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MARZANNA SPALONA. Czy wiosna zagości na stałe?

Palenie Marzanny to stary zwyczaj słowiań-
ski. Marzannę - jako symbol zimy - palono 
lub topiono w rytualny sposób, co miało 
przywołać wiosnę i zapewnić urodzaj. Zwy-
czaj ten przetrwał do dziś i kultywowany jest 
nadal, między innymi w przedszkolach. Także 
wśród dzieci i wychowawców z Przedszkola 
Samorządowego w Tenczynku.
Przedszkolaki w korowodzie „prowadzo-
nym” przez „Pannę Marzannę” wykonaną 
ze słomy i bibuły, we wtorkowy ranek 20 
marca śpiewem pożegnały zimę, jednocze-
śnie zapraszając do nas wiosnę. Mieszkańcy 
Tenczynka z uśmiechem witali to piękne 
widowisko, a sznur samochodów zatrzymywał 
się na jezdni. Korowód zakończono w ogro-
dzie przedszkolnym, gdzie dzieci pożegnały 
Marzannę i gdzie została spalona. 

Palenie Marzanny jest zdecydowanie bardziej 
ekologiczne, niż topienie jej w rzece (co ją zanie-
czyszcza), zwłaszcza, że dokonane zostało w spe-
cjalnie wyznaczonym do togo celu miejscu. Prócz 
kultywowania starej ludowej tradycji, dzieci uczą 
się też w ten sposób, by dbać o środowisko natu-
ralne. Zresztą kadra przedszkola w Tenczynku 
wraz z rodzicami uczęszczających tam dzieci 
wciąż w różnoraki sposób dba o to, aby „mali 
ekolodzy” stali się w przyszłości świadomymi 
ludźmi, dbającymi o naturalne środowisko i czu-
jącymi się jego częścią.
Zdjęcia Marzanny i wesołego korowodu można 
zobaczyć na stronie 5. Zapraszamy do obejrzenia!
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Artykuł powstał na podstawie materiałów udostępnionych  
przez Przedszkole Samorządowe w Tenczynku.

Kalendarzowa wiosna już przyszła, Święta Wielkanocne tuż tuż, jednak 
pogoda nas do tej pory nie rozpieszczała… Takiej „zimowej” aury w okresie 
świątecznym nie było od dawna. Choć przedsmak wiosny, a nawet lata, 
mieliśmy okazję w tym roku poczuć także, była to na razie tylko zapowiedź 
pięknych, ciepłych miesięcy, które, miejmy nadzieję, niebawem nadejdą.

POLECAMY:       PORADY PRAWNE str. 3  /   PORADY OSP str. 3   /   WYDARZENIA KULTURALNE str. 6   

AUTO-MOTO SPRZEDAM/ZAMIENIĘ - STR. 7

Kancelaria Prawna MAXLEX
Krzeszowice, ul. KRAKOWSKA 31,

II piętro, pok. 221 (biurowiec obok Biedronki)

tel. 696 879 006
Biuro czynne od pon. do pt 900-1700.

TANIE USŁUGI PRAWNE
porady oraz sporządzanie wszelkich pism sądowych 

i urzędowych dla osób prywatnych oraz firm.

www.quercus-ogrody.com

placzekw@gmail.com

projektowanie i urządzanie zieleni

tel. 606 910 700,  608 323 563

OGRODY
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OBWIESZCZENIE
Zgodnie z Zarządzeniem nr 118/2012 Burmistrza 
Gminy Krzeszowice z dnia 28.03.2012 r. oraz 
w związku z Uchwałą Nr XLV/362/2009 Rady 
Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 
2009 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania 
porządku i czystości na terenie Gminy Krze-
szowice” podaje się, co następuje:
Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia w  dniach  
od 12 kwietnia 2012 r. do 12 maja 2012 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 11 kwietnia 2012 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 12 kwietnia 2012 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 12 maja 
2012 r. uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury;

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

 BURMISTRZ  GMINY  KRZESZOWICE
( - )  mgr Czesław Bartl

O G Ł O S Z E N I E  
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w dniach  17, 18, 19 KWIETNIA 2012 r.  na terenie Gminy Krzeszowice 

zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór zużytego sprzętu ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO. 
Do „ELEKTROŚMIECI” zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: 

telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z planem zbiórki oraz mapką trasy przejazdu  
– trasy i miejsca są ściśle określone! Sprzęt należy wystawić  DO  GODZINY  8:00  RANO  w dniu zbiórki!

