 zł na kolejne 
zakupy. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a kupony bardzo szybko zna-
lazły swoich zadowolonych właścicieli.

Fundacja “Dar Serca” ma pod opieką suczkę w typie boksera o imieniu Dora.
Dora ma ok. 4 lat. Jest łagodnym, spokojnym, wpatrzonym w człowieka 
psiakiem. Prawdopodobnie była wykorzystywana jako maszynka do rodzenia 
kolejnych miotów szczeniąt. Widać to po jej wyciągniętych sutkach.
Dora uwielbia przebywać blisko człowieka, nie wykazuje agresji w stosunku 
do innych psów czy kotów. Zachowuje czystość w domu.
Szukamy rodziny, która kocha boksery, doceni cudowny charakter Dory 
i zapewni jej miłość i opiekę. Dora wkrótce zostanie wysterylizowana 
i zaszczepiona.
Kontakt do opiekuna: 882 180 526

Pod opieką Fundacji “Dar Serca” znajduje się również maleńki piesek w wieku  
ok. 4 miesięcy. Psiak został odrobaczony i zaszczepiony na choroby zakaźne.
Maluch jest bardzo rezolutny, kontaktowy, dobrze zsocjalizowany, garnie się 
do ludzi i innych psiaków. Docelowo będzie małym pieskiem.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt do opiekuna: 882 180 526

BOKSERKA DORA

SZCZENIACZEK TOLO

Szukają domu! Pomóżmy!
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Korzyści wynikające 
z zastosowania 
systemu Leakomatic:
•  eliminuje ryzyko zalania 
    oraz powstania zniszczeń,
•  ogranicza czas oraz koszt 
    awarii do minimum,
•  w modelu 6000 możliwość 
    wysyłania alarmu do administracji, 
    serwisu drogą internetową.

System Leakomatic jest niezawodny 
i łatwy w użyciu. Może być stosowany 
w różnego rodzaju budynkach:
• domy jednorodzinne,
•  spółdzielcze budynki mieszkalne,
•  budynki użyteczności publicznej
    (szkoły, przedszkola, biurowce),
•  komunalne budownictwo mieszkaniowe,
•  niestrzeżone nieruchomości przemysłowe,
•  pozostałe nieruchomości przemysłowe.

tel. +48 603 698 738 • mgasek@op.pl

Firma Usługowo Handlowa  - GAMI -
Zalas 705, 32-067 Tenczynek k/Krakowa

szczegóły na: www.leakomatic.pl

System Przeciwzalaniowy Leakomatic montuje się bezpośrednio za 
licznikiem wody. Jeśli wystąpi wypływ ciągły lub kapanie w ilości 
przekraczającej dopuszczalne wartości, włączy się alarm, a następnie 
System Leakomatic zamknie dopływ wody do instalacji.

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

Ø   Pomoc i doradztwo
     w zakładaniu firm
Ø   Usługi księgowe dla firm, 
     spółek i stowarzyszeń
Ø   Księgi przychodów
     i rozchodów,
Ø   Ryczałt, pełna księgowość,
     VAT i ZUS
Ø   Obsługa kadrowo-płacowa
Ø   Reprezentujemy Klienta przed
     urzędem skarbowym i ZUS

Zapraszamy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 19.00

Biuro Rachunkowe
Czułówek

uprawnienia
Ministra Finansów

7479/2004

K-SYSTEM

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
Jeżeli nie została spisana przez 
małżonków intercyza, to zgodnie 
z art. 31 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 788), 
od momentu ślubu istnieje między 
nimi ustawowa wspólność majątko-
wa (wspólność ustawowa) obejmu-
jąca przedmioty majątkowe nabyte 
w czasie jej trwania przez oboje z nich 
lub przez jednego z nich (majątek 
wspólny). Przedmioty majątkowe nie-
objęte wspólnością ustawową nale-
żą do majątku osobistego każdego 
z małżonków. Każdy z małżonków 
posiada zatem majątek wspólny oraz 
majątek osobisty.
Małżonkowie odpowiadają solidar-
nie za zobowiązania zaciągnięte 
przez jednego z nich, ale tylko 
w sprawach wynikających z zaspo-
kajania zwykłych potrzeb rodziny 
albo gdy takie zastrzeżenie znajdzie 
się w umowie podpisywanej przez 
oboje małżonków. 
Termin „zwykłe potrzeby rodziny” 
nie został przez ustawodawcę zdefi-
niowany. W orzecznictwie sądowym 
wskazuje się, że przez zobowiąza-
nia zaciągnięte w sprawach wyni-
kających z zaspokojenia zwykłych 
potrzeb rodziny należy rozumieć 
tylko te zobowiązania, które odno-
szą się do normalnych, codziennych 
potrzeb rodziny, wymagających bez-
względnie zaspokojenia bez potrze-
by podejmowania przez małżonków 
specjalnych decyzji. 
Generalnie obowiązuje ogólna zasa-
da, że umowy bez zgody małżonka, 

z którym pozostaje się we wspólności 
majątkowej, są ważne. Zgoda współ-
małżonka, zgodnie z art. 37 kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego, jest 
potrzebna do dokonania w przypadku 
czynności prawnych prowadzących 
do zbycia, obciążenia, odpłatnego 
nabycia nieruchomości lub użytko-
wania wieczystego, jak również tych, 
które polegają na oddaniu nierucho-
mości do używania bądź pobierania 
z niej pożytków, wchodzącej w skład 
majątku wspólnego. Podobnie rzecz 
się ma z czynnościami polegającymi 
na zbyciu, obciążeniu lub odpłatnym 
nabyciu prawa rzeczowego, którego 
przedmiotem jest budynek lub lokal 
jak również darowizny z majątku 
wspólnego oraz zbycie, obciążenie, 
odpłatne nabycie i wydzierżawienie 
gospodarstwa rolnego lub przedsię-
biorstwa wymaga dla swej ważności 
zgody drugiego małżonka.
W przypadku wyżej wymienionych 
czynności prawnych ważność umo-
wy, która została zawarta przez jedne-
go z małżonków bez wymaganej zgo-
dy drugiego, zależy od potwierdzenia 
umowy przez drugiego małżonka, 
gdyż w przeciwnym razie umowa 
taka będzie nieważna.
Mimo że zgoda małżonka na zacią-
gnięcie zobowiązania umownego nie 
jest konieczna, część kontrahentów 
takiej zgody żąda. Uzyskanie zgody 
małżonka dłużnika na zaciągnię-
cie zobowiązania, która to zgoda 
powinna być sporządzona na piśmie 
bowiem tylko wtedy sąd nada wyro-

