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SZEŚCIOLATKI NA START

O polskim systemie oświaty można by napisać kilkutomową rozprawę, która raczej pieśnią pochwalną
by nie była. Kolejnym genialnym pomysłem Ministerstwa Oświaty jest posłanie do szkół sześciolatków.
W tym roku rodzice mogli jeszcze wybierać, czy chcą
posłać swoje dzieci do szkoły czy do zerówki. Od
przyszłego roku jednak dzieciaki wpadną w szpony
systemu, a rodzice co najwyżej zdecydują, czy poślą
swe pociechy do podstawówki nr 1 czy nr 10.

O wadach i zaletach decyzji Ministerstwa Oświaty dyskutują na niemal
wszystkich forach zarówno rodzice jak i różnej maści specjaliści. Zdania
są rzecz jasna podzielone, jedni są za inni przeciw. Niedawno w Telewizji
Polskiej nadawano debatę między Panią Minister Szumilas, a przedstawicielką Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, brały w tym udział
również pedagog, dwie psycholożki oraz mama dziecka, które swoją
edukację szkolną rozpoczęło właśnie w wieku sześciu lat.
Poziom dyskusji pozostawiał wiele do życzenia – jak zresztą większość
polskich debat – panie próbowały zagłuszyć jedna drugą i zamiast skupić
się na merytorycznym aspekcie sprawy i w pełni wysłuchać argumenty
każdej ze stron, jak mantrę powtarzały  swoje racje. W rezultacie trudno
stwierdzić które argumenty były bardziej przekonujące.
Wg Ministerstwa ponad dziewięćdziesiąt procent szkół jest przygotowana
na przyjęcie sześciolatków, jednak o tym że zdecydowana większość szkół
nie została odpowiednio sprawdzona i te dziewięćdziesiąt procent dotyczy
tych placówek które udało się sprawdzić wg Pani Minister nie ma większego

Ciąg dalszy na stronie 2

BADANIE OKULISTYCZNE
GRATIS !!!

Optyk
okulista

dla klientów zamawiających okulary.
Info w zakładzie.

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

Kryspinów:

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

12 346 33 99
788 15 16 17

SKUTERY

Zabierzów:

SERWIS “U PANA LESZKA”
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• 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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697
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znaczenia. No cóż każdy ma swoje
priorytety. Podnoszono też kwestie:
nienależytego przygotowania programów nauczania, nieprzygotowania
nauczycieli, nieprzygotowania emocjonalnego sześciolatków do rozpoczęcia nauki w szkole, co objawić się
może nawet kilka lat po pierwszej
klasie. Wiadomo że każdy człowiek
jest inny, jedno dziecko poradzi sobie
lepiej, inne gorzej, a jeszcze inno nie
poradzi sobie w ogóle więc takie
przymusowe pakowanie maluchów
do szkół nie każdemu wyjdzie na
dobre. Chociaż, kto wie czy nie o to
właśnie chodzi, żeby jak najwcześniej zacząć ogłupiać społeczeństwo.
Czasem wydaje się że cały program
nauczania wymyślony przez ministerstwo temu właśnie służy.
Szczególnie bolesna w tej dyskusji
była wypowiedź obecnej tam mamy,
z której wynikało, że rodzice nie są
kompetentni by decydować o tym,
czy dziecko powinno iść do szkoły

małopolski

czy zostać w przedszkolu. Ocena co
najmniej kontrowersyjna. Pomijając
rzecz jasna marginalne przypadki tych
niezbyt odpowiedzialnych rodziców,
to kto jak nie matka i ojciec znają
dziecko najlepiej, kto jak nie oni wiedzą do czego jest zdolne ich dziecko,
a jakie sytuacje są ponad jego możliwości. Pozbawienie ich możliwości
decydowania to tym co najlepsze dla
własnego dziecka jest prawdopodobnie zbyt daleko idącą ingerencją
w rodzicielskie kompetencje.
Do sejmu trafił wniosek o referendum
na temat posłania sześciolatków do
szkół pod którym podpisało się ponad
milion obywateli. Teraz dopiero okaże się jak bardzo głos społeczeństwa
obchodzi posłów.
Ministerstwo Oświaty tak bardzo chce
posłania maluchów do szkół wbrew
wszystkiemu, że zakrawa to wręcz
na jakieś osobiste interesy. Zasłaniają
się dobrem dzieci i tym że rok wcześniej wejdą na rynek pracy. Praca…
wydłużają wiek emerytalny, hamują

rozwój gospodarczy coraz większymi
podatkami, zmuszają ludzi do szukania szczęścia za granicą, a potem
argumentują swoje mało racjonalne
decyzje dbałością o rynek pracy. Tylko, że jeśli dalej tak będzie prowadzona polityka tego kraju to jedyny rynek
na jaki będzie można posłać nasze
obecne sześciolatki za te siedemnaście
lat to będzie rynek miejski.
Władza na siłę stara się przekształcić
to co tyle lat dobrze funkcjonowało na
wzór państw zachodnich. Najpierw
wprowadzenie gimnazjów, teraz
skracanie beztroskiego dzieciństwa,
a potem dociekanie skąd tyle patologii
i agresji wśród młodych. Może czas
pomyśleć, że my, Polacy, nie jesteśmy i nigdy nie będziemy jak Niemcy,
Holendrzy czy Brytyjczycy i przekształcanie nas na siłę na zachodnią
modłę nikomu na dobre nie wyjdzie.

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

HURTOWNIA BIURO - SERWIS
artykuły:
• szkolne
• biurowe
• zabawki
• baseny

KONKURENCYJNE CENY!!!

ZAOPATRYWANIE W MATERIAŁY
BIUROWE FIRM, URZĘDÓW,
PLACÓWEK SZKOLNYCH,
PRZEDSZKOLI
CENY SPECJALNE DLA
KLIENTÓW BIURO - SERWISU
DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS!

Sklep Firmowy
Tenczynek, ul. Chrzanowska 6 (Dom Handlowy, I piętro)
Czynne: 8.00 – 17.00
TEL. 795 447 138 • hurtownia.biuroserwis@wp.pl

FENOMEN
MODA MĘSKA

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl
OFERTA USŁUG:

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
urządzeń chłodniczych, pompy ciepła

Krzeszowice, ul. Krakowska 2
czynne: 900-1700

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.

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

PROFESJONALNY WYBÓR:

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 system thermomur
U0<0,11W / m2K
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

Fot. modela:
rubenshito

Poprawki krawieckie w cenie zakupu.

DREWNO OPAŁOWE

I KOMINKOWE, BRYKIET, WĘGIEL
Skład opału:
Sucha Beskidzka Zembrzyce Dąbie,
ul. Wadowicka 1

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 fotowoltaicznych 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 fotowoltaniczny o mocy 235 W zasilający oświetlenie

• garniturów • marynarek •
• spodni • koszul •
• galanterii męskiej •

DOSTAWA DO KLIENTA. CZYNNE 24 H.
tel. 12 421 25 30;
tel. kom. 600 356 458,
666 071 232
bryl@poczta.onet.eu
www.bryl.com.pl

Oferujemy również:
• meble ogrodowe
• wyroby tartaczne

(deski, łaty, więźby, kantówki, foszty)

• elementy paletowe,
palety
• sztachety

Reklamy
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Pasaż TP

Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Budynek po byłej siedzibie Telekomunikacji Polskiej

Rozwiązanie, którego jeszcze
nie było w Krzeszowicach.
Wynajem biura na godziny.

OSTATNIE WOLNE LOKALE

Najtansze markowe Kosmetyki i perfumy w Polsce

Perfumeria PAA TAL
- perfumy - kosmetyki - produkty naturalne Z okazji otwarcia 5% znizki na wszystkie produkty
plus wartosciowy gratis

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 1

Apteka Nowa
pn- pt. 800 do 2000
00
00
sob. 8 do 15
Wielki kiermasz obuwia
Hurtownia JOLA
godz. 1000 - 1600

Bardzo atrakcyjne ceny

Agencja Ochrony Osób i Mienia

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

Pasaż handlowy na l p. już otwarty. Zapraszamy serdecznie!
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Z psem weselej
W dniu 2 czerwca, w niedzielę, pod zamkiem w Korzkwi odbył się Piknik Rodzinny “Z psem weselej”
zorganizowany przez Fundację Dla Zwierząt “Dar
Serca”, przy wsparciu sponsorów i przyjaciół Fundacji. Poprzednie dni były zimne i deszczowe, dzień
pikniku zaś okazał się ciepły i słoneczny, jakby stworzony do tego,
by spędzać aktywnie czas z rodzinami i przyjaciółmi, szczególnie
tymi czworonożnym...
Podczas Pikniku można było
m.in. wziąć udział w biegu
dogtrekkingowym, konkursie
na psa najbardziej podobnego
do swego pana, obejrzeć pokaz
psich zaprzęgów czy agillity. To
tylko kilka z wielu oferowanych
gościom atrakcji.
Mniej więcej od godz. 9.00
zaczęli pojawiać się pierwsi
uczestnicy dogtrekkingu. Przyszły rodziny z dziećmi, młode
małżeństwa i indywidualni
zawodnicy. Wszyscy uśmiechnięci i z dobrą energią. Trasa
miała ok. 7 km. Najszybszy
zawodnik w kat. mężczyzn przebiegł ją w czasie 34:40. Najszybsza dziewczyna miała czas 50:30.
Bardzo dobrze poradziły sobie
dzieci. Sędzią głównym zawodów była Pani Małgorzata Porc
ze Stowarzyszenia SOS Husky
z Tychów.
O 11.00 rozpoczęła się część
stacjonarna imprezy. Prowadziła ją Pani Anna Kasprzyk,
właścicielka teatru Cracovia.
Zaczęto od pokazu umiejętności
owczarków niemieckich prowadzonego przez Panią Marzenę
Gałczyńską. Potem gość Pikniku – Pani Joanna Czechowska
z W11 (TVN) wręczyła nagrody
uczestnikom dogtrekkingu.
Pokazy psich zaprzęgów, które przybyły z Katowic z Klubu
Travois oraz z Krakowa z dwoma
adoptowanymi psiakami, wzbudziły ogromne zainteresowanie.
Tak samo jak elementy szkolenia psów, jakie pokazała Zula
Przybylińska ze szkoły Qumam.
Judyta Rzemieniec zaprezentowała obedience, a wolontariuszka Fundacji Ola Plizga z koleżankami przybliżyła sport zwany
agillity. To chyba wzbudziło
największe zainteresowanie, bo
kto chciał, mógł spróbować sił
ze swoim psem.
Wolontariusze zaprezentowali
kilku podopiecznych Fundacji –
grzeczne, mądre i kochane psy,
które czekają na “swojego człowieka” (galerię z podopieczny-