Trasy będą biegły  GŁÓWNYMI  DROGAMI  sołectw. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach proszone są  
o wystawienie sprzętów przed posesje. Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw proszeni są  

o dostarczenie sprzętów do dróg, którymi przebiega trasa lub w miejsca wyznaczone przez sołtysów.

O G Ł O S Z E N I E  
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w miesiącach kwiecień/maj 2012 r. na terenie Gminy Krzeszowice  

zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór odpadów WIELKOGABARYTOWYCH i zużytych OPON,  
od mieszkańców Gminy Krzeszowice, według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Zbiórka odpadów nastąpi wyłącznie w określonych terminach oraz miejscach.  
Czas trwania zbiórki, w każdym z punktów, od godz. 800 do 1400.

24.04.2012 r. – Frywałd
(jeden punkt:  1. Przy skrzyżowaniu koło sklepu)
25.04.2012 r. – Sanka
(jeden punkt:  1. Na działce przy starym stawie)
26.04.2012 r. – Zalas
(dwa punkty:  1. Przy budynku remizy; 
 2. Koło Kościoła od strony cmentarza)
28.04.2012 r. – Żary
(jeden punkt:  1. Przy budynku sołtysówki)
 – Dubie
(jeden punkt:  1. Przy leśniczówce)
04.05.2012 r. – Ostrężnica
(jeden punkt:  1. Na działce gminnej w Ostrężnicy położonej  
     przy drodze głównej, powyżej sołtysa)
 – Łany
(jeden punkt:  1. Przy budynku świetlicy)
07.05.2012 r. – Dębnik
(jeden punkt:  1. Przy przystanku)
08.05.2012 r. – Krzeszowice, os. Żbik
(jeden punkt:  1. Przy wylocie z ul. Reymonta - dawny plac omłotowy)
09.05.2012 r.  – Paczółtowice
(dwa punkty: 1. Pod wiatą omłotową; 
 2. Przy czwartym przystanku na „Wzdulu”)
11.05.2012 r. – Nowa Góra
(dwa punkt: 1. Przy Ośrodku Zdrowia
                      2. Nowa Góra – Paryż na parkingu TIR-ów koło nadajnika orange)
15.05.2012 r. – Czerna
(jeden punkt:  1. Przy budynku remizy)

16.05.2012 r. – Krzeszowice, os. Czatkowice
(dwa punkty: 1. os. Czatkowice Górne – naprzeciwko budynku remizy pod wiatą,
             2. os. Czatkowice Dolne – naprzeciwko kopalni „Czatkowice”  
     koło przystanku)
17.05.2012 r – Filipowice
(jeden punkt:  1. Przy kościele)
19.05.2012 r. – Tenczynek
(jeden punkt:  1. W obrębie budynku sołtysówki)
22.05.2012 r. – Krzeszowice, os. Nowy Świat - Ćmany
(jeden punkt:  1. Przy ul. Żwirki i Wigury na parkingu koło kiosku)
23.05.2012 r. – Rudno
(jeden punkt:  1. Przy budynku kolonii)
24.05.2012 r.  – Nawojowa Góra
(dwa punkty:  1. Centrum Nawojowej Góry
 2. Stawki przy drodze głównej koło przystanku)
26.05.2012 r. – Krzeszowice, os. Parkowe
(jeden punkt:  1. Plac omłotowy przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul. 
Miękińskiej)
29.05.2012 r. – Siedlec
(jeden punkt: 1. Przy budynku remizy)
30.05.2012 r. – Miękinia
(dwa punkty:  1. Rejon budynku sołtysówki
 2. Przy budynku sklepu na Stawiskach naprzeciwko przystanku)
31.05.2012 r.  – Wola Filipowska
(jeden punkt:  1. ul. Szkolna – parking obok budynku remizy;