kowi lub nakazowi zapłaty wyda-
nemu przeciw dłużnikowi klauzulę 
wykonalności również na małżonka 
dłużnika,  ułatwia wyegzekwowanie 
ewentualnego długu wynikającego 
z umowy ponieważ pozwala prowa-
dzić egzekucję komorniczą z całego 
majątku wspólnego małżonków, 
a nie tylko z majątku osobistego 
tego z nich, który zobowiązanie 
zaciągnął i niektórych składników 
majątku wspólnego. Wierzyciel, który 
dysponuje tylko wyrokiem sądowym 
wydanym przeciwko jednemu z mał-
żonków, może żądać przeprowadze-
nia egzekucji komorniczej z majątku 
tej osoby, natomiast gdy dysponuje 
zgodą małżonka dłużnika na zacią-
gnięcie zobowiązania i klauzulą 
wykonalności na małżonka, może 
prowadzić egzekucję z całego mająt-
ku wspólnego. 
Jeśli wierzyciel nie zadbał o uzy-
skanie zgody małżonka dłużnika na 
zaciągnięcie zobowiązania może on 
żądać zaspokojenia z majątku osobi-
stego dłużnika, z jego wynagrodzenia 
za pracę lub z dochodów uzyska-
nych przez niego z innej działalności 
zarobkowej, jak również z korzyści 
uzyskanych z jego praw autorskich 
i własności przemysłowej. Jeżeli jed-
nak wierzytelność powstała w związ-
ku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 
egzekucja może być także skierowana 
do przedmiotów majątkowych wcho-
dzących w skład przedsiębiorstwa, 
choćby stanowiły majątek wspólny. 
W przypadku, gdy wierzyciel nie 

jest w stanie 
wyegzekwo-
wać należności z majątku osobistego 
dłużnika, może skorzystać ze szcze-
gólnego uprawnienia, polegającego 
na możliwości żądania ustanowienia 
przez sąd rozdzielności majątkowej 
w małżeństwie swojego dłużnika. 
Podstawę prawną takiego żądania 
stanowi art. 52 § 1a kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego. W procesie tym 
wierzyciel powinien uprawdopodob-
nić, że zaspokojenie wierzytelności 
stwierdzonej tytułem wykonawczym 
wymaga dokonania podziału majątku 
wspólnego małżonków. 
Dysponując prawomocnym wyro-
kiem ustanawiającym rozdzielność 
majątkową małżonków wierzyciel, 
zgodnie z art. 912 § 1 kodeksu postę-
powania cywilnego, może żądać, 
aby komornik zajął dla niego pra-
wo, z mocy którego dłużnik może 
żądać działu majątku a zajęcie takie 
obejmuje wszystko to, co dłużniko-
wi z działu przypadnie. W tym celu 
wierzyciel powinien wystąpić z wnio-
skiem o podział majątku wspólnego 
małżonków, gdyż dopiero po jego 
przeprowadzeniu będzie istniała 
możliwość zajęcia poszczególnych 
przedmiotów majątkowych, stano-
wiących wcześniej przedmiot mająt-
ku wspólnego małżonków, udziału 
w nich czy wierzytelności małżonka 
dłużnika przeciwko drugiemu z mał-
żonków o spłatę czy dopłaty.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania
W małżeństwie może obowiązywać wspólność lub rozdzielność majątkowa. Roz-
dzielność może zostać wprowadzona umową majątkową małżeńską zwaną intercyzą 
lub orzeczona przez sąd. W zdecydowanej większości małżeństw obowiązuje jednak 
ustrój wspólności majątkowej.

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

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

 tel. 788 249 325
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ZDROWY TRYB ŻYCIA

MŁODA MAMA ZNOWU ZGRABNA I PEŁNA ENERGII
W tym artykule proponuję kompleksowy trening wzmacniający dla kobiet, 
które zostały matkami. Trening składa się z trzech części. Pierwsza i druga to 
ćwiczenia podstawowe, przygotowujące do treningu bardziej intensywnego. 
Wzmacniają one najbardziej obciążone w czasie ciąży mięśnie brzucha, pleców, 
miednicy i nóg. Niektóre z nich możesz wykonywać już pierwszego dnia po 
urodzeniu dziecka, pod warunkiem, że poród był naturalny i bez komplikacji. 
Trzecia część to trening właściwy, który możesz wykonywać 6 tygodni po 
porodzie. Ćwiczenia wzmacniają i rzeźbią mięśnie brzucha, nóg i pośladków, 
czyli najbardziej newralgiczne partie ciała. Wiosna niebawem, dlatego też przy 
ładnej pogodzie najlepiej wybrać się w plener razem z dzieckiem łącząc spacer 
z treningiem. Jednak, jak już zauważyłyśmy pogoda płata figle, dlatego każde 
z ćwiczeń możesz wykonywać również w domu, zastępując ławkę- krzesłem, 
a drzewo- ścianą. Pamiętaj tylko- nic na siłę. Ćwicz w miarę swoich możliwości, 
ale systematycznie, a wkrótce cieszyć się będziesz znakomitą formą i figurą.  
Nim jednak przystąpisz do treningu, nawet jeśli czujesz się dobrze, skonsultuj 
się z lekarzem. Tylko on może zdecydować, czy możesz rozpocząć ćwiczenia. 

Od 1 dnia do 3 tygodni
Ćwiczenia są proste i niemęczące. Dzięki nim zaczniesz odzyskiwać formę.
1. Ćwiczenie mięśni Kegla

Napnij mięśnie pochwy (tak jakbyś chciała powstrzymać mocz), wytrzymaj 
przez 10 sekund i je rozluźnij. Stopniowo zwiększaj liczbę powtórzeń i serii, 
by dojść do 5 serii po 10 powtórzeń. Ćwiczenia wykonuj 3-4 razy w ciągu 
dnia. Wzmacniacie mięśnie dna macicy.

2. Ściąganie łopatek 
Stań w rozkroku na szerokość bioder, nogi proste, nie usztywnione w kolanach, 
ręce opuszczone luźno wzdłuż ciała. Ściągnij łopatki do siebie i w dół, tak 
jakbyś chciała utrzymać miedzy nimi ołówek. Zacznij od 10-15 powtórzeń 
i stopniowo przejdź do 2 serii po 20 powtórzeń. Ćwiczenie wzmacnia mięśnie 
górnej części pleców.

3. Koci grzbiet
Przejdź do klęku podpartego, dłonie trzymaj w linii ramion, ręce proste, 
łokcie na zewnątrz. Kolana rozstaw na szerokość bioder. Głowa, szyja, tułów 
powinny znajdować się w linii prostej. Weź głęboki wdech- opuść łopatki, 
a unieś głowę, kość ogonową i mostek. Przy wydechu wygnij grzbiet ku górze, 
zawiń pod siebie kość ogonową, opuść głowę. Powtórz 4-5 razy. Ćwiczenie 
rozciąga mięśnie grzbietu oraz relaksuje. 

4. Oddychanie brzuchem
Połóż się na plecach, zegnij kolana, stopy oprzyj płasko na podłożu. Zrób 
głęboki wdech i rozciągnij mięśnie brzucha (nadmuchany balon w brzuchu), 
a następnie napnij je tak mocno, jak potrafisz. Zacznij od 10 powtórzeń i dojdź 
do minimum 15 powtórzeń dziennie. Kiedy poczujesz się na siłach, dodaj 
nowy element do ćwiczenia; podczas każdego napinania brzucha podnoś do 
góry głowę, szyję i barki. Ćwiczenie wzmacnia mięśnie brzucha.

5. Rozciągnie nóg
Połóż się na plecach. Nogi ugnij w kolanach. Następnie przyciągnij lewe 
kolano do klatki piersiowej. Chwyć końce ręcznika i oprzyj na nim lewą 
stopę. Powoli wyprostuj nogę, aż poczujesz napięcie mięśni w tylnej części 

uda. Wytrzymaj 20-30 sekund, a następnie poruszaj stopą w górę i w dół 10 
razy, by rozluźnić łydkę. Powtórz drugą nogą. Ćwiczenie wzmacnia mięśnie 
dwugłowe ud i mięśnie łydek.