PORADY PRAWNE

Czas pracy osób niepełnosprawnych
Problematykę zakresu czasu pracy osób niepełnosprawnych reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
W myśl art. 15 w/w ustawy czas
pracy osoby niepełnosprawnej
nie może przekraczać 8 godzin
na dobę i 40 godzin tygodniowo.
W tym przypadku nie obowiązuje zasada, że w stosunku do
osób z lekkim, umiarkowanym
oraz znacznym stopniem niepełnosprawności można wprowadzić taki rozkład czasu pracy, który w niektórych dniach
lub tygodniach przewidywałby
świadczenie pracy w wyższych
normach czasu pracy.
Z przepisu art. 15 ust. 2 tej ustawy wynika zaś, że czas pracy
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7
godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne
pracowników lub w razie jego
braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną

wyda w odniesieniu do tej osoby
zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu
pracy. Nowe normy czasu pracy
należy stosować od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania
skróconej normy czasu pracy, co
wynika z przepisu art. 15 ust. 2a.
Koszty badań związane z ustaleniem celowości stosowania
skróconej normy czasu pracy
ponosi pracodawca. Z zapisów
powyższej ustawy wynika również, że osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona
w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych. Dotyczy to osób
zarówno ze znacznym i umiarkowanym, jak i lekkim stopniem
niepełnosprawności.
Wskazane normy nie będą jednak dotyczyły osób zatrudnionych przy pilnowaniu lub gdy
na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający

badania prof i l a k t yc z n e
pracowników
lub w razie jego braku lekarz
sprawujący opiekę nad tą osobą
wyrazi na to zgodę, co wynika      
z przepisu art. 16 tej ustawy.
W takiej sytuacji pracownika
będzie obowiązywała 8-godzinna norma dobowa z możliwością
przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy i przeciętnie
40-godzinna norma tygodniowa.
Należy również dodać, iż  osoba
niepełnosprawna posiada jeszcze, oprócz prawa do przerwy
pracy wynikającej z przepisu
art. 134 kodeksu pracy, prawo
do dodatkowej przerwy w pracy, którą wykorzystać może na
gimnastykę usprawniającą lub
wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy wynosi 15 minut
i jest wliczany do czasu pracy.

vv Rafał Czeladzki

email: RCzeladzki@gmail.com

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

Kompra

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

B I U R O R A C H U N KO W E

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

Zakres działalności:

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

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

mi Fundacji można zobaczyć na
stronie www.pomoczwierzakom.
pl, – “nasze psiaki i kotki do
adopcji” - serdecznie zapraszamy do odwiedzin).
Podczas pikniku przeprowadzono dwie aukcje, które prowadziła
Pani Krystyna Podleska. Można
było też zakupić piękne koszulki,
ciekawe książki, zjeść coś pysznego, a pieniądze przekazać dla
podopiecznych Fundacji.
Uczestnicy pikniku mieli też
przyjemność wysłuchać melodii
z repertuaru młodych, uzdolnionych muzyków - Michaliny
Malinowskiej i Przemysława
Hanaja.

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

✆ 784 416 692

Zapraszamy serdecznie na:
www.facebook.com/zpsemweselej oraz stronę internetową
Fundacji, gdzie można zobaczyć więcej zdjęć z imprezy oraz
dowiedzieć się w jaki sposób
pomóc jej podopiecznym.
Jak mówi Pani Marta Toch, Prezes Fundacji, są już plany, aby we
wrześniu zorganizować podobną
imprezę. Do zobaczenia więc
jesienią.

vv Redakcja
Artykuł powstał
z wykorzystaniem materiałów
Fundacji Dla Zwierząt
“Dar Serca”

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

www.altanydreweko.pl

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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CZIRLIDERKI…

Pewna starsza pani sądziła, że czirliderki to jakiś nowy gatunek ptaszków przybywających do nas z tropików i dopiero jakiś film sportowy wyprowadził ją z błędnego
mniemania. W rzeczywistości czirliderki udzielają się nie tylko z okazji rozgrywanych
meczów, zagrzewając do walki własną drużynę, przyczyniają się także do wzmożenia
nastroju w czasie imprez politycznych na różnych szczeblach.
W słowie "cheer" kryje się zarówno
chęć rozweselenia czysto bezinteresownego, jak i dodawania otuchy,
zagrzewania do boju walczących.
Dlatego też powstał pomysł powstania przy Akademii Piłkarskiej Mam
Talent grupy młodszej i starszej
czirliderek.
Takie regularne zajęcia taneczne
dla dzieci i młodzieży są doskonałą formą aktywności fizycznej.
Ruch pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, poprawia kondycję,
giętkość ciała i koordynację ruchowa. Osoby trenujące nie garbią się.
Aktywność fizyczna staje się pozytywnym nawykiem, który towarzyszy także w życiu dorosłym.
Instruktor Pani Gosia Snopczyńska
– Anouar pomysłodawczyni grupy
czirilderek Akademii Piłkarskiej
Mam Talent, mówi iż : Ruch jest
bardzo ważnym elementem w życiu
człowieka, a szczególnie ważnym

w życiu dzieci i młodzieży. Dzięki niemu mogą się one prawidłowo rozwijać zarówno fizycznie
(ćwiczenie mięśni i ścięgien), jak
i psychicznie (dotlenienie mózgu).
Aktywność ruchowa pomaga również rozładowywać niespożyte
pokłady energii, które mają w sobie
nasze pociechy, a które często dają
się we znaki rodzicom. Dlatego właśnie, dobrym pomysłem jest zapisać
je na zajęcia taneczne.
Taniec uczy też jak radzić sobie
z porażkami i odnosić sukcesy,
natomiast treningi   pokazują, że
aby coś osiągnąć, potrzeba wysiłku.
Osiąganie swoich celów (np. opanowanie nowych kroków), pochwała
ze strony trenera, udane występy
publiczne podnoszą samoocenę.
Program zajęć  tanecznych oparty
jest na elementach tańca nowoczesnego łącząc techniki zaczerpnięte
z innych stylów tanecznych. Mło-

dzi adepci tańca nie uczą się "na
siłę" układów, ale dzięki ciekawym
i urozmaiconym zajęciom psychoruchowym nabierają koordynacji,
rozwijają wyobraźnie i pamięć,
a przy tym tańczą i świetnie się
bawią!
Pani Gosia Snopczyńska – Anouar
dba o to, by zajęcia dla dzieci były
przyjemnością, a jednocześnie by
sprawiały, że dzieci będą potrafiły pracować w grupie i być za nią
odpowiedzialne.
Dla chętnych, którzy chcą mieć
czas wypełniony tańcem i muzyką   ZAPRASZAMY NA OBÓZ
TA N E C Z N Y W D N I AC H
29.06.2013 DO 6.07.2013W TĘGOBORZY. Jeszcze mamy kilka
wolnych miejsc. Więc nie zwlekaj
i zapisz się pod numerem telefonu
881 200 355

vv ZESPÓŁ AP MAM TALENT

PRZYNIEŚ Z MIESZKANIA DO PUNKTU ZBIERANIA
Pod tym hasłem w dniu 29.06.2013 r. odbędzie się zbiórka elektrośmieci na
terenie Gminy Wielka Wieś. Akcja odbywa się w ramach Projektu Fundacji
Miejsc i Ludzi Aktywnych - „Elektro-Nie-Śmieci” realizowanego dzięki wsparciu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Electro-System organizacja Odzysku
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. I Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.
W projekcie tym biorą udział uczniowie z Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele oraz
Urząd Gminy Wielka Wieś.

Harmonogram zbiórki elektrośmieci:
9.00 – 11.00 Modlnica – parking obok cmentarza,
11.30 - 13.30 Biały Kościół – parking obok kościoła,
14.00 – 16.00 Bębło – parking obok kościoła

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.
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.