TRASA PRZEJAZDU

Zbiórka organizowana przy współpracy z firmą Global Electro Trading S.A. oraz w partnerstwie z Usługami Komunalnymi Krzeszowice Sp. z o.o. 
Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych oraz worków z odpadami domowymi. – 

TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!
Szczegóły:  www.krzeszowice.pl - Gospodarka odpadami

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: stare meble (wersalki, krzesła, stoły, fotele), wózki dziecięce, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, grzejniki, 

płytki, rolety, jak również części motoryzacyjne, sprzęt ogrodniczy, sprzęt AGD i RTV, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub 
kartony z odpadami domowymi – TAKICH ODPADÓW NIE NALEŻY PRZYWOZIĆ!

Zbiórka zużytych opon obejmuje opony z samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów rolniczych, w tym z ciągników.  
Opony nie mogą być zalane betonem lub wypełnione ziemią i innymi nieczystościami.

BURMISTRZ  GMINY  KRZESZOWICE
( - ) mgr Czesław Bartl

BURMISTRZ  GMINY  KRZESZOWICE
( - ) mgr Czesław Bartl

17 KWIETNIA 2012
Płn. część GMINY KRZESZOWICE - ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI (mieszkańcy 
wystawiają sprzęt przed posesje wzdłuż niżej wskazanej trasy przejazdu do godz. 8:00)
Samochód nr 1 os. Ćmany (ul. Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki  
i Wigury , Majowa, Słoneczna), os. Żbik, ul. Reymonta, SIEDLEC,  DUBIE,  ŻARY
Samochód nr 2  DĘBNIK,  PACZÓŁTOWICE, os. CZATKOWICE DOLNE
Samochód nr 3  CZERNA,  NOWA GÓRA,  MIĘKINIA
Samochód nr 4 FILIPOWICE, Stawiska, Paryż, OSTRĘŻNICA, ŁANY

18 KWIETNIA 2012
Płd. część GMINY KRZESZOWICE - ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI (mieszkańcy 
wystawiają sprzęt przed posesje wzdłuż niżej wskazanej trasy przejazdu do godz. 8:00)
Samochód nr 1 os. Parkowe: ulica Parkowa, Nowa Wieś, Bandurskiego, WOLA 
FILIPOWSKA (ul. Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, 
Długa, Szkolna, Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina)
Samochód nr 2 TENCZYNEK (ul. Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskie-
go, Mądrzyka, Szkolna, Chłopickiego, Sienkiewicza, Tenczyńska,Zielona,Chrza-
nowska, Zamkowa,Dębowa, Smoczyńskiego, Pareńskiego, Słoneczna), RUDNO
Samochód nr 3   ZALAS,  FRYWAŁD,  SANKA
Samochód nr 4 NAWOJOWA GÓRA (ul. Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja, 
Gwoździec, M. Połasińskiej do skrzyżowania z ul. Zastudnie, Chrustówka),  
os. Jurajskie: ul. Czycza, Leśna

19 KWIETNIA 2012
Miasto KRZESZOWICE – ZBIÓRKA PUNKTOWA (samochody odbiorcy czekają w 
wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)

Zbiórka PORANNA  7:00 – 9:00
1. Parking za sklepem RSZZ SUPER SAM, ul. 3-go Maja

2. Plac omłotowy os. CZATKOWICE GÓRNE

Zbiórka POPOŁUDNIOWA  16:00 – 18:00
3. Parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22
4. Plac omłotowy przy skrzyżowaniu  ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej

REDAKCJA APELUJE
Umożliwiajmy bezpańskim kotom przebywanie w piwnicach 
i  innych tego typu miejscach, nie przeganiajmy ich. Koty 
w naturalny sposób niwelują problem występowania szczurów 
i myszy w naszych domostwach i zakładach. 
Akcje deratyzacji nie musiałyby być przeprowadzane (a mogą 
one stanowić zagrożenie dla zwierząt domowych, a nawet na-
szych 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” 
- rozwiązaniem problemu szczurów i myszy.

Redakcja
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Jednym z tematów kursu KPP dla 
strażaków były poparzenia oraz spo-
sób postępowania przy udzielaniu 
pierwszej pomocy. 