Tydzień 3-6
Wykonuj nadal ćwiczenia 1-5, stopniowo dodając kilka, a potem wszystkie 
z przedstawionych poniżej.
1. Oddychanie na czworakach

Przejdź do klęku podpartego, kolana ustaw w równej linii pod biodrami, 
a dłonie pod barkami. Weź wdech, napinając mięśnie brzucha, a na wdechu, 
rozluźniaj mięśnie brzucha. Wykonaj 10 powtórzeń, przechodząc stopniowo 
do 20. Ćwiczenie wzmacnia mięśnie brzucha.

2. Podnoszenie nóg i rąk na przemian
Przejdź do klęku podpartego, kolana ustaw pod biodrami, a ręce pod barka-
mi. Unieś wyprostowaną lewą nogę do wysokości bioder, a prawą rękę na 
wysokość barków. Nie wyginaj pleców. Opuść rękę i nogę, powtórz. Wykonaj 
10 powtórzeń i zmień strony. Ćwiczenie wzmacnia mięśnie pleców, brzucha, 
nóg, pośladków, tylnej części ud oraz ramion.

3. Wypady
Stań w rozkroku na szerokość bioder, a następnie zrób duży krok do przodu 
prawą nogą. Lewa pięta uniesiona. Dla utrzymania równowagi trzymaj się 
oparcia ławki. Zegnij oba kolana tak, by lewe znalazło się w równej linii 
z kostką, a prawe z biodrem. Wróć do pozycji wyjściowej. Zrób 10 powtórzeń 
i zmień nogi. Dojdź do 15 powtórzeń na każdą nogę. Ćwiczenie wzmacnia 
mięśnie dwugłowe i czworogłowe ud oraz mięśnie pośladków.

4. Przysiad przy drzewie
Oprzyj się o drzewo, stopy skierowane do przodu rozstaw na szerokość bioder. 
Zegnij kolana i opuść uda do pozycji równoległej do podłoża. Wytrzymaj 
10-15 sekund. Docelowo powinnaś wytrzymać przez 20 sekund. Ćwiczenie 
wzmacnia mięśnie czworogłowe ud i zwiększa stabilność tułowia.

Od 6 tygodnia - intensywny trening wzmacniający
Po rozpoczęciu 6-tygodniowego treningu nie rezygnuj z ćwiczeń podstawowych; 
wykonuj je jeszcze przez miesiąc. 
Plan treningu wzmacniającego: rozgrzewka- rozpocznij od 5-10 minutowego 
marszu, spaceru energicznym krokiem (z dzieckiem), wypadów na boki , krążenia 
barków i ramion. Uzupełnij rozgrzewkę łagodnym stretchingiem wszystkich 
głównych grup mięśni: nóg, pośladków, pleców, łydek, barków, brzucha, ramion, 
i klatki piersiowej. Wytrzymaj rozciągnięcie przez 10 sekund bez balansowa-
nia ciałem. Zakończ trening tym samym stretchingiem, który rozpoczynałaś, 
wytrzymując rozciąganie ok.30 sekund. Wszystkie ćwiczenia rozpoczynaj od 
1 serii po 10-15 powtórzeń. Przejdź do 2 serii po 10 powtórzeń, odpoczywając 
45 sekund pomiędzy seriami. W końcu wykonaj 2 serie po 15 powtórzeń.
1. Podnoszenie i opuszczanie tułowia

Usiądź na krawędzi ławki. Ręce proste, dłonie blisko pośladków. Zrób krok 
do przodu tak, by kolana ugięły się pod katem prostym, a uda były równolegle 
do podłoża. Unieś się z ławki, oprzyj ciężar ciała na rękach i przysuń pośladki 
do krawędzi ławki. Plecy powinny być proste, mięśnie brzucha napięte. Trzy-

mając łokcie blisko ciała, zegnij je i opuść tułów w stronę podłoża; trzymaj 
łokcie blisko ciała. Wyprostuj ręce do pozycji wyjściowej, nie usztywniając 
łokci. Ćwiczenie wzmacnia tricepsy. Dla zaawansowanych: Przesuń stopy 
do przodu tak, by ciężar ciała oprzeć na piętach.

2. Jaskółka z hantlą
Hantlę połóż przed sobą na ławce. Lewą nogę lekko ugnij w kolanie, a pra-
wą unieś do góry. Plecy proste. Prawą rękę ugnij w łokciu i połóż ją na 
kości krzyżowej. Następnie unieś prawa piętę, uginając kolano pod kątem 
prostym i pochyl wyprostowany tułów w przód, by chwycić hantle. Napnij 
pośladek, wyprostuj prawa nogę. Dla utrzymania równowagi unieś hantlę 
i wyprostuj rękę. Nie unoś lewej nogi powyżej bioder. Powoli odłóż hantlę 
na ławkę i wróć do pozycji wyjściowej.  Ćwiczenie wzmacnia mięśnie ud, 
pośladkowe, brzucha i grzbietu.

3. Pompki 
Uklęknij, oprzyj dłonie na podłożu, ręce proste w linii barków, kolana z tyłu 
za biodrami. Napnij mięśnie brzucha tak, by głowa, szyja, kręgosłup, biodra 
i kolana tworzyły równą linię. Weź wdech i opuść tułów do podłogi tak, by 
łokcie były w równej linii z barkami. Zrób wydech i odepnij się w górę do 
pozycji wyjściowej. Tułów trzymaj prosto. Ćwiczenie wzmacnia mięśnie 
klatki piersiowej, przednią część ramion oraz tricepsy.

4. Wypychanie pięty
Uklęknij. Dłonie oprzyj na podłożu i wyprostuj ręce, nadgarstki powinny 
znajdować się w równej linii z barkami. Ugnij prawą nogę w kolanie, a w zgię-
ciu umieść hantlę. Wyciągnij lewą nogę do tyłu i oprzyj ją na palcach. Żeby 
utrzymać równowagę, napnij mięśnie brzucha. Następnie podnieś prawe 
kolano do linii bioder. Zmień nogę. Zalecane obciążenie 1,5-5 kg. Ćwiczenie 
wzmacnia pośladki, mięśnie dwugłowe ud oraz brzucha.

5. Spinanie brzucha
Połóż się na plecach, zegnij kolana, stopy ustaw w wygodnej odległości od 
pośladków. Oprzyj dłonie za głowę, nie splatając palców, ich czubki powinny 
się tylko dotykać. Napnij mięśnie brzucha, rozluźnij pośladki tak, aby plecy 
przylegały płasko do podłoża. Zrób wydech, przyciągając mięśnie brzucha 
do kręgosłupa i podnosząc jednocześnie głowę, szyje i łopatki. Z wdechem 
powoli opuść głowę i powtórz ćwiczenie.

6. Unoszenie rąk z hantlami
Stań w rozkroku na szerokość bioder, nogi proste, ale nie usztywnione, ciężar 
ciała rozłożony równo na obie nogi. Napnij mięśnie brzucha. W każdej dłoni 
trzymaj nachwytem hantlę, ręce opuść luźno wzdłuż ciała. Ściągając łopatki, 
zegnij łokcie, podnieś hantle na wysokość barków i płynnym ruchem przekręć 
dłonie tak, aby skierować do przodu. Wróć do pozycji wyjściowej, powtórz. 
Zacznij od hantli 1,5—2 kg stopniowo zwiększaj ciężar do 2,5-4 kg. Ćwiczenie 
wzmacnia mięśnie górnej i środkowej  części pleców oraz mięśnie ramion..