Firma Usługowo Handlowa - GAMI Zalas 705, 32-067 Tenczynek k/Krakowa
tel. +48 603 698 738 • mgasek@op.pl
szczegóły na: www.leakomatic.pl

LAST MINUTE

6 DNI z wyżywieniem 449 zł
• pakiety od niedzieli do piątku
• 5 noclegów ze śn. i obiadokolacją
• ważne do 28.06 oraz 1.09 - 20.12.2013

8 DNI z wyżywieniem 649 zł
• pakiety od soboty do soboty
• 7 noclegów ze śn. i obiadokolacją
• ważne od 29.06.2013 do 31.08.2013

ul. Spacerowa 4, 43-370 Szczyrk
tel. 33 817 86 87
tel. kom.: +48 696 455 052

info@orzelbialy.pl • www.orzelbialy.pl

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

Dodatkowo:
• Sauna
• Gabinet masażu
• Bilard

5
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Nowo OTWARTA

APTEKA

UJAZD

ul. Jurajska 23a
(przy Lewiatanie)

tel. 12 283 03 72
ZAPRASZAMY
w godzinach:
pon. – pt

8.00 – 20.00

sob.

8.00 – 18.00
9.00 – 14.00

nd
ZDROWY TRYB ŻYCIA

SPOSOBY NA SYLWETKĘ: ĆWICZ Z HANTLAMI

Seksowne ramiona, piękny dekolt i ładne ręce. Jeśli pragniesz wymodelować właśnie te części ciała, łap za hantle.

Hantle – niewielkie i niedrogie- są hitem wśród fitnessowych akcesoriów.
Zmieszczą się w szufladzie, pod łóżkiem a nawet…. w walizce. Dzięki nim można
skutecznie ćwiczyć wszystkie partie ciała. Tym razem gorąco zachęcam cię do
treningu rąk, ramion i klatki piersiowej- który jednocześnie poprawia wygląd
piersi. Nie masz zastrzeżeń do tych rejonów swego ciała, w przeciwieństwie np.
do pośladków, brzucha lub ud? Mimo to nie rezygnuj ze wzmacniania górnych
partii ciała! Dzięki temu twoje ramiona nabiorą wyrazistych kształtów, a sylwetka stanie się bardziej proporcjonalna. Cały proponowany trening z hantlami
zajmie ci ok. 30 minut. Nie musisz robić wszystkiego na raz: ćwiczyć możesz
nawet wtedy, gdy w ciągu  dnia masz dosłownie tylko kilka wolnych chwil.
CIĘŻARKI: DUŻY PLUS!
- hantle sprawią, że zamienisz 10- minutową przerwę w pracy w skuteczny
trening! Wybierz po prostu i wykonaj jeden z przedstawionych niżej zestawów
ćwiczeń, np. na ramiona lub klatkę piersiową.
- ćwiczenia z wykorzystaniem hantli spalają 48% więcej kalorii, niż podobne
ćwiczenia wykonywane na maszynach. Dzieje się tak dlatego, że w wysiłku
udział biorą dodatkowe mięśnie- ich zadaniem jest skoordynowanie ruchu
i utrzymanie ciała w wymaganej pozycji.
- mięśnie górnych części ciała bardzo szybko reagują na trening z obciążeniem.
Dlatego pierwsze efekty zwykle pojawiają się już po kilku pierwszych treningach.
To naprawdę motywuje i ma doskonały wpływ na psychikę.
PLAN TRENINGU
Jesteś początkująca? Wybierz hantle ważące 1-2 kg i skoncentruj się na właściwej technice ćwiczeń. Poruszaj się powoli i kontroluj ruch, aby nie robić go
z zamachem. Przez pierwszy miesiąc ćwicz tylko raz w tygodniu. Sprawność
twoich mięśni zwiększy się w tym czasie o 40%- nie tylko to poczujesz, ale
i zobaczysz. Ciało zacznie zyskiwać jędrność. Rób 2 serie każdego ćwiczenia,
z przerwą ok. 60 s.
Jesteś zaawansowana? Dobierz hantle o takim ciężarze, aby zalecana liczba
powtórzeń bardzo mocno męczyła mięśnie. W niektórych ćwiczeniach możesz
potrzebować hantli ważących 5 kg. W innych 2 kg. Ćwicz 3 razy w tygodniu,
zachowując minimum 1 dzień przerwy. Rób 2 serie każdego ćwiczenia, z przerwą trwającą ok. 60 s.
Rozgrzewka. Zawsze zaczynaj trening krótką rozgrzewką, np. 10- minutowym
biegiem lub wchodzeniem po schodach.
Oddychanie. Zwróć uwagę na to, by podczas podnoszenia i opuszczania hantli
oddychać świadomie- zarówno kiedy napinasz, jak i rozluźniasz mięśnie. Nie
wstrzymuj oddechu! Twoje mięśnie zyskują wystarczająco dużo tlenu tylko
wtedy, gdy będziesz płynnie oddychać.
ZGINANIE ŁOKCI I
Pracują: Bicepsy
Pozycja wyjściowa: Weź hantle w dłonie i stań wyprostowana z opuszczonymi
wzdłuż tułowia rękami. Odwróć dłonie tak, aby palce były skierowane do tułowia.
Ugnij łokcie do kąta prostego, przyciśnij je do talii i pilnuj, by pozostały tam
w czasie wszystkich powtórzeń. Wciągnij brzuch.

Ruch: Zegnij prawy łokieć, zbliżając hantlę do barku, a jednocześnie wyprostuj lewy łokieć, opuszczając hantlę. Następnie zegnij lewy łokieć, zbliżając
hantlę do lewego barku, i wyprostuj prawy łokieć. Wykonaj 12-15 powtórzeń
w wolnym tempie.
PROSTOWANIE ŁOKCIA NA STOJĄCO
Pracują: Tricepsy
Pozycja wyjściowa: Stań w rozkroku nieco szerszym niż na szerokość bioder.
Stopy w jednej linii. Weź hantlę do prawej dłoni i unieś rękę pionowo w górę.
Następnie ugnij łokieć, opuszczając hantlę w kierunku prawej łopatki. Ramię staraj się trzymać pionowo. Wciągnij i napnij brzuch, nie wysuwaj głowy do przodu.
Ruch: Wyprostuj łokieć tak, by ramię nie poruszyło się- nadal powinno być
ustawione jak najbardziej pionowo. Wykonaj 12-15 powtórzeń. Następnie
ćwicz drugą ręką.
UNOSZENIE RĄK
Pracują: Górna część pleców , mm. karku
Pozycja wyjściowa: Weź hantle i stań wyprostowana. Ugięte w łokciach ręce
unieś w bok tak, aby hantle znalazły się na wysokości uszu. Ściągnij łopatki
mocno w dół i do kręgosłupa. Napnij i wciągnij brzuch.
Ruch: Trzymając tułów nieruchomo, unieś hantle nad głową niemal do pełnego
wyprostu łokci. Powoli wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 12-15 powtórzeń.
WYPROSTY ŁOKCI DO TYŁU W SKŁONIE
Pracują: Tricepsy i mm. pleców
Pozycja wyjściowa: Weź hantlę do lewej ręki. Wysuń prawą nogę do przodu
i ugnij lekko prawe kolano. Pochyl tułów do przodu tyle, by oprzeć prawą dłoń
na prawym kolanie. Plecy wyprostowane. Przyciągnij hantlę do talii. Trzymaj
lewe ramię blisko tułowia.
Ruch: Wyprostuj lewy łokieć, unosząc hantlę do tyłu. Postaraj się nie poruszać ramienia. Ugnij łokieć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 12-15 powtórzeń
i ćwicz prawą ręką.
UNOSZENIE UGIĘTYCH RĄK
Pracują: mm. barków
Pozycja wyjściowa: Weź hantle i stań  wyprostowana. Wciągnij i napnij brzuch,
ściągnij łopatki. Przyciśnij ramiona do tułowia i ugnij łokcie do kąta prostego.
Dłonie odwrócone grzbietami do dołu.
Ruch: Utrzymując kąt prosty w łokciach, unieś ramiona do przodu tak, aby
ustawiły się równoległe do podłoża. Powoli opuść ramiona do pozycji wyjściowej.
Wykonaj 12-15 powtórzeń.
ZGINANIE ŁOKCI II
Pracują: mm. przedramienia
Pozycja wyjściowa: Weź hantle i stań wyprostowana z opuszczonymi przed
tułowiem rękami. Odwróć dłonie palcami do ud. Przyciśnij ramiona do tułowia
i pilnuj, by tam pozostały w czasie wszystkich powtórzeń. Wciągnij brzuch.
Ruch: Zegnij łokcie, zbliżając grzbiety dłoni do barków. Powoli wyprostuj łokcie,
wracając do pozycji wyjściowej. Wykonaj 12-15 powtórzeń w wolnym tempie.