Poparzenia dzielimy następująco:
•	stopień	pierwszy: jest to oparze-

nie samego naskórka, jest najmniej 
niebezpieczne, lecz odczuwamy naj-
większy ból - skóra jest zaczerwie-
niona i lekko opuchnięta,

•	stopień	 drugi: uszkodzeniu 
powierzchniowemu ulega nie tylko 
naskórek, ale także skóra znajdująca 
się tuż pod nim. Stopień ten charak-
teryzuje się oprócz zaczerwienienia 
i opuchlizny, pęcherzykami wypeł-
nionymi płynem surowiczym. Przy 
uszkodzeniu głębokim poparzeniu 
ulega cała grubość skóry. Rana po 
oparzeniu jest biała lub biało - czer-
wona. Przy oparzeniu głębokim 
rana nie boli nawet przy dotyku. 
Pamiątką po takim oparzeniu są 
zazwyczaj blizny,

•	stopień	trzeci: obejmuje nie tylko 
uszkodzenie skóry, ale także naczy-
nia krwionośne, nerwy i tkankę 
tłuszczową. Nie odczuwamy bólu, 
ale przy dotyku poparzonego miej-
sca pojawia się charakterystyczny 
dołek, gdyż ta tkanka straciła sprę-
żystość,

•	stopień	czwarty: jest to zwęglenie 
tkanek. Takie poparzenie zazwy-
czaj kończy się amputacją, a nawet 
śmiercią.

Przyczyny	oparzeń:
Najbardziej prozaiczną przyczyną 
oparzeń jest zbyt długie przebywanie 
na słońcu, czy nieumiejętne korzysta-
nie z bardzo modnych ostatnio sola-
riów. Na szczęście są to oparzenia 
pierwszego stopnia i poza zaczerwie-
nieniem, innych skutków nie niosą. 
Bardzo często do oparzeń dochodzi 
poprzez kontakt z gorącymi płynami, 
rozgrzanymi urządzeniami elektrycz-
nymi itp. Jak widzimy, we własnym 
domu czeka na nas i nasze dzieci wiele 
zagrożeń, na które musimy bardzo 
uważać. Oparzenia mogą być spo-
wodowane także poprzez kontakt 
z różnymi środkami chemicznymi.

Pierwsza	pomoc:
Przy oparzeniach bardzo ważne jest, 
aby pierwszej pomocy udzielać jak 
najszybciej. Jeżeli oblaliśmy się gorą-
cym płynem należy bezzwłocznie 
zdjąć mokrą odzież i schładzać ranę 
polewając chłodną wodą. Uśmierzy to 
ból i ograniczy rozmiary oparzenia. 
Schładzanie nie powinno trwać dłużej 
niż 20 minut, gdyż może powodować 
wychładzanie organizmu, co również 
nie jest pożądane. 
Nie należy stosować opatrunków 
z lodu i waty, nie polewajmy ran spi-
rytusem czy olejem, nie smarujmy 
masłem, jak czasem doradzają nam 
nasze babcie, gdyż to nie pomaga, 
a czasami nawet szkodzi. 

Jako ratownicy KPP posiadamy 
w wozach strażackich torbę ratow-
niczą wyposażoną w okłady hydro-
żelowe. Okłady te są różnej wielko-
ści. Nakładamy je na ranę i jest to 
jedyne co możemy na nią nałożyć. 
Przy małych oparzeniach pierwszego 
stopnia pomoc, to po prostu schła-
dzanie. Przy oparzeniach rozległych 
i wyższych stopni należy schładzać 
i wezwać pogotowie lub skontaktować 
się z lekarzem.
Uważajmy na swoje zdrowie, 
a w przypadku, gdy doszło już do 
poparzenia zadziałajmy szybko i nie 
ulegajmy panice.
Nawiązując zaś do poprzedniego 
artykułu o pożarach traw - do końca 
marca jednostki z naszej gminy gasiły 
ponad 50 tego typu pożarów. 