Powodzenia

 v Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta 

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

Odkrywasz uroki macierzyństwa, cieszysz się wspaniale rozwijającym maleństwem. Być może w odzyskaniu formy pomoże ci program treningowy dla kobiet 
po porodzie, jest on najlepszym dowodem na to, że nie tylko odzyskanie kondycji, ale i powrót do smukłej sylwetki są możliwe. Ale… trzeba regularnie ćwiczyć.

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
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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:
1 kg schabu wieprzowego
0,5 szklanki cukru
0,5 szklanki soli
2 łyżki suszonego maje-
ranku
1 główka czosnku
1/2 łyżeczki papryki czer-
wonej wędzonej
1 pończocha
Wszystkie składniki przełożyć 
do blendera i zmiksować.
Mięso umyć i osuszyć, dokład-

nie obtoczyć w cukrze. Włożyć 
do lodówki na 24 h – włożyć w 
misce, z mięsa wypłynie dużo 
cieczy. Po 24 h umyć schab z 
cukru i obtoczyć go w soli i 
znowu do lodówki na 24 h,  po 
tym czasie go opłukać z soli, 
wytrzeć i obtoczyć w posieka-
nym czosnku wymieszanym z 
majerankiem i papryką. Włożyć 
na 24 h, po tym czasie przełożyć 
całość do pończochy i powiesić 
w przewiewnym ciepłym miej-
scu (u mnie suszarka do naczyń, 

koło kuchenki)  i tak zostawia-
my go na 4 doby. Po tym czasie 
wyciągamy z pończochy i kro-
imy w cienkie plasterki.

Zdążą go Państwo zrobić jesz-
cze przed Świętami. W razie 
jakichkolwiek pytań zapraszam 
do ich zadawania na bieżąco na 
moim blogu pod wpisem http://
kuchnianawzgorzu.pl/domowe/
schab-z-ponczochy/.

 v Ulla Pałka 
www.kuchnianawzgorzu.pl

Święta zbliżają się dużymi krokami, więc dzisiaj zaproponuję Państwu przygo-
towanie domowej wędliny. Wędlina, która zadziwiła moich znajomych - jak to nie 
gotujemy? nie wędzimy? Nie, do wszystkiego potrzebna jest nam tylko lodówka. 
Wędlina jest  pyszna, aromatyczna. Ja próbowałam robić tą wędlinę ze schabu 
wieprzowego i do tego Państwa namawiam; moi znajomi używali też karczku.

Schab w pończosze
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 12 00, fax: 32 758 13 50, sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl, www.olkusz.nowyszpital.pl

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wesołego Alleluja
życzy wszystkim Pacjentom, Pracownikom,

a także ich Rodzinom
Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

Katarzyna Koźbiał

Biuro
Rachunkowe

ODDZIAŁ KRZESZOWICE
ul. Krakowska 31, I p, lok. 101
budynek OKNOLIT obok „Biedronki”

tel. 514 926 383  |  www.kozbialbiuro.pl

Oferujemy pełen zakres usług

Oferujemy pełen zakres usług

księgowychksięgowych kadrowychkadrowych
i  płacowych:i  płacowych:

KH od 500,-
KPiR od 80,-
Ryczałtu i Karty podatkowej już od 50,-
Prowadzenie spraw pracowniczych 
i płac od 10,- za osobę
Zwrot VAT za materiały budowlane od 40,-
ceny brutto, ulotka nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego

Z TĄ REKLAMĄ
MIESIĄC GRATIS!

PITY  ROCZNE
od 20 zł

Odbiór dokumentów z siedziby �irmy klienta
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
Ceny biletów na seans 2D:  

Bilet normalny: 14 zł; Bilet ulgowy: 12 zł; Bilet grupowy: 12 zł
Ceny biletów na seans 3D:  

Bilet normalny: 20 zł; Bilet ulgowy: 17 zł; Bilet grupowy: 17 zł

22.03 18:00 3D: "Oz Wielki i Potężny" anim./fam./fantasy (dubbing PL) 
  20:30 "Nieletni/pełnoletni" komedia, USA
23.03 17:00 3D: "Oz Wielki i Potężny" anim./fam./fantasy (dubbing PL) 
sob  19:30 "Nieletni/pełnoletni" komedia, USA
24.03 17:00 3D: "Oz Wielki i Potężny" anim./fam./fantasy (dubbing PL) 
nd  19:30 "Nieletni/pełnoletni" komedia, USA
26.03 17:00 3D: "Oz Wielki i Potężny" anim./fam./fantasy (dubbing PL) 
  19:30 "Nieletni/pełnoletni" komedia, USA
27.03 17:00 3D: "Oz Wielki i Potężny" anim./fam./fantasy (dubbing PL) 
  19:30 "Nieletni/pełnoletni" komedia, USA
28.03 17:00 3D: "Oz Wielki i Potężny" anim./fam./fantasy (dubbing PL) 
  19:30 "Nieletni/pełnoletni" komedia, USA
02.03 17:00 3D: "Oz Wielki i Potężny" anim./fam./fantasy (dubbing PL) 
  19:30 "Nieletni/pełnoletni" komedia, USA
03.03 17:00 3D: "Oz Wielki i Potężny" anim./fam./fantasy (dubbing PL) 
  19:30 "Nieletni/pełnoletni" komedia, USA
04.03 18:30 3D: "Oz Wielki i Potężny" anim./fam./fantasy (dubbing PL) 
  21:00 "Nieletni/pełnoletni" komedia, USA

CHRZANÓW

ZABIERZÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Władza"

• 24.03-27.03 seanse o godz. 17.00, 19.30 •
reżyseria: Allen Hughes, czas: 109 min., gat.: kryminał/thriller/polityczny, prod. USA, 15 lat

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

Pofestiwalowe pokazy kina niezależnego Multimedia Happy End
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 21 marca od godziny 10.00  

na pofestiwalowe pokazy kina niezależnego Multimedia Happy End. Miejsce: sala konferencyjna MOKSiR.  
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.

Projekcje filmowe: 10.00 Piotrek 13 • 11.45 Niebo • 13.00 Czarny • 15.00 Kup teraz

"ZŁAP SWAP"
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Chrzanowie zaprasza 21 marca w godz. 18.00-22.00 na organizowany 
już po raz drugi w Chrzanowie "ZŁAP SWAP". Tym razem spotykamy się w sali Sokół! WSTĘP BEZPŁATNY!
W planie: • wymiana ubrań (damskich i dziecięcych) oraz akcesoriów dla dzieci (wózki, foteliki etc) • bezpłatne 
porady kosmetyczne • bezpłatne porady fryzjerskie • bezpłatne porady fitness • bezpłatne konsultacje stylistki 

Uwaga! Wstęp tylko dla kobiet!

Wystawa malarstwa Stanisława Wywioła 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza  na wernisaż wystawy malarstwa Stanisława 
Wywioła - Misteria. Otwarcie wystawy odbędzie się 23 marca w galerii Na Styku o godz. 17.00.

Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 24 marca o godz. 12.50 na rynek w Chrzanowie 
gdzie odbędzie się konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

Spektakl "Zwariowany komisariat"
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza  7 kwietnia o godz. 18.00  na spektakl "Zwariowany 
komisariat" Leszka Kwiatkowskiego. w reżyserii Zbigniewa Lesienia. Miejsce: sala teatralna MOKSiR Chrzanów. 
Rezerwacja oraz sprzedaż biletów (60 zł parter, 50 zł balkon): Informacja MOKSiR (32 6233086 wew.53)

Kabaretu Moralnego Niepokoju w Chrzanowie
Dnia 11 kwietnia o godz. 20.45 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na występ 
Kabaretu Moralnego Niepokoju "Pogoda na suma". Bilety w cenie 60 zł (parter), 50 zł (balkon) do nabycia w Informacji 
MOKSiR (tel. 32 623 30 86 wew. 53).

 III GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TEATRALNYCH
8 marca 2013 roku w Przedszkolu Samorządowym w Krzeszowicach, ul Batalionów Chłopskich 9 odbył się:
 III GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TEATRALNYCH  "Wielki teatr małego aktora".

Hasłem przewodnim były "Postawy społeczno moralne w utworach literackich".

Swój udział zgłosiło 6 placówek z gminy Krzeszowice
- Przedszkole Samorządowe z Tenczynka
- oddział przedszkolny z Zespołu Palcówek Oświatowych Wola Filipowska
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ostrężnicy
- Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Nowa Wieś
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nawojowej Górze
- Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach.

I MIEJSCE  zajęły dzieci z  oddziału przedszkolnego z  Woli Filipowskiej. Przygotowały przedstawienie teatralne 
pt: "Uparty kotek" wg. bajki Białoszewa pod kierunkiem mgr Jolanty Dębskiej
II MIEJSCE zajęły dzieci z Przedszkola Samorządowego z Tenczynka oraz z Przedszkola Samorządowego 
w Krzeszowicach. Specjalne wyróżnienie otrzymało  Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Nowej  Wsi.
22 marca odbędzie się o godzinie 15.30 uroczyste wręczenie statuetek, dyplomów i nagród wszystkim 
uczestnikom przeglądu. Przegląd został zorganizowany pod Patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice.
Serdecznie Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy wszystkie placówki do udziału za rok w kolejnym 
już IV GMINNYM PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW TEATRALNYCH!

Organizatorzy: Grażyna Mykała, Marta Kaim

1/8 Finału Mistrzostw Polski Kadetek
 W najbliższy weekend w Krzeszowicach rozegrany zostanie 
Turniej 1/8 Finału Mistrzostw Polski Kadetek w siatkówce. 
Maraton, po zajęciu drugiego miejsca w Finale Małopol-
ski, będzie gospodarzem Turnieju. Dwie pierwsze drużyny 
awansują do 1/4 Finału Mistrzostw Polski. Nasze siatkarki 
mają dużą szansę na awans i  liczą na liczny udział i  do-
ping krzeszowickiej publiczności. Miejsce: Hala sportowa 
CKiS w  Krzeszowicach, ul. Długa 22 Zakończenie tur-
nieju w niedzielę po ostatnim meczu około godz. 14.00.  
Telefon kontaktowy: Marta Kurek 604 208 289, Tomasz 
Piechota 501 603 459

Rzeźba utrwalona ogniem  
- zapraszamy na wystawę!
RZEŹBA UTRWALONA OGNIEM. Galeria w Pałacu Vauxhall. 
Wystawa zorganizowana została z okazji  20-lecia istnienia 
Pracowni Rzeźby w Ceramice na Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uczestniczą 
w niej absolwenci oraz studenci Pracowni. Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach - Galeria w Pałacu Vauxhall oraz 
Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie - Pracownia Rzeźby w Ceramice serdecznie  
zapraszają.

WAŻNE!!! 
Trzebińskie Centrum Kultury informuje, że ze względu na zapowiadane bardzo złe warunki 
atmosferyczne impreza pt.: TRZEBIŃSKIE SPOTKANIA Z WIELKANOCNĄ TRADYCJĄ 
planowana na najbliższą sobotę (23.03.2013r.) zostaje ODWOŁANA. Wszystkich zain-
teresowanych przepraszamy!
Jednocześnie informujemy, że rozdanie nagród w konkursie na „Najładniejszą kartkę 
wielkanocną” odbędzie się na początku Sesji Rady Miasta Trzebini w Dworze Zieleniewskich 
w dniu 27.03.2013r., o godz. 9.00.
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SKLEP Z DUSZĄ
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
SKUP • SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY!

Olkusz,
ul. Mickiewicza 16

(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

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
 

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

PODRÓŻE

Przez krainy Kaukazu z Miłoszem Kalecińskim

Trwającą dwa tygodnie podróż 
po Kaukazie Miłosz Kaleciński 
odbył wraz z dwójką przyjaciół 
w listopadzie ubiegłego roku. 
Trasa wiodła przez Dagestan, 
Czeczenię Inguszetię i Osetię. 
Region, w którym leżą owe kra-
je, nie cieszy się dobrą sławą, 
a to za sprawą trwających wiele 
lat niepokojów, wojen, porwań 
ludzi dla okupu. Poza wspo-
mnieniem kilku napotkanych 
punktów kontrolnych i z rzadka 
zatrzymujących turystów woj-
skowych patroli, gość Klubu 
Globtrotera przywiózł stamtąd 
przeciwne obiegowym opiniom 
wrażenia. Niemal w każdej miej-
scowości spotykał się z wprost 
nadzwyczajnymi przejawami 
życzliwości i gościnności. Har-
monogram wyprawy wielokrot-
nie musiał być zmieniany przez 
nieplanowane postoje, obiady, 

a zdarzało się również, że noc-
legi, w większości spędzone na 
długich rozmowach. Co rusz 
pojawiały się niezwykle ser-
deczne zaproszenia, zazwyczaj 
nie dające szans na odmowę. 
Spotkani przypadkiem ludzie 
już w chwilę po poznaniu ofero-
wali gościnę, odkładali z okazji 
wizyty cudzoziemców wszystkie 
codzienne obowiązki, a nawet 
brali specjalnie urlop z pracy. 
Co ciekawe, działo się tak wszę-
dzie, niezależnie od tego, który 
spośród zamieszkujących Kau-
kaz licznych ludów, różniących 
się kulturą, religią i językiem, 
odwiedzali polscy podróżnicy.
Tamtejsi górale zaimponowali 
Miłoszowi Kalecińskiemu rów-
nież znajomością lokalnej histo-
rii. Całymi godzinami potrafili 
opowiadać o mających miejsce 
kilka wieków wstecz wydarze-

niach. Nawet w małych osadach 
spotkać tam można zamieszkałe 
wciąż, powstałe kilkaset lat temu 
budowle. Niestety wiele zabyt-
ków, w tym niegdyś powszech-
nie tam występujące średnio-
wieczne kamienne wieże, wciąż 
pozostaje bez konserwatorskiej 
opieki i popada w ruinę. Ale są 
też dobrze zachowane i zadbane 
świadectwa bogatej przeszłości 
regionu. Nadal służący wiernym 
meczet z XII w., czy wpisana 
na listę UNESCO unikatowa 
nekropolia zwana Miastem 
Śmierci, z której ponoć nikt nie 
może wrócić żywy - to niektóre 
z atrakcji, które troje wędrow-
ców miało okazję zobaczyć prze-
mierzając Kaukaz. Spotykali też 
ślady niedawnych wojen i aktów 
terroru, odwiedzili m. in. bie-
słańską szkołę, przyległą do niej 
i zamienioną w mauzoleum salę 

gimnastyczną oraz cmentarz, 
gdzie spoczywają najmłodsze 
ofiary rosyjsko-czeczeńskiego 
konfliktu.
Sporą część opowieści Miłosz 
Kaleciński poświęcił zapiera-
jącym dech w piersiach górskim 
krajobrazom, pięknej, choć suro-
wej przyrodzie, a także zachwy-
cającym fantastyczną kolorysty-
ką zachodom słońca. Zgodnie 
z tradycją Klubu Globtrotera 
nie zabrakło też praktycznych 
wskazówek dla zamierzających 
wyruszyć na Kaukaz turystów. 
Jak zawsze i tym razem, po ofi-
cjalnym zakończeniu, podzię-
kowaniach i brawach, prelegent 
odpowiadał na pytania pasjona-
tów podróży i ciekawych świata 
bywalców środowych spotkań 
w Miejskim Ośrodku Kultury.