UNOSZENIE RAMION NA BOKI
Pracują: mm naramienne
Pozycja wyjściowa: Weź hantle i stań w niewielkim rozkroku. Lekko ugnij
kolana. Przyciągnij ramiona do tułowia i ugnij łokcie do kąta prostego. Dłonie
odwróć grzbietami na zewnątrz. Ściągnij łopatki mocno w dół i do kręgosłupa.
Napnij i wciągnij brzuch.
Ruch: Ugięte w łokciach ręce unieś w bok tak, aby łokcie znalazły się na
wysokości barków. Powoli opuść ramiona do pozycji wyjściowej. Powtórz
12-15 powtórzeń.
COFANIE RAMION W LEŻENIU
Pracują: mm pleców
Pozycja wyjściowa: Weź hantle i połóż się na plecach. Kolana ugięte, stopy
na podłożu. Unieś ręce pionowo nad klatką piersiową. Złącz hantle, łokcie
wyprostowane. Dłonie odwrócone grzbietami na zewnątrz. Wciągnij brzuch,
plecy wciśnij w podłogę.
Ruch: Powoli opuść ręce za głowę. Unieś złączone ręce do pionu, wracając do
pozycji wyjściowej. Wykonaj 12-15 powtórzeń w wolnym tempie.
ROZPIĘTKI
Pracują: mm klatki piersiowej
Pozycja wyjściowa: Weź hantle i połóż się na plecach. Kolana ugięte, stopy
na podłożu. Unieś ręce pionowo nad barkami. Dłonie odwrócone grzbietami
na zewnątrz. Wciągnij brzuch.
Ruch: Powoli opuść ręce na boki, uginając przy tym minimalne łokcie. Zatrzymaj ruch, gdy ramiona ustawiają się pod kątem 45 stopni do podłoża. Wróć do
pozycji wyjściowej i wykonaj 12 powtórzeń.
PODNOSZENIE HANTLI
Pracują: mm naramienne i mm pleców.
Pozycja wyjściowa: Weź hantle i stań wyprostowana z opuszczonymi przed
tułowiem rękami. Odwróć dłonie palcami do ud. Ugnij lekko kolana i wciągnij
brzuch.
Ruch: Unieś hantle przed sobą, do wysokości czoła. Łokcie wyprostowane, ale
niezablokowane. Powoli opuść  ręce, wracając do pozycji wyjściowej. Wykonaj
12-15 powtórzeń w wolnym tempie.
BOKSOWANIE
Pracują: Barki, klatka piersiowa, triceps
Pozycja wyjściowa: Weź hantle i stań w rozkroku. Ugnij łokcie i zbliż  hantle
do barków. Grzbiety dłoni skieruj na zewnątrz.
Ruch: Wyprowadź szybki, ale w pełni kontrolowany cios prawą ręką do przodu,
wysuwając w przód prawy bark. Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 12
powtórzeń ręką prawą i 12 lewą, zadając nimi ciosy na przemian.
Powodzenia 
vv Anna Chrząścik
instruktor fitness, fizjoterapeuta
tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl
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Gabinet Kosmetyczny

PIĘKNA W CIĄŻY

Kobieta w ciąży jest wyjątkową klientką w salonie kosmetycznym. Wiele gabinetów właśnie
dla Niej ma przygotowaną specjalną ofertę zabiegową. Zabiegi kosmetyczne mają zadbać o
„kapryśną” skórę Przyszłej Mamy, ale głównie działać relaksacyjnie i odprężająco. Jakie zabiegi
są bezpieczne i potrzebne, a których nie powinno się wykonywać w czasie ciąży.

Krzeszowice, ul. Targowa 47
Tel. 668 990 679

www.gabinetelf.pl

Przyszłe Mamy za jedną z najbardziej dokuczliwych dolegliwości uważają ból kręgosłupa. Ponieważ w trakcie rozwoju
dziecka zmienia się środek ciężkości ciała (kręgosłup jest
przeciążony zwłaszcza na odcinku lędźwiowym) wywołuje to ból i zniechęcenie do poruszania się. Ponadto
ucisk dziecka na naczynia krwionośne, powoduje zaburzenia krążenia, co prowadzi do obrzęków nóg. Dlatego
szczególnie polecany jest wówczas masaż, oczywiście
dostosowany do potrzeb kobiet w ciąży.
Dzięki zastosowaniu naturalnych składników oraz olejów,
skóra jest dobrze odżywiona, nawilżona i elastyczna , co
zapobiega powstawaniu rozstępów zarówno w trakcie
ciąży jak i po. Specjalne techniki delikatnego masażu całego
ciała odprężają, rozluźniają mięśnie obciążonych partii
ciała oraz zmniejszają napięcie, zapewniają relaks i dobre
samopoczucie mamie i dziecku.
Masaż w ciąży:
• odpręża, relaksuje
• pojędrnia, wygładza, nawilża skórę
• zmniejsza napięcie przeciążonych mięśni
• zapewnia uczucie lekkości ciała
• redukuje stres oraz poprawia pracę układów krążenia
i limfatycznego
• zapobiega i łagodzi dolegliwości bólowe kręgosłupa
• zapobiega rozstępom skórnym, redukuje cellulit
• redukuje opuchnięcia nóg
Przeciwwskazaniem do takich zabiegów są m.in. choroby
sercowo- naczyniowe, cukrzyca, nieprawidłowy przebieg
ciąży oraz 1, 2 i 9 miesiąc ciąży.
Wiele kobiet w ciąży skarży się na bolesność i wrażliwość
piersi. Ponieważ zwiększają swoją objętość i ciężar, skóra
często ulega pękaniu i wiotczeniu, a w konsekwencji
pozostają brzydkie rozstępy. Dlatego należy pamiętać
o prawidłowej pielęgnacji, dbaniu o to, aby skóra była
elastyczna i zdrowa. Naprzemienne natryski ciepłą
i chłodną wodą, peelingi, kremy i maski (bogate w kwas
hialuronowy i wit. E) poprawią jej ukrwienie i napięcie.
Pielęgnacja piersi:
• wzmacnia skórę i przeciwdziała rozstępom
• ujędrnia i napina skórę
• przeciwdziała obrzękom
• zmniejsza wrażliwość i bolesność piersi
Przeciwwskazaniem są maski rozgrzewające, na bazie alg

(ze względu na zawartość jodu), a także nakładanie preparatów na okolice brodawek, bo pobudza to oksytocynę,
która z kolei wywołuje skurcze macicy.
Ponieważ stopy dźwigają ciężar całego ciała, często tworzą
się w nich zastoje krwi, puchną, tworzą się nagniotki,
pęcherze, choroby stawów i kośćca stopy. Tu także odkładają się toksyny i krystaliczne złogi wapnia, utrudniające
prawidłowe krążenie krwi. W gabinecie kosmetycznym
podczas zabiegu pedicure ( który bywa trudny do samodzielnego wykonania kobiecie w zaawansowanej ciąży),
wykonuje się również zabiegi relaksacyjne na okolice
stóp i łydek. Aromatyczna kąpiel, wypielęgnowane stopy
i masaż z elementami refleksoterapii da poczucie ulgi
i zadowolenia.
Pielęgnacja stóp:
• zredukowanie obrzęków i opuchlizny
• poprawa przepływu limfy
• przywrócenie odpowiedniego krążenia krwi
• poprawa komfortu chodzenia,
• zapobieganie uczuciu ”ciężkich stóp”
Lekarze przyjmując pacjentkę do porodu, czy też podczas
badań kontrolnych, często obserwują paznokcie pod
kątem toczących się w organizmie np. stanów zapalnych.
Dlatego rezygnując z malowania paznokci, najlepszym
rozwiązaniem jest manicure japoński. To metoda naturalnej pielęgnacji, dbałość o to by kosmetyki nie szkodziły.
Polecany szczególnie kiedy płytka jest krucha i łamliwa. Jest
niezastąpiony przy paznokciach rozdwajających się. Po
takim zabiegu paznokcie zostają wzmocnione i zabezpieczone przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Co
bardzo ważne preparaty używane do tego celu, opierają
się tylko na naturalnych składnikach. Zabieg jest bardzo
przyjemny i pozostawia na długo efekt.
Paznokcie po zabiegu:
• odbudowane
• zregenerowane
• mają ładny, subtelny połysk.
Gdy zaburzenia hormonalne sprzyjają poszerzaniu się
naczynek i pojawianiu się zmian trądzikowych, niezbędne
są zabiegi pielęgnujące. Dzięki odpowiednio dobranym
składnikom, zwiększają ilość wody w naskórku, przywracają równowagę hydrolipidową, łagodzą podrażnienia
i likwidują dermatozy. Zabiegi wzmacniają spójność

naskórka, przeciwdziałają utracie wody przez odparowanie
a także chronią przed szkodliwym działaniem czynników
pochodzenia zewnętrznego. Dają uczucie odprężenia
i relaksu dla zmysłów, dzięki łagodnym zapachom i delikatnym masażom.
Sauna, solarium, laser, fale radiowe czy silnie działające
zabiegi tj. rozjaśnianie przebarwień, odmładzanie, wyszczuplanie, muszą zaczekać do momentu rozwiązania
i czasu kiedy Mama zakończy karmienie piersią. Wysoka
temperatura, promieniowanie czy związki aktywne mogą
wykazać niepożądane działanie na dziecko.
Efekty zabiegów:
• nawilżenie i natłuszczenie
• usunięcie uczucia suchości
• złagodzenie podrażnień
• wygładzenie i poprawa napięcia
• zmniejszenie szorstkości
• ujędrnienie
• usunięcie zaczerwienienia, wyciszenie
• odbudowa naturalnej bariery ochronnej skóry
Ciąża stanowi dla organizmu kobiety wyjątkowy
okres, ale też biologiczne obciążenie. Burza
hormonów, wzrost wagi ciała negatywnie odbijają
się na stanie emocjonalnym Przyszłej Mamy.
Regularne zabiegi wykonywane w czasie ciąży,
są idealnym sposobem na utrzymanie równowagi i harmonii, dają komfort i uwolnienie od
niepotrzebnych napięć, przyczyniają się do
ogólnego dobrego stanu ciała i spokoju umysłu.
Jednocześnie z wielu badań wynika, że kobiety,
których ciąża skłoniła do wyjątkowej dbałości
o ciało i emocje, nabierają szczególnej zmysłowości i piękna.
Elżbieta Godyń - kosmetolog