W imieniu strażaków OSP 
naszej gminy życzę Państwu 
tradycyjnie Zdrowych, 

Pogodnych i Spokojnych Świąt, 
a o mokry śmigus 

zadbamy my strażacy.

ratownik W. Ślusarczyk

OSP TENCZYNEK

Informacje

Głównym celem warsztatów 
historycznych "Nasz Tenczyn" 
jest zwiększenie wiedzy mło-
dzieży szkolnej z terenu gminy 
Krzeszowice na temat wartości 
kulturalno-historycznej zamku 
Tenczyn, który jest częścią pol-
skiego dziedzictwa narodowe-
go i najważniejszym zabytkiem 
naszego regionu.
Podczas warsztatów przedstawia-
ne są w sposób ciekawy i atrak-
cyjny dla młodych ludzi  dzieje 
zamku Tenczyn na przestrzeni 
wieków wraz z historią zamiesz-
kującego go rodu Tęczyńskich. 
Duża część przekazywanych 
w czasie warsztatów informacji 
ma formę interesujących dla mło-
dzieży ciekawostek – młodzież 
dowiaduje się że, zamek Tenczyn 
stoi na obwodzie krateru wulka-
nu (przedstawiony, jest przekrój 
przez górę Tęczyńską), a do rąk 
słuchających trafiają kamienie 
wulkaniczne zebrane w okolicy 
zamku. Opowiedziana jest też 
historia obrony zamku Tenczyn 
podczas "Potopu" i poszukiwania 
przez Szwedów skarbów koron-
nych na jego terenie. Przedsta-
wione zostaje także wirtualne 
zwiedzanie zamku Tenczyn 
dzięki przygotowanej przez sto-

warzyszenie "Ratuj Tenczyn" 
trójwymiarowej, elektronicznej 
makiecie obiektu. W dalszej 
części warsztatów młodzież 
wypełnia krzyżówkę z pytaniami 
dotyczącymi historii zamku Ten-
czyn, układa puzzle z jego wido-
kiem,  rysuje go i lepi z plasteliny. 
Na zakończenie warsztatów każ-
dy z jego  uczestników otrzymu-
je bogato ilustrowaną broszurę 
przedstawiającą historię obiektu. 
Przewiduje się, że z warsztatów 
historycznych skorzysta 200 
uczniów z gminy Krzeszowice. 
Projekt warsztatów historycznych 

"Nasz Tenczyn" realizowany jest 
przy wsparciu finansowym Gmi-
ny Krzeszowice, która na jego 
realizację przekazała 2 000 PLN.

ZAMEK

Rusza projekt „Nasz Tenczyn”
Z początkiem kwietnia rozpoczął się projekt edukacyjny pod 
nazwą "Nasz Tenczyn" zorganizowany przez stowarzyszenie 
"Ratuj Tenczyn". Projekt, który potrwa do listopada 2012 r. 
przewiduje przeprowadzenie w szkołach gminy Krzeszowice 
10 warsztatów historycznych na temat zamku Tenczyn i roli 
rodu Tęczyńskich w historii Polski.

PORADY OSP

POMOC PRZEDMEDYCZNA OPARZENIA
Urząd Miejski i Komendant Gminny OSP w Krzeszowicach druh Mieczysław Odrzywołek 
zorganizowali dla strażaków OSP kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej (KPP), w której 
miałem możliwość uczestniczyć. Kurs ten przybliżył nam strażakom, zagadnienia związane 
z udzielaniem pierwszej pomocy. Bardzo Państwu polecam wszelkie tego typu kursy, gdyż 
oprócz wiedzy teoretycznej dużą uwagę poświęca się tam ćwiczeniom praktycznym.

Grzegorz Stępowski

www.ratujtenczyn.org.pl

PORADY PRAWNE 

Autor niniejszej publikacji z inicjatywy posła Jacka Osucha udziela co tydzień bez-
płatnych konsultacji prawnych w Biurze Poselskim Posła Jacka Osucha w Olkuszu, 
ul. Szpitalna 32. Prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne tel. 32/ 754-34-13.