 v MOK Olkusz

Do mało znanych i  rzadko odwiedzanych przez turystów krajów położonych na pograniczu 
Europy i Azji zabrał gości marcowego spotkania w Klubie Globtrotera wytrawny podróżnik. 
Miłosz Kaleciński jest olkuskim pasjonatem i organizatorem wycieczek, wypraw samochodami 
terenowymi po bezdrożach, wspinaczek górskich i jaskiniowych, a także ekstremalnych spły-
wów po rwących potokach.

TVi GMINY ZABIERZÓW 
Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Zabierzów uruchomił kanał 
telewizji internetowej TVi GMINY ZABIERZÓW. 
Właśnie Tutaj na gminnym kanale Youtube będą zamieszczane 
tematyczne filmy poświęcone gminie Zabierzów i jej walorom jak 
również relacje z wybranych wydarzeń. 
Zapraszam do obejrzenia pierwszego filmu relacjonującego „IX Gminne 
Targi Edukacyjne” w Rząsce.  Film dostępny jest na stronie internetowej:  
www.zabierzow.gmina.pl

Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan

Czytelnik rozmawiał już z preze-
sem tutejszego Koła Łowieckiego, 
interweniował w nadleśnictwie 
w Krzeszowicach, wydziale ochro-
ny środowiska w krzeszowickim 
UM, rozmawiał z policją … Jak 
dotąd wszędzie odprawiano go 
z kwitkiem… Czytelnikowi cho-
dzi przede wszystkim o bezpie-
czeństwo i możliwość zwykłego 
korzystania z własnego ogrodu np. 
swobodne wypuszczanie psów… 
Wydaje się oczywiste, że miesz-
kańcy powinni móc poczuć się bez-
piecznie w swoim domu i na swojej 
posesji, a właściwe instytucje winny 

im to bezpieczeństwo zapewnić.
Z drugiej strony nie zapominajmy, że 
dziki to zwierzęta, które odgrywają 
ważną rolę w swych ekosystemach. 
„W poszukiwaniu pokarmu zdzierają 
wierzchnie warstwy gleby, spulch-
niając ją i mieszając ze ściółką. Dziki 
zjadają padlinę, gryzonie oraz larwy 
i poczwarki owadów, w tym wielu 
szkodników lasu, przez co przyczy-
niają się do przywrócenia równo-
wagi ekologicznej między światem 
owadów a drzewostanem. Zjadają 
również chore ssaki i ptaki, ogra-
niczając w ten sposób przenoszenie 
chorób („Wikipedia”). 

Dzik w polskim prawie objęty jest 
ochroną sezonową. W okresie od 16 
stycznia do 14 sierpnia nie można 
przeprowadzać polowań na lochy. 
Zwierzętom takim jak dziki winno 
się zapewnić możliwość egzystowa-
nia w ich naturalnym środowisku, 
w którym nie będą stanowić zagro-
żenia dla człowieka. 
Jak zawsze w podobnych sprawach 
chodzi o zaangażowanie i dobrą 
wolę odpowiednich instytucji… 
Liczymy więc na powyższe…

TENCZYNEK

DZIKI problem
W bieżącym tygodniu otrzymaliśmy informację od jednego z naszych Czytelników 
o tym, iż w centrum Tenczynka pojawiły się dziki, które dokonują szkód w gospo-
darstwach i na ogrodzonych posesjach. „Proceder” trwa już od ok. miesiąca. 
Stado dzików pojawia się regularnie m.in. na terenie jednej z zamieszkanych 
posesji, notorycznie forsując ogrodzenie oraz „orając” ogród.
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DOMY
Z  BALI

Józef Chowaniec • Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:

• Deska elewacyjna
• Podłogi
• Deska tarasowa
• Listwy wykończeniowe
• Schody
• Parapety
• Okna 
• Drzwi wewnętrzne 
   i zewnętrzne
• Altanki

• Place zabaw
• Meble ogrodowe
• Huśtawki
• Budy 
• Balustrady
• Ocieplenie STEICO FLEX 
• Łóżka
• Kołyski

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż

e-mail: biuro@malorzdomy.eu
www.malorzdomy.pl

KONTAKT:
Właściciel  firmy:

Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:

Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,

sobota 9.00 – 14.00

CW zawodach wzięło udział 74 
zawodników i zawodniczek z 11 
klubów Małopolski i Podkarpa-
cia, rywalizujących w katego-
riach wiekowych młodzików i 
open (kadet, junior, senior). Klub 
z Zabierzowa reprezentowali 
kadeci: Jakub Dudek, Krystian 
Molenda i Piotr Ziębiński, mło-
dziczki: Zuzanna Kulig, Anna 
Michalik i Aleksandra Dudek 
oraz młodzicy: Szymon Mikrut 
i Gabriel Kijas.
Hala sportowa w Dąbrowie 
Tarnowskiej wielokrotnie była 
szczęśliwą dla zabierzowskich 
łuczników. W 2012 r. seniorki 
Grota zdobyły na niej Halowe 
Wicemistrzostwo Polski, klika 

tygodni temu młodzieżowa repre-
zentacja Pań - medal brązowy 
na Młodzieżowych Halowych 
Mistrzostwach Polski. W ubie-
głorocznym Memoriale Trene-
rów w kategorii młodzików Kuba 
Dudek zają miejsce pierwsze, a 
Ania Michalik miejsce 2.
Tym razem nie wszystkim 
Zabierzowianom się poszczę-
ściło - nie zakwalifikowali się 
oni do drugiej rundy zawodów 
(pojedynki FITA). Jedyną, której 
sztuka ta udała się, była Zuzia 
Kulig - awansowała z pierwsze-
go miejsca po kwalifikacjach, 
uzyskując doskonały wynik 
482 pkt. (dystans 18m, tarcza 
60 cm), zdecydowanie wyprze-

dzając rywalki. W pojedynkach 
setowych pokonała zawodniczkę 
z Podkarpacia, ale w półfinale 
uległa innej reprezentantce tego 
regionu. W walce o medal brą-
zowy wygrała (w setach 6:2) ze 
starszą i bardziej doświadczoną 
reprezentantką gospodarzy - 
Wiktorią Malik, ubiegłoroczną 
triumfatorką tego turnieju. 