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym już wkrótce zostanie
otwarty w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Prace związane z przebudową
kuchni szpitalnej na Oddział zostały zakończone. Teraz czekamy tylko
na wyposażenie Oddziału w sprzęt medyczny i wykonanie mebli na
wymiar.
Oddział o powierzchni 500 m2 będzie zupełnie nowy – poczynając
od podłogi i okien, a kończąc na pościeli dla pacjentów. Rozkład sal,
dyżurek oraz korytarzy jest zaprojektowany tak, aby proces leczenia
pacjenta przebiegał najsprawniej jak to tylko możliwe. Oddział będzie
składał się z 21 łóżek i 4 łóżek do intensywnej terapii.
Pododdział Udarowy stworzony został po to, aby pacjent był lepiej
nadzorowany. Można w nim zastosować leczenie trombolityczne
u pacjentów z wczesnym stanem udarowym (leczenie należy rozpocząć
maksymalnie 4,5 godziny po wystąpieniu udaru). Ten sposób leczenia
pozwala nie tylko uratować życia pacjenta, ale również zapobiec jego
niepełnosprawności. Sala Udarowa wyposażona będzie w cztery łóżka
z funkcją zmiany pozycji ułożenia pacjenta, przy każdym znajdować
się będzie kardiomonitor oraz oksymetr dla pacjentów we wczesnym
i ostrym stanie udaru. Na sali funkcjonować będzie również całodobowe
stanowisko pielęgniarskie.
W przyszłości w miejscu obecnie funkcjonującego Oddziału Neurologicznego powstanie Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

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
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KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

Dżem truskawkowy
z miętą i leśną jagodą

Sezon truskawkowy w pełni.
Nie mogę się powstrzymać, by
zamknąć ich smak w słoiczku.
Chcę, aby moje dzieci jadły
dżem z owoców, a nie z jakiś
wypełniaczy. Jedyne, na co
sobie pozwalam, to oczywiście
skorzystanie z udogodnień
i stosuję Żelfix 3:1 dr Oetkera
na bazie naturalnej pektyny
owocowej. Nie jest to żadna
reklama, ale jakoś najlepiej
smakują mi dżemy właśnie
z tym produktem. Polecam
gorąco przygotowanie dżemu truskawkowego z miętą,
który zadziwił mnie smakiem
oraz dżemu truskawkowego
z leśną jagodą.

Z MIĘTĄ
Składniki na około 7 słoiczków 270 ml:
• 2 kg truskawek
• Sok z połowy cytryny
• 2x Żelfix 3:1 z cukrem
lub dodatkowo 35 dag cukru
• 2 łyżki posiekanej mięty

Truskawki myjemy, szypułkujemy, wkładamy do
rondla, delikatnie uciskamy (ja to robię tłuczkiem
do ziemniaków), wyciskamy sok z cytryny, wsypujemy Żelfix i mieszamy, zagotowujemy. Mieszamy
do zaniku piany, dodajemy 2 łyżki posiekanych
listków mięty. Słoiczki wyparzamy, przelewamy
dżem do słoiczków, mocno zakręcamy, układamy
na około 5 minut dnem do góry.

Z LEŚNĄ JAGODĄ
Składniki na około 7 słoiczków 270 ml:
• 2 kg truskawek
• 15 dag jagód leśnych mrożonych
• 2x Żelfix 3:1 z cukrem
lub dodatkowo 35 dag cukru

Truskawki myjemy, szypułkujemy, wkładamy
do rondla. Jagody płuczemy z lodu, dodajemy do
truskawek, zgniatamy lub używamy blendera.
Mieszamy z Żelfixem, zagotowujemy na małym
ogniu ciągle mieszając, aż do zaniku piany. Gorącą
konfiturę nakładamy do wyparzonych słoiczków
do pełna, natychmiast szczelnie zamykamy, słoiki
układamy na około 5 minut dnem do góry.
vvKBC

PS. Taki dżem truskawkowy ma tendencję do brązowienia, ale jest to naturalny proces w niczym nie
przeszkadzający w spożyciu dżemu, nawet po roku od zrobienia..

RESTAURACJA

ROKO, Ośrodek Hodowli Pstrąga w Pisarach, Smażalnia Ryb

32-064 Rudawa, Dubie-Pisary

• 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:
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

DREWNO

ECHA PIKNIKU EKOLOGICZNEGO

„Świat sam sobie nie da rady – przedszkolaki segregują więc odpady”
To było wspaniale wydarzenie. Nawet na chwilę wyszło słońce. po ulewach przez ostatnie
2 dni pogoda była całkiem niezła. Zjawiła się ogromna rzesza dzieci z rodzicami z całej
gminy. Wspaniałe występy przedszkolaków dla Mam z okazji Dnia Matki oraz zaproszonych gości zachwyciły wszystkich. Wśród obecnych znaleźli się Burmistrz, Radni
i Sołtysi Tenczynka i Zalasu oraz inni przyjaciele i sponsorzy przedszkola. Prawdziwe
owacje wzbudził Walczyk maluszków w parach , Polonez w wykonaniu starszaków no
i przede wszystkim laureatki Gminnego Przeglądu Tanecznego w Tańcu z Szarfami.
Nie zabrakło piosenki dla Mamy i Taty w wykonaniu małej Martusi.
Piknik był ukoronowaniem Projektu Ekologicznego, który realizowało przedszkole przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola
w Tenczynku „TĘCZA MARZEŃ”
poprzez:
• 3 Gminne Konkursy Ekologiczne: plastyczny, wiedzy ekologicznej i festiwal piosenki „Zaczarowana Nutka”,
• -cykle zajęć z dziedziny ekologii
i przyrody przy wsparciu Nadleśnictwa Zabierzów,
• Marsze Ekologiczne – propagujące ekologię wśród mieszkańców,
• ciekawe wycieczki,
• sadzenie drzewek i krzewów
w ogrodzie przedszkolnym.
W trakcie pikniku obok innych
atrakcji jak zamki dmuchane
trampolina i zjeżdżalnie z „ZIELONEGO PRZEDSZKOLA” bezpłatna jazda konna czy bryczką ze
STADNINY KONI HUCULSKICH
W NIELEPICACH oraz zabaw
w wozie strażackim OSP Tenczynek
nauczycielki przedszkola prowadziły gry i konkursy EKOLOGICZNE
dla dzieci i rodziców:
• budowanie z kartonów zamków
i wspaniałych budowli,
• szycie ze starych skarpet wspaniałych zwierzątek,
• wyścig z kapslami,

• rzut do puszek po napojach,
• konkurs wiedzy ekologicznej,
• konkurs plastyczny Ekologiczny.
Każde dziecko uczestniczące
w Konkursie otrzymało nagrodę. Obok tego ogromnym powodzeniem cieszyło się malowanie
dzieciakom buzi przez uczennice pobliskiego gimnazjum oraz
wata cukrowa i popcorn, wspaniałe smakołyki RESTAURACJI
ZAMKOWA oraz lody MELBA.
Wszystko to okraszał swoją muzyką zaprzyjaźniony z przedszkolem
Zespół KRAKUSY MUSIC BAND.
Odwiedzili nas także Indianie
z WIOSKI ARAPAHO z Zalasu
oraz z konkursem rysunkowym
panie z Biblioteki w Tenczynku.

tel. 662 952 536
mail: tadek-1977@o2.pl

vv Przedszkole
Samorządowe w Tenczynku

WSZYSTKO Z DREWNA

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.

Dziękujemy wszystkim sponsorom,
a jest ich bardzo wielu oraz prezes
Stowarzyszenia Tęcza Marzeń”
Katarzynie Blicharskiej-Cholewa
dzięki którym został napisany i zrealizowany cały projekt ekologiczny
zakończony wspaniałą zabawą na
Pikniku.