Wniosek o zawezwanie do próby 
ugodowej jest składany przed 
wniesieniem pozwu i wszczę-
ciem właściwego procesu mię-
dzy stronami, a jeśli w ramach 
postępowania pojednawczego 
dojdzie do zawarcia ugody – 
w istocie zastępuje taki proces.
W istocie najważniejszym 
skutkiem zawezwania do pró-
by ugodowej jest przerwanie 
biegu przedawnienia. Nie ma 
tu znaczenia, czy przeciwnik 
w jakikolwiek sposób zareaguje 
na zawezwanie do próby ugodo-
wej – nawet jeśli nie stawi się 
do sądu, bieg przedawnienia 
zostaje przerwany.
Wniosek o zawezwanie do 
próby ugodowej to pismo pro-
cesowe, w którym należy jak 
najdokładniej określić zakres 
swoich roszczeń, gdyż jest to 
ważne w kontekście oceny 
wobec jakich roszczeń został 
przerwany bieg przedawnienia. 
Wniosek ten nie wymaga przed-
stawienia szczegółowych dowo-
dów, co jest niewątpliwie zaletą 
postępowania pojednawczego, 

ponieważ można je zainicjo-
wać także wtedy, gdy z jakiegoś 
powodu nie dysponujemy jesz-
cze wszystkimi niezbędnymi do 
wniesienia pozwu dowodami.
Wniosek podlega stałej opłacie 
w wysokości 40 złotych, nieza-
leżnie od tego, jaka byłaby wyso-
kość opłaty sądowej od pozwu 
w sprawie, której dotyczy.
O zawezwanie do próby ugo-
dowej, bez względu na war-
tość przedmiotu sporu, należy 
zwrócić się do sądu rejonowego 
właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania bądź siedzibę 
przeciwnika. Wniosek nale-
ży złożyć w sądzie w dwóch 
egzemplarzach: oryginał dla 
sądu i odpis dla przeciwnika.
Na skutek złożenia wniosku 
o zawezwanie do próby ugodo-
wej w sądzie toczyć się będzie 
postępowanie pojednawcze, 
a o terminie posiedzenia sąd 
poinformuje składającego 
wniosek oraz przeciwnika.
Przeciwnik nie ma obowiązku 
stawienia się w sądzie na posie-

dzenie pojednawcze, a jego nie-
stawiennictwo w zasadzie nie 
wywoła negatywnych konse-
kwencji. Tylko jeśli wzywający 
po nieudanej próbie zawarcia 
ugody wniesie pozew do sądu, 
to może w nim zawrzeć tak-
że żądanie zasądzenia na jego 
rzecz zwrotu kosztów wywo-
łanych próbą ugodową. Jeśli 
wygra sprawę, to sąd uwzględni 
takie żądanie w orzeczeniu koń-
czącym postępowanie.
W przypadku zawarcia w postę-
powaniu pojednawczym ugody 
sądowej będzie ona stanowić 
z wszelkimi jej skutkami, po 
nadaniu klauzuli wykonalności, 
podstawę do wszczęcia egzeku-
cji. W przeciwnym razie najczę-
ściej nie pozostaje nic innego 
jak wniesienie do sądu pozwu 
przeciw dłużnikowi.
W praktyce zawezwanie do 
próby ugodowej stanowi najsku-
teczniejszy i najtańszy sposób na 
przerwanie biegu przedawnienia.

Zawezwanie do próby ugodowej
Bardzo praktycznym i coraz częściej wykorzystywanym sposobem 
nakłonienia dłużnika do ugodowego załatwienia sprawy może 
być złożenie w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, 
który inicjuje tzw. postępowanie pojednawcze.

Rafał Czeladzki

Życzenia pełnych miłości, radości 
i zdrowia Świąt Wielkanocnych,
harmonii, spokoju i ciepłych myśli
Czytelnikom - składa redakcja.