Młodzików i kadetów czekają 
w najbliższe weekendy najważ-
niejsze zawody sezonu - Halowe 
Mistrzostwa Polski w ich katego-
riach wiekowych. Trzymajmy za 
nich kciuki..

 v A. Jabłoński

SPORT

Memoriał trenerów łucznictwa  
w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 10 marca 2013 r. w hali sportowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej 
odbyły się zawody łucznicze – Memoriał Trenerów Dąbrovii. Grot Zabie-
rzów do zawodów tych wystawił skromną, 7-osobową reprezentację 
młodzików i kadetów.
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"Gwarek Krzeszowicki" jest kolportowany na obszarze Gmin: Krzeszowice, Liszki i Zabierzów. W Krzeszowicach - w mieszkaniach, instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach,  
w miejscowościach: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, 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), 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 15.000 egzemplarzy.
"Gwarek Krzeszowicki" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w powiecie olkuskim - w Olkuszu, Bukownie, Wolbromiu i Kluczach, w nakładzie 20.000 
egzemplarzy.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Krzeszowickiego". 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.

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

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!!!

USŁUGI TRANSPORTOWE
PRZEWÓZ TOWARÓW, PRZEPROWADZKI

POMOC DROGOWA 24 H
tel. 508 801 589

USŁUGI TRANSPORTOWE
PRZEWÓZ TOWARÓW, PRZEPROWADZKI

POMOC DROGOWA 24 H
tel. 508 801 589

W konkurencji zespołowej męż-
czyzn Grot Zabierzów w składzie: 
Krystian Molenda, Jakub Dudek 
i Piotr Ziębiński zdobyli srebrny 
medal i tytuł I Halowego Wicemi-
strza Polski na rok 2013. Zajmując 
11 miejsce po kwalifikacjach, w 
pojedynkach turniejowych poko-
nali kolejno Mazowsze Teresin 
(215:209), Piątkę Zgierz (212:207) 
i Społem Łódź (215:211), by w finale 
ulec Łucznikowi Żywiec (231:216), 
który w tym pojedynku uzyskał 
wynik równy rekordowi Polski.
W konkurencji zespołowej kobiet 
ósme miejsce, punktowane w ogól-

nopolskim współzawodnictwie 
sportowym dzieci i młodzieży, zaję-
ła drużyna Płaszowianki Kraków.
W konkurencji indywidualnej kobiet 
brązowy medal zdobyła Anna For-
giel z Dąbrovii Dąbrowa Tarnowska. 
Zwycięzcami zostali:
• Juniorki młodsze:  Maciejew-

ska Marta Stella Kielce i zespół 
Mewy Kołobrzeg

• Juniorzy młodsi: Gołąbczak 
Patryk Boruta Zgierz i zespół 
Łucznika Żywiec

• W mikstach: zespół Marymontu 
Warszawa.

SPORT
Srebrny medal łuczników z Zabierzowa na Halowych 

Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
W dniach 16-17 marca 2013 r. w Zgierzu odbyły się 
XIII Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w 
Łucznictwie. W zawodach uczestniczyło 211 zawodni-
ków wszystkich czołowych klubów łuczniczych Polski. 

SPORT

ZOSTALI MISTRZAMI

Trwającą dwa tygodnie podróż Pra-
wie dwa miesiące trwała pasjonują-
ca walka o bardzo cenne nagrody, 
ufundowane przez organizatora 
konkursu. Tysiące kibiców z całego 
kraju, każdego dnia w internetowym 
głosowaniu, oddawało głosy na swo-
ich ulubieńców. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu wszystkich zwią-
zanych i sympatyzujących z mało-
polską szkółką osób – trenerów, 
rodziców, kibiców – udało się stanąć 
na podium i pojazd pełen nagród 
wyruszył w kierunku Krzeszowic.  
Akademia otrzymała między innymi 
stroje sportowe, piłki, buty piłkar-
skie, drabinki koordynacyjne, teczki 
taktyczne, a także telewizor, konsolę 
do gry i grę Fifa 13. Takie nagrody to 
niesłychanie istotne wsparcie dzia-
łalności stowarzyszenia, które jest 
obecnie wizytówką dziecięcego fut-
bolu w gminie Krzeszowice. Dzięki 
wygranej młodzi piłkarze w jeszcze 
lepszych warunkach będą mogli roz-
wijać swoje umiejętności, a Grzegorz 
Krzysiak potwierdza  tym samym, 
że jego inicjatywa i stworzenie 
Akademii Piłkarskiej były znako-
mitym posunięciem. Sposób w jaki 
osiągnięto ten spektakularny sukces 
pokazuje również, jak ważne w życiu 
lokalnej społeczności są wspólne 
przedsięwzięcia i cele. Akademia 
rozpoczynając swoją działalność 
stworzyła wzorowany na metodach 
Ajaxu Amsterdam program szkole-
niowy dla chłopców i dziewczynek 
od 5 roku życia, ale też zjednoczyła 
wokół siebie rodziców, przyjaciół 
i wszystkich tych, którym aktyw-
ny tryb życia i troska o właściwy 
rozwój najmłodszych bardzo leżą 
na sercu. Mówi się, że w zdrowym 

ciele zdrowy duch i mnóstwo osób 
z naszej gminy postanowiło dosto-
sować się do tej mądrej zasady, 
przyprowadzając  swoje pociechy 
na zajęcia trenerów-pasjonatów: 
Grzegorza Krzysiaka, Pawła Czy-
ża, Bartłomieja Święszka i Kamila 
Kwoki. Serce rosło, gdy podczas 
rozmów z całą rodziną Akademii 
Piłkarskiej Mam Talent, czyli trene-
rami, małymi piłkarzami, rodzicami 
i kibicami, dowiadywałem się, że 
w domu, w pracy czy w szkole wszy-
scy rozmawiają o konkursie i wszy-
scy bardzo chcą wygrać. Efekt był 
znakomity i wszystkim należą się 
ogromne gratulacje. To  była jedna 
wielka drużyna!  Zresztą patrząc 
na to, jak funkcjonuje Akademia, 
jakie wartości Grzegorz i pozostali 
szkoleniowcy przekazują młodym 
adeptom futbolu, wyraźnie da się 
zauważyć, że nie tylko sam rozwój 
piłkarski się liczy. Zgodnie z filo-
zofią Akademii nie mniej istotny, 
a może i ważniejszy, jest rozwój 
osobowościowy dzieci. Uczniowie 
Akademii dzięki funkcjonowaniu 
w tej ogromnej piłkarskiej rodzinie 
poznają zasady wspólnoty i lojalno-
ści wobec drugiej osoby, rywalizu-
jąc z innymi uczą się wzajemnego 
szacunku, a wygrywając i przegry-
wając mecze, dzięki bardzo świado-
mej i życzliwej postawie trenerów, 
dowiadują się, jak należy radzić sobie 
z sukcesem, ale też z porażką. Każde 
zajęcia na boisku kształtują poczucie 
dyscypliny oraz budują świadomość 
konsekwentnego i systematycznego 
dążenia do celu. To wszystko zapro-
centuje w przyszłości, bez wzglę-
du na to, czy ktoś pójdzie śladami 
Jakuba Błaszczykowskiego i zagra 