"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!
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Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl
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Galeria Bronowice od wewnątrz
Nie widać już ogromnych żurawi,
górujących nad budowlą, zastąpiło
je ponad 6 tys. m2  rusztowań, które
oplotły zewnętrzną część budynku.
Tym samym rozpoczął się wieloetapowy proces nadawania elewacjom
ostatecznego wyglądu. Ale metamorfoza zewnętrznego oblicza Galerii to nie jedyna nowość.
Prawdziwe zmiany – milowe wręcz
kroki - widać we wnętrzu budynku. Rozpoczęto montaż sufitów
podwieszanych, ku końcowi zbliża
się stawianie ścianek działowych
pomiędzy lokalami poszczególnych
najemców. - W budynku intensywne prace podjęła firma zajmująca
się wykańczaniem wnętrz.   Trwa
układanie podłóg – to aż 16 tys. m2
płytek przywiezionych z najlepszych
włoskich fabryk – mówi Bartosz
Lukas, Szef Projektu Auchan Polska,
odpowiedzialny za tę inwestycję. Mamy też już gotowe nasze okno na

Galeria Bronowice, zlokalizowana w północnej części Krakowa, otworzy swe podwoje
w listopadzie 2013 roku. Zaledwie dwa miesiące temu symbolicznym zawieszeniem
wiechy oficjalnie zakończono etap prac konstrukcyjnych i zadaszeniowych, a już
miejsce zmieniło się nie do poznania.
świat – w elewacji budynku, od strony północnej, pojawiły się wielkie
szklane ściany, zajmujące ponad 2
tys. m3 powierzchni – dodaje.
W Galerii Bronowice zamontowano
już także wszystkie elementy tzw.
komunikacji pionowej – ruchome
schody, windy oraz pochylnie, tzw.
travelatory. Z każdym dniem zmiany są ogromne, a wnętrze wzbogaca się o kolejne elementy, mające
stanowić o jego charakterze. Ponad
tysiąc osób codziennie dba o to,
by już za niecałe pół roku Galeria
Bronowice godnie przywitała swoich klientów.
Informacje o Galerii Bronowice:
W Galerii Bronowice znajdzie się
160 sklepów znanych marek, największy jednopoziomowy hipermarket Auchan, elektromarket
Saturn, szeroka oferta restauracyjna oraz szereg udogodnień dla

rodziców i atrakcji
dla dzieci. Do dyspozycji przyjeżdżających zostanie
o d d a nych 2 8 0 0
bezpłatnych miejsc
pa rk i ngow ych,
usytuowanych na
trzech kondygnacjach.
Pod względem
powierzchni będzie
drugim co do wielkości centrum handlowym w Krakowie (60 tys. m2 powierzchni
użytkowej).
Dzięki trwającej przebudowie
układu komunikacyjnego będzie
miała wygodne połączenie z centrum, portem lotniczym Balice,
autostradą A4 oraz okolicznymi
miejscowościami. Właśnie dzięki
tak dogodnej lokalizacji i komfor-

towemu dojazdowi, swym oddziaływaniem obejmie nie tylko Kraków
i najbliższą okolicę, ale otworzy się
również na dalsze ośrodki. Swoim
zasięgiem obejmie ponad 1.2 mln
mieszkańców Krakowa i okolic.
Budowę Galerii rozpoczęto w styczniu 2012 roku, otwarcie zaplanowano na listopad 2013 roku. Inwestorem jest Auchan Polska sp. z o.o.
Oddział Immochan w Piasecznie.

Dzieci bez użycia wody nakładały farby akrylowe na blejtramy. W ten sposób powstały impresjonistyczne obrazy
z natury , patrząc na kolorowe
kwiaty w skrzyniach.
Dzięki zajęciom plastycznym
dzieci mogły zaspokoić istotną
potrzebę ekspresji, działania,
realizacji twórczej.  
Wszystkie prace prezentowane
będą na pikniku artystycznym
21 czerwca 2013 r. Rodzicom
dziękujemy za zaangażowanie
przy zakupie donic, ziemi oraz
roślin..

vv Gminna Biblioteka
Publiczna w Wielkiej Wsi

W Ścinawce (woj. Dolnośląskie) w dniu 8.06 rozegrano 3-cią
rundę Pucharu Polski w łucznictwie w kategoriach juniorów
i seniorów. Z powodzeniem startowała Karina Lipiarska
(Grot Zabierzów) zajmując 2-gie miejsce. W finale uległa
Wiolecie Myszor (Łucznik Żywiec).
dę Drużynowych Mistrzostw Polski-2013 ekstraklasy łuczniczej.
Zawodniczki Grota Zabierzów
w składzie – Karina Lipiarska,
Agata Stanieczek, Katarzyna
Anioł i Karolina Szajnowska
zajęły 3-cie miejsce ulegając
tylko ekipie Łucznika Żywiec
i Dąbrovii Dąbrowa Tarnowska.
Po trzech rundach łuczniczki
Grota zajmują 2-gie miejsce,
a do końca rozgrywek pozostały
jeszcze dwie rundy w Rzeszowie
i Żywcu.
Wśród mężczyzn zwyciężyli
łucznicy Stelli Kielce i oni też
prowadzą po trzech rundach.
vv S.

Krzeszowicki Hufiec ZHP
organizuje kolejną kampanię ekologiczną
na terenie Gminy Krzeszowice.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się
z materiałami kampanii
oraz ciekawymi informacjami dotyczącymi
segregacji odpadów na
www.ekokrzeszowice.wordpress.com

Tel: 602 463 949, 12 638 07 85
www.geodrom.pl

Oferujemy do sprzedaży

• Przeszklony salon
• System wentylacyjny
• Najwyższej jakości materiały
użyte do budowy domu
• 209 m kw, działka 23 a
Cena 2.200.000 PLN

Lipiarska druga w Ścinawce

W drodze do finału Karina pokonała Natalię Leśniak. Po trzech
rundach Lipiarska jest na drugim miejscu. Wśród mężczyzn
zwyciężył Aleksander Michalski
(AZS Surma Poznań).
W kategorii juniorek najlepszą
była Adrianna Trzebińska (Talent
Wrocław), a w kategorii juniorów
Paweł Marzec (Talent Wrocław).
Miłym akcentem w czasie zawodów było wręczenie kwiatów
medalistkom Pucharu
Europy w Echmiadziń i zdobywczyni Pucharu Karinie Lipiarskiej
przez szefa wyszkolenia PZŁucz
Henryka Jurzaka.
W dniu 9.06 rozegrano 3-cią run-

do pozwoleń na budowę,
dokumentacje, konsulting, ekspertyzy

położony nad samym Zalewem Kryspinów-Budzyń

... czyli kolejne działania z zakresu edukacji i wychowania dzieci
w wieku przedszkolnym w ramach projektu "W ogrodzie piękna
czyli o przyrodzie i sztuce"
ogrody, a następnie posadziła
zakupione sadzonki kwiatów.
Wszystkie grupy otrzymały
dzienniki wzrostu roślin.
Dzieci zaangażowane są w śledzenie proces zachodzących
zmian, jakie z biegiem czasu
kolejno po sobie następują.
Podczas codziennych obserwacji i uzupełniania dziennika wzrostu dbają o swoje mini
ogrody kwiatowe. Podobnie jak
malarz, który czerpał inspirację
z pielęgnowanego przez siebie ogrodu przedszkolaki pod
okiem profesjonalisty malowały obrazy. Plastyczka pokazała
dzieciom  technikę malowania
obrazów impresjonistycznych.

BADANIA GEOLOGICZNE, OPINIE GEOTECHNICZNE

PIĘKNY, LUKSUSOWY DOM

Być jak Claude Monet...
Przedszkolaki uczestniczące
w projekcie "W Ogrodzie piękna czyli o przyrodzie i sztuce"
dofinansowanego ze środków
Fundacji im. J.K. Steczkowskiego uczestniczyły w kolejnych działaniach, które zaplanowano w ramach projektu.
Pierwszym etapem było zakładanie mini ogrodów w specjalnie zakupionych na ten cel
drewnianych skrzyniach. Do
założenia mini ogrodów dzieci
z poszczególnych przedszkoli zostały podzielone na niewielkie grupy, aby umożliwić
zakładanie ogrodów. Każda
z grup pod opieką nauczycieli
i rodziców zaprojektowała mini
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Prestiżowy dom dla wymagających

Tel. kontaktowy: 516-025-595
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373

AUTO CZĘŚCI KRIS
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

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK. KONKURENCYJNE CENY!!!

Kamil Kłosowski z Krzeszowic
Wicemistrzem Europy

Kamil Kłosowski z z Krzeszowic, uczeń Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Krakowie, zajął II miejsce w Mistrzostwach
Europy Karate (kategoria do 75 kilogramów). Mistrzostwa
OYAMA IKF odbyły się w dniach 24-26 maja na Białorusi.
W zawodach wzięło udział ponad 300 zawodników.
W kwietniu Kamil został Mistrzem Polski Juniorów do lat 18.

K-SYSTEM

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane
ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
JERZMANOWICE-PRZEGINIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO JERZMANOWIC
22 CZERWCA 2012 ROKU NA GODZINĘ 17:00

W programie m.in. koncert Orkiestry Dętej z Jerzmanowic, występ zespołu MAZURECZEK, SOKOŁY, występ
grupy tanecznej z ZS Jerzmanowice, turniej SIATKÓWKI PLAŻOWEJ. Gwiazdą wieczoru jest ZESPÓŁ GÓRALSKI "REGLE", a zabawa taneczna rozpocznie się o 20:30 z towarzyszeniem zespołu "SECRET BAND".

ZABIERZÓW
JURAJSKIE LATO ARTYSTYCZNE
30.06.2013- niedziela, Rudawa Kościół pw Wszystkich Świętych I okolice
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
15:30-16:45 – zwiedzanie grupa 1
17:15-18:30 – zwiedzanie grupa 2
19:00- 20:15 – Koncert JOYFULLY Chóru Gospel Voice
cały czas od 15:30 do 18:45
- gra terenowa i warsztaty plastyczne dla dzieci
- zwiedzanie poniemieckiego bunkra z czasów II wojny
światowej
Więcej informacji i rezerwacja miejsc www.artica.org.
pl oraz www.facebook.com/FundacjaARTica

TRZEBINIA
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

NA XIX DNI
TRZEBINI.
Szczegóły na:
www.tck.trzebinia.pl
W ramach imprezy
odbędzie się m. in. koncert
Kamila Bednarka.

WIELKA WIEŚ
X Dni Gminy Wielka Wieś
Boisko sportowe w Bęble 22-23 czerwca 2013
Sobota 22 czerwca
9:00 - 14:00 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP i MDP
z terenuGminy Wielka Wieś (boisko
sportowe w Modlnicy)
Boisko sportowe w Bęble:
18:30 - 21:00 Obrzędy Nocy Świętojańskiej /grupa młodzieży z Prądnika
Korzkiewskiego, KGW Bębło/
21:00 Koncert zespołu Jambo Africa
22:00 - 22:30 Teatr Ognia - Świętojańskie widowisko pirotechniczne
22:30 - 1:00 zabawa z zespołem

Niedziela 23 czerwca
15:00 - 21:00 Osada słowiańska,
ekologiczny pokaz mody, pokaz
tresury psów, pokaz fakira, eko-kabaret - zespół Bęblanie, program
ekologiczny - SP Biały Kościół,
Zumba, konkurs na ekorodzinę
19:00 koncert orkiestry dętej GOKiS,
Justyna Windys
21:30 - 22:30 Jacek Stachursky
22:30 - pokaz sztucznych ogni,
zabawa taneczna z DJ

Organizatorzy:
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu • Urząd Gminy Wielka Wieś • OSP Bębło •
• LKS Orzeł 1948 Bębło • ZSP w Giebułtowie • Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Wielkiej Wsi • Zespoły Regionalne, • Szkoły Podstawowe i Gimnazja
z terenu gminy • Studio fryzur – Urszula Lorenc •

CHRZANÓW
Recital solistów Studia Posenki Bell Canto
23 czerwca o godz. 18.00 w moksirowskim klubie Stara Kotłownia odbędzie się recital solistów Studia Posenki Bell
Canto prowadzonego przez Małgorzatę Liszkę, podsumowujący ich roczną pracę artystyczną. Gościnnie wystąpią
dwie solistki ze Studia Piosenki Pod Tytułem. Wstęp wolny.
Koncert zespołu Baobab
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 29 czerwca o godz. 19.00 na pasaż (za domem
kultury) na koncert reggae tyskiego zespołu Baobab. Wstęp wolny! Koncert rozpoczyna cykl letnich spotkań
artystycznych "Słoneczny pasaż". Jeśli jednak pogoda nie dopisze koncert odbędzie się w klubie "Stara Kotłownia".
Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie oraz Chrzanowski
Klub Fantastyki GALATEA ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne. Termin nadsyłania
prac mija z 31 lipca - NIE decyduje data stempla pocztowego. Regulamin: www.moksir.chrzanow.pl

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

"Kac Vegas 3"
• 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 •
reżyseria: Todd Phillips; czas trwania: 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.
"Człowiek ze stali" 2D i 3D PREMIERA
• 21.06 seanse o godz. 15.15 (3D), 20.30 (3D) • 22.06-23.06 seanse o godz. 17.30 (3D), 20.15 (2D) •
• 24.06-25.06 seans o godz. 15.15 3D), 20.15 (3D) • 26.06-27.06 seans o godz. 20.15 (2D) •
•28.06-04.07 seanse o godz. 17.00 (2D), 20.00 (3D) •
reż.: Zack Snyder; czas: 148 min.; gatunek: akcja/sci-fi; prod. Kanada/USA/Wlk. Brytania, 12 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
DOPOŁUDNIOWE KINO WAKACYJNE Z KINEM "SZTUKA":
"Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta" 2D [dubbing PL]
• 1-2.07 seans o godz. 10.00 • 3-4.07 seans o godz. 12.30 •
reżyseria: Enrique Gato, czas trwania: 90 min.; gatunek: animacja; prod. Hiszpania, b/o
Cena biletu: 8 zł
"Frankenweenie" 3D [dubbing PL]
• 1-2.07 seans o godz. 12.30 • 3-4.07 seans o godz. 10.00 •
reżyseria: Tim Burton; czas trwania: 87 min.; gatunek: animacja/sci-fi; prod. USA, b/o
Cena biletu: 8 zł

KRZESZOWICE
Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

„Kac Vegas 3”
• 20.06 godz. 17:00 i 19:00 •
czas trwania: 1 godz., 30 min., gatunek: komedia, USA (napisy PL) • Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy
„Tajemnica Zielonego Królestwa” – seanse 3D
• 20.06 godz. 15:00 •
czas trwania: 1 godz., 40 min., gatunek: animowany/familijny, USA (dubbing PL) • Bilety: 20 zł i 17 zł ulgowy
premiera: „Człowiek ze stali” – seanse 3D i 2D
• 21.06 godz. 17:00 (3D) i 19:45 (2D) • 22.06 godz. 18:00 (2D) i 20:45 (3D) • 23.06 godz. 17:00 (3D) i 19:45 (2D) •
• 25.06 godz. 17:00 (2D) i 19:45 (3D) • 26.06 godz. 17:00 (3D) i 19:45 (2D) • 27.06 godz. 17:00 (2D) i 19:45 (3D) •
• 28.06 godz. 17:00 (3D) i 19:45 (2D) • 29.06 godz. 17:00 (2D) i 19:45 (3D) • 30.06 godz. 17:00 (3D) i 19:45 (2D) •
• 02.07 godz. 17:00 (2D) i 19:45 (3D) • 03.07 godz. 17:00 (3D) i 19:45 (2D) • 04.07 godz. 17:00 (2D) i 19:45 (3D) •
czas trwania: 2 godz., 23 min.; gatunek: akcja/sf, USA (napisy PL)
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy (2D); 20 zł i 17 zł ulgowy (3D)
„Złotowłosa i trzy misie”
• 22.06 godz. 16:00 • 23.06 godz. 15:00 •
czas trwania: 1 godz., 15 min.; gatunek: animowany, USA (dubbing PL) • Bilety: 3 zł
premiera: „Uniwersytet potworny” – seanse 3D i 2D
• 03.07 i 04.07 godz. 15:00 (3D) •
czas trwania: 1 godz., 50 min.; gatunek: animowany/familijny/komedia, USA (dubbing PL)
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy (2D), 20 zł i 17 zł ulgowy (3D)

Serdecznie zapraszamy na Dni Tenczynka
Sobota i Niedziela 29 i 30 czerwca 2013 r.
Boisko LKS Tęcza w Tenczynku
Otwarte Mistrzostwa Krzeszowic w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn
22 i 23 czerwca zapraszamy na OTWARTE MISTRZOSTWA KRZESZOWIC W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET
I MĘŻCZYZN. Mistrzostwa odbędą się na boiskach plażowych przy ulicy Długiej 22 (za halą sportową).
szczegóły na www.kulturakrzeszowice.pl
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Huczne Święto Patrona tenczyńskiej szkoły GEODETA

W poniedziałek, 10 czerwca br. Zespół Szkół w Tenczynku obchodził święto swojego patrona, króla Władysława
Jagiełły. Święto to ma wieloletnią tradycję, z której dumna jest tenczyńska szkoła, a kolejne pokolenie uczniów,
rodziców i nauczycieli pilnie i z wielkim rozmachem przygotowuje coroczne obchody.
W poprzednich latach Święto Patrona przyjmowało różne formy: bywały
inscenizacje bitwy pod Grunwaldem,
poprzedzone przemarszem barwnego
korowodu postaci w strojach z epoki
jagiellońskiej przez ulice Tenczynka,
konkursy, zabawy i pokazy poświęcone
osobie wielkiego króla i jego małżonki
Jadwigi, prezentacje prac plastycznych:
portretów pary królewskiej, komiksów
poświęconych życiu pierwszych Jagiellonów, puzzli dotyczących postaci patrona, inscenizacje faktów z życia dworu
królewskiego…  
Ubiegłoroczne Święto Patrona tenczyńskiej szkoły połączone było z  III
Rajdem Toporczyków – Tęczyńskich,
imprezą przygotowującą do obchodów
700-lecia Tenczynka i Zamku Tenczyn
(w 2019 roku). Uczniowie wszystkich
klas (w strojach przygotowanych przez
rodziców, a czasem już samodzielnie)
różnymi trasami wędrowali w kierunku Zamku Tenczyn. W Rajdzie wzięli
także udział zaproszeni uczniowie klas
szóstych ze szkół z Zalasu, Rudna,
Nawojowej Góry i Krzeszowic.  
Tegoroczne świętowanie miało formę
Flash Mob’u 1
W tym celu cała szkoła wybrała się do
… Krzeszowic, aby większej grupie
ludzi z terenu naszej gminy zaprezentować szkołę i jej patrona. Data naszego
zgromadzenia nie była przypadkowa
– wybrano 10 czerwca,  poniedziałek,
czyli dzień targowy.
Uczniowie każdej klasy przygotowali
się do Święta w odpowiedni sposób:
układano okrzyki, dotyczące szkoły,
ćwiczono taniec, szykowano stroje:
żaków, rycerzy polskich, krzyżackich,
litewskich, dam dworu, dworzan, dzieci
dworskich, dzieci chłopskich. Pięknie
zaprezentował się orszak królewski,
który dumnie kroczył na czele pochodu: król Jagiełło, jego żona Jadwiga