w Borussii Dortmund, czy też obie-
rze w zawodowym życiu kierunek 
zupełnie nie związany z piłką nożną. 
W tym wszystkim należy również 
podkreślić jeszcze jeden, szalenie 
ważny fakt – postawę rodziców. 
Funkcjonowanie Akademii  to 
w ogromnym stopniu ich zasługa, 
bo przecież ponoszą koszty obozów, 
treningów i udziału w turniejach. 
Wnoszą jednak do całego przedsię-
wzięcia coś, czego nie da się przeli-
czyć na pieniądze. Radość, sponta-
niczność i pełne zaufanie do tego, 
co proponuje krzeszowicka szkółka. 
Znam historie, w których rodzice 
marzący o wielkich karierach swoich 
latorośli, doprowadzili do rozpadu 
dziecięcych drużyn. W Krzeszowi-
cach wygląda to zupełnie inaczej. 
Wszyscy doskonale rozumieją sens 
i cel istnienia sportowej akademii dla 
najmłodszych mieszkańców gminy. 
Tak więc z takimi trenerami i z taki-
mi rodzicami Akademia była wręcz 
skazana na sukces w organizowa-
nym przez EA Sports konkursie. Oby 
tak dalej. Widząc rozmach, z jakim 
działają Grzegorz i Paweł oraz 
entuzjazm, jaki temu towarzyszy, 
nie mam żadnych wątpliwości, że 
tak właśnie będzie. Akademia szkoli 
coraz większą grupę osób, ale też 
zatrudnia kolejnych trenerów, tak aby 
poświęcić odpowiednią ilość wiedzy 
i czasu każdemu dziecku z osobna. 
W Krzeszowicach organizowane 
są cykliczne zawody piłkarskie, 
jak chociażby „Pożegnanie zimy”, 
czy też cieszący się w Małopolsce 
dużym uznaniem „Turniej Mikołaj-
kowy”. Akademickie drużyny gra-
ją w Krakowskiej Lidze Halowej, 
ogólnopolskim turnieju Deichmana 

i wielu innych dziecięcych impre-
zach, również poza naszym regio-
nem. W maju drużyna z rocznika 
2003/2004 wystartuje w międzyna-
rodowym turnieju w Starym Sączu, 
w którym swój udział już zapowie-
działy drużyny Legii Warszawa 
i Czernomorca Odessa. Wkrótce, 
w ramach współpracy z krakowską 
Akademią Wychowania Fizycznego, 
wszystkie dzieci zostaną objęte spe-
cjalnym programem dietetycznym, 
kształtującym świadomość i zasady 
zdrowego odżywiania. To absolutna 
rzadkość w polskich klubach pił-
karskich. Na uznanie zasługuje też 
kolejna nowatorska idea. Akademia 
Mam Talent wraz panią Małgorzatą 
Snopczyńską-Anouar, profesjonalną 
instruktorką tańca, tworzy właśnie 
grupę taneczną , która zadba o opra-
wę artystyczną wszystkich organizo-
wanych przez Akademię wydarzeń. 
Nabór dla dziewczynek w wieku 4-15 
lat trwa. Wielce aktywne są również 
działania w Internecie. Akademia ma 
swoją stronę www.apmt.pl i miejsce 
na Facebooku. Można tam na bieżą-
co śledzić akademickie poczynania.  
Obserwując to wszystko należy tylko 
mieć nadzieję, że Akademia cały 
czas będzie rosła w siłę i z czasem 
stanie się wielką chlubą miasta i całej 
gminy Krzeszowice. Wiele wskazuje 
na to, że tak właśnie będzie i powin-
niśmy za całą akademicką rodzinę 
ściskać kciuki, bo taka inicjatywa 
może dostarczyć nam wszystkim 
nie tylko wiele radości sportowych, 
ale też w przyszłości przynieść wiele 
korzyści ogólnospołecznych. Pamię-
tajmy – w zdrowym ciele zdrowy 
duch!.

Fantastyczny sukces odniosła prowadzona przez Grzegorza Krzysiaka i Pawła Czyża Akademia Piłkarska 
Mam Talent. W ogólnopolskim konkursie „Zostań mistrzem”, zorganizowanym przez firmę EA Sports, 
krzeszowicka Akademia zajęła drugie miejsce. Rywalizacja, której patronował kapitan naszej reprezentacji, 
Jakub Błaszczykowski, przyciągnęła dziesiątki klubów z całej Polski.

REDAKCJA APELUJE
Umożliwiajmy bezpańskim kotom prze-
bywanie w piwnicach i  innych tego typu 
miejscach, nie przeganiajmy ich. Koty 
w naturalny sposób niwelują problem wy-
stępowania szczurów i myszy w naszych 
domostwach i zakładach. 

Akcje deratyzacji nie musiałyby być prze-
prowadzane (a mogą one stanowić za-
grożenie dla zwierząt domowych, a nawet 

naszych dzieci), gdybyśmy wykazali więcej dobrej woli i rozwagi.

Zadbajmy o wolnożyjące koty, nie zamykajmy przed nimi okienek 
w piwnicach, a one się nam z pewnością „odwdzięczą” - rozwią-
zaniem problemu szczurów i myszy.



12 krzeszowickiReklamy

Krzeszowice, 
ul. Krakowska 43 (Kaflarnia)

tel. 12/282-03-10
email: kaflarnia@bostar.com.pl

Tenczynek, 
ul. dr Wcisły

tel. 12/282-66-17
email: tenczynek@bostar.com.pl

Regulice, 
ul. Chrzanowska
tel. 12/283-11-20

email: regulice@bostar.com.pl

* CENY OBOWIĄZUJĄ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ZAPRASZAMY - SKŁAD WĘGLOWY
Krzeszowice, ul. Zagrody 5;  tel. 12/ 258 - 39 – 55

 pn –pt 7.00 - 16.00, sob. 7.00 – 13.00
 WIELKA WIOSENNA OBNIŻKA CEN już od 18 lutego

MATERIAŁY BUDOWLANE Transport HDSTransport HDSSkład węglowySkład węglowy

PROMOCJA 
NA  SYSTEM
DOCIEPLEŃ

CERTYFIKOWANY SYSTEM DOCIEPLEŃ

10 LETNIAGWARANCJA SYSTEMOWA

Styropian
EPS-B-040

Ściana Fasada

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

tel. kom 608 696 097

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!

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 budowlanym, 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, 7,8 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 99.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 10 a, z aktualnym projektem budowalnym, cena 160.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 1,6 Ha pod zabudowę jednorodzinną 
   z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
 2. DOMY:
•  Do sprzedania ładnie wykończony dom 323 m kw. w Krzeszowicach, cena 740.000 PLN
•  Do sprzedania ekologiczny dom 170 m kw. Położony na pięknie usytuowanej działce 14 a w Trątnowicach, cena 560.000 PLN
•  Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze, zagospodarowany ogród, działka łącznie 19 a, cena 499.000 PLN
•  Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym zamkniętym z elewacją 105 m kw. w Ściejowicach, 
    piękna okolica, działka 14 a, cena 410.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw. w widokowej dzielnicy Krzeszowic, 
    działka 8 a, cena 265.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw. w ciekawej lokalizacji, Krzeszowice, działka 8 a, cena 470.000 PLN
•  Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych, całkowice odrestaurowany 130 m kw., 
    w Kochanowie, działka 18 a, 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, 600 m kw, pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
•  Do sprzedania lokal 420 m kw. w Krzeszowicach, pod hurtownię, produkcję, działka 32 a, cena: 550.000 PLN

JESTEŚMY
SKUTECZNI

www.polnoc.pl