Andegaweńska, jej matka – Elżbieta
Bośniaczka, Witold – wielki książę
litewski, wielki mistrz krzyżacki, biskup
i oczywiście Jasko z Tenczyna (faktyczny wykonawca testamentu królowej
Jadwigi dotyczącego odnowy Akademii
Krakowskiej); zauważyć można było
także kata.
Barwny orszak podążał w kierunku
Krzeszowic, okrzykami nadając tempo
marszu. A oto treść kilku z nich: „Władysław Jagiełło, to król nad królami,
pokonał Krzyżaków duchem został z
nami”, „Władysław Jagiełło walczył
z Krzyżakami, więc my dziś jesteśmy
dzielnymi uczniami”, „Czyś jest chłopiec, czy dziewczynka, przyjdź do szkoły, do Tenczynka”, „Władysławie nasz
wspaniały, prowadziłeś naród cały do
zwycięstwa chwalebnego, pod Grunwaldem dnia tamtego. Bądź nam wzorem
i mentorem, waleczności pierwowzorem, prowadź nas przez szkolne lata, do
wymarzonego świata”, „Król Jagiełło
patron nasz, jego męstwo bije w twarz.
Król Władysław mądry człek, wiemy
o tym po nasz wiek”,  i wiele innych.
Po dojściu na krzeszowicki rynek, nastąpiło powitanie zaproszonych na uroczystość gości, m.in. pana Burmistrza Czesława Bartla, pani Alicji Gaj - Sołtysa
Tenczynka, naszych, tenczyńskich radnych, a następnie szerokiemu  odbiorcy
zaprezentowana została postać patrona
tenczyńskiej szkoły - króla Władysława
Jagiełły. Następnie werblem, niczym
fanfarami, zainicjowano okrzyki sławiące patrona i tenczyńską szkołę, po
czym młodzież i dzieci zaprezentowały
przygotowany na tę okoliczność taniec.
Ostatnim punktem obchodów Święta
Patrona AD 2013, była konsumpcja
porcji lodów, podarowanych każdemu
uczniowi przez Cukiernię-Lodziarnię
„MELBA” z Krzeszowic. Cała społeczność uczniowska, dyrekcja oraz
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tel. (32) 645 47 47, kom. 604 64 21 70,
geodeta@archi-geo.pl

mgr inż. Paweł Wydmański

Zapraszamy

www.archi-geo.pl

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00

SALON FRYZJERSKI

Polecamy również:
manicure, pedicure,
depilacje woskiem:
twarzy, brwi, rąk
(sob. od 1600 do 1900
i niedz. od 900 do 1400)

„DANUTA”
zaprasza:
pon. – wt. 900 - 1600
śr. - nieczynne
czw. – pt 900 - 1800
sob. 800 - 1400
oraz 1600 - 1900
niedz. 900 - 1400

Nasz adres:
Zalas 731
(koło skrzyżowania
Frywałd/Sanka)

Rezerwacja tel.:

602 649 875

Zumba
Pilates, Step

nauczyciele Zespołu Szkół im.
Władysława Jagiełły w Tenczynku dziękują właścicielom
„MELBY” za słodki prezent
na zakończenie tegorocznego
Święta Patrona.
Pogoda na szczęście nam dopisała!

vv A. Łukasik

Power Dumbell - nowość!
Bokwa Fitness - nowość!
i wiele, wiele więcej...
Zajęcia zarówno dla kobiet jak i dzieci
ul. Szkolna 14, 33-065 Krzeszowice
tel.: 530 018 853

www.ﬁtnessharmonia.pl

Flash mob (ang. dosł. błyskawiczny
tłum) – określenie, którym przyjęło
się nazywać sztuczny tłum ludzi,
gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym, w celu
przeprowadzenia krótkotrwałego
zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego
dla przypadkowych świadków.
1

www.facebook.com/FitnessHarmonia

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

tel. 788 249 325

Prosimy o pomoc dla maleńkiej suczki,
która została sama po śmierci swojej Pani

Maleńka, sześcioletnia suczka, została po śmierci właścicielki, mieszkanki Krzeszowic. Córka, która
mieszka w Niemczech, przyjechała i zrobiła natychmiast z mieszkania melinę... Los ukochanego
pieska zmarłej Mamy zupełnie jej nie interesuje... Znajomi starszej pani zwrócili się o pomoc do
Fundacji Dar Serca. Niestety suczka prócz bezpiecznego i ciepłego kąta, wymaga specjalistycznych
zabiegów: podwójnej mastektomii, czyszczenia zębów oraz szczepienia. Fundacja potrzebuje dla
niej domu tymczasowego, bo to kanapowy maleńki piesek (5 kg). Potrzebne są też środki finansowe
niezbędne do wykonania zabiegów.

Arika nadal poszukuje domu

Fundacja Dar Serca wciąż poszukuje kochającego domu dla dużej suczki znalezionej w gminie Słomniki.
Suczka była wychudzona, wystraszona i traktująca ludzi z rezerwą. Teraz ma piękną lśniącą czarną sierść,
przytyła i stała się pięknym, dorodnym psem. Jest przyjazna, lgnie do ludzi, okazuje radość z każdego
spotkania z człowiekiem, miłego gestu, dotyku, zainteresowania. To pies niezwykle spragniony miłości
człowieka. Jeśli ktoś zdecyduje się dać jej dom otrzyma w zamian ogromne przywiązanie i wdzięczność.
Suczka jest odrobaczona i zaczipowana, wysterylizowana i zaszczepiona.
Czeka na nową rodzinę, która otoczy ją troską i miłością.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt w sprawie adopcji: 882 180 526

PODARUJ BUDĘ!

Wraz z Fundacją dla Zwierząt Dar Serca apelujemy
o podarowanie budy dla psa. Starszy psiak Borek
został przygarnięty ok. miesiąc temu przez starszych
Państwa żyjących w bardzo skromnych warunkach.
Gdyby nie decyzja tych ludzi, trafiłby do schroniska,
w którym z dużym prawdopodobieństwem pozostałby do końca życia, gdyż psy w tym wieku mają

minimalne szanse na adopcję...
Fundacja dostarcza karmę, psiak został odrobaczony
i zaszczepiony, ale wciąż nie ma budy... Nowych
właścicieli pieska, mimo ogromnych serc, nie stać
na taki wydatek... Może komuś nie jest potrzebna
buda i mógłby ją podarować Borkowi? A może ktoś z
Państwa ma możliwości finansowe, a przy tym dobre

Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
ul. ks. W. Smoczyńskiego 21, 32-067 Tenczynek
tel. 696 595 118 fax: 12 282 20 18
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

serce i chęć, aby taką budę wykonać lub zakupić?
Podziękowania dla Darczyńcy (firmy, osoby
prywatnej), a także zdjęcie pieska w nowej budzie
zamieścimy na łamach “Gwarka” oraz stronie
Fundacji “Dar Serca”.

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod
numerem telefonu Fundacji: 882 180 526.

www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)
uprawnienia
Ministra Finansów
7479/2004

Biuro Rachunkowe
Czułówek
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

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

"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.
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Zagraj w squasha w Zabierzowie!
Zabierzów Squash to jeden z najmłodszych klubów squasha w Krakowie. Od początku istnienia oferuje swoim
klientom szereg atrakcyjnych ofert, w tym świetne promocje cenowe. Wśród nich brylują klubowe Happy Hours
– od poniedziałku do piątku między 10 a 14 i 22 a 24 klienci grają w squasha za jedyne 30 zł za godzinę!
Oferta klubu skierowana jest do wszystkich graczy, zarówno tych zaawansowanych, jak i początkujących.

Zabierzów Squash jest nowoczesnym klubem
squashowym w Zabierzowie, przy ul. Kra kowskiej 259 (4 km od Krakowa, 1400
metrów od węzła Radzikowskiego, naprzeciwko Business Parku). Do dyspozycji
klientów oddano 4 najnowocześniejsze i
innowacyjne korty do squasha, niemiec-

kiej ﬁrmy ASB Squash Court - ASB System
85. Korty te posiadają doskonałe właściwo ści odbicia piłki, a hałas został ograniczony
do minimum. Komfort i bezpieczeństwo na
kortach zapewni podłoga niemieckiej ﬁrmy
HARO oraz tylna ściana kortów ze specjalnie
przystosowanego szkła.

Oprócz wysokiej jakości kortów klienci mogą poczuć się wspaniale dzięki eleganckim wnętrzom,
nowoczesnym szatniom i łazienkom oraz spokojnym rytmom muzyki. Dla wszystkich klientów
dostępny jest bezprzewodowy internet WIFI, a
także mini bar. Szczególną atmosferę klubu za pewni nasz miły i wykwaliﬁkowany personel.

Krakowska 259
tel. 12 285-31-70
e-mail: recepcja@zabierzowsquash.pl

Dane kontaktowe do klubu:
Zabierzów Squash

Klub posiada własną saunę, którą udostępnia
graczom zupełnie za darmo. Każdy grający
może zamówić saunę i skorzystać z niej po
zakończeniu gry. Czas korzystania nie jest limitowany - relaks nie zna granic. Oprócz sauny w Zabierzów Squash można skorzystać z
zupełnie nowego relaks roomu.

www.zabierzowsquash.pl

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.
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Poszukujemy dla swoich klientów DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

NAJWIĘKSZE KRAKOWSKIE
BIURO NIERUCHOMOŚCI
Zadzwoń:

* bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

STIHL FS 38

STIHL FS 55

+

Moc: 0,65 kW/ 0,9 KM
Ciężar: 4,2 kg*

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 STIHL FS 410 C-E

+
Moc: 1,7 kW/2,3 KM
Ciężar: 7,4 kg*

+
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

516-025-595

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

JESTEŚMY SKUTECZNI

Napisz: wmossakowski@polnoc.pl
• 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

www.polnoc.pl