Życzenia pełnych miłości, radości 
i zdrowia Świąt Wielkanocnych,
harmonii, spokoju i ciepłych myśli
Czytelnikom - składa redakcja.
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ZDROWIE I URODA

ZDROWIE I URODA

JOGA: „RYBA” i JOGA HORMONALNA

GIMNASTYKA KOREKCYJNA SPRAWNE STOPY

Postawa ta wzmacnia mięśnie 
klatki piersiowej, szyi i pleców, 
stymulujemy w tej pozycji tarczy-
cę i przytarczycę, co wpływa na 
przemianę materii. Rozciągnięcie 
klatki piersiowej ułatwia oddycha-
nie. W leżeniu na plecach, nogi 
wyprostowane, stopy razem, ręce 
wsadzamy głęboko pod siebie, 
dłonie jak najniżej pod pośladki, 
łokcie jak najbliżej siebie, podno-
simy wysoko klatkę i układamy 
głowę na macie, ciężar ciała jest 
na łokciach, oddychamy głęboko. 
Kończąc asanę najpierw unosimy 
głowę, potem łokcie i powoli kręg 
po kręgu schodzimy w dół, roz-

luźniamy ramiona, pozostajemy 
w pozycji relaksu, oddychamy 
głęboko brzuchem. 

JOGA HORMONALNA 
Joga hormonalna jest rodzajem 
dynamicznej jogi, której towa-
rzyszy szybki wzrost witalności 
i dobrego samopoczucia. Joga 
hormonalna w szczególny sposób 
działa na żeński układ hormonal-
ny i pobudza w naturalny sposób 
produkcję estrogenu, mobilizuje 
do pracy przysadkę mózgową, tar-
czycę i jajniki. Przeznaczona jest 
dla kobiet w okresie menopauzy. 
Większość zdrowych kobiet po 

40 może stosować ćwiczenia jogi 
hormonalnej, aby opóźnić procesy 
przekwitania i zminimalizować 
dolegliwości takie jak zaburzenia 
emocjonalne, uderzenia gorąca, 
migreny. Taka kuracja zalecana 
jest również panią cierpiącym na 
PMS. Zestaw ćwiczeń jogi hor-
monalnej jest intensywny, jednak 
na efekty długo nie trzeba czekać. 
Należy podkreślić, że należy ćwi-
czyć systematycznie minimum 2 
razy w tygodniu.
Warsztat jogi hormonalnej www.
yoga.krakow.pl

Udział rodziców w procesie kształ-
towania prawidłowej postawy ma 
zasadnicze znaczenie, a dla dziecka 
może być dodatkowym czynnikiem 
mobilizującym je do podejmowania 
trudu w trosce o swoje zdrowie. 
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 
w przedszkolu i w szkole stanowią 
jedynie wstęp do tego, co rodzice 
powinni kontynuować w domu. 
Należy je potem systematycznie 
i skrupulatnie powtarzać, najlepiej 
codziennie.
Prawidłowa postawa ciała zabez-
piecza organizm przed ujemnymi 
wpływami środowiska, co pozosta-
je w ścisłym związku z utrzyma-
niem zdrowia dziecka. Prawidłowa 
postawa to także elastyczna syl-
wetka, harmonijne wykonywanie 
ruchów.

Jak	wygląda		
prawidłowa	sylwetka?

• głowa ustawiona wprost nad 
klatką piersiową, biodrami 
i stopami lub podana nieco ku 
przodowi,

• klatka piersiowa wysklepiona 
ku przodowi, przy zachowaniu 
swobodnego oddychania,

• brzuch nieco wciągnięty lub 
płaski,

• plecy łagodne wygięte, przy 
czym łopatki nie wystają poza 
linię pośladków,

• ręce i nogi prawidłowo ukształ-
towane,

• stopy wysklepione.

A	jak	wygląda		
nieprawidłowa	postawa?

• głowa wysunięta do przodu lub 
pochylona w bok,

• klatka piersiowa płaska, zapad-
nięta lub zniekształcona, barki 
wysunięte do przodu,

• brzuch wypukły, wysunięty do 
przodu lub zwiotczały, obwisły,

• plecy zgarbione, zaokrąglone, 
a miednica posiada zbyt duże 
nachylenie, co łącznie daje silne 
wygięcie krzywizn kręgosłupa 
w płaszczyźnie strzałkowej,

• stopy płaskie.

Wad postawy jest wiele, ja nato-
miast chciałabym się skupić na 
wadach stóp.
STOPY	PŁASKO-KOŚLAWE  
są wadą postawy charakteryzu-
jącą się znacznym spłaszczeniem 
wysklepienia stopy oraz charak-
terystycznym skręceniem pięty 

w stronę zewnętrzną, w stopniu 
zależnym od postępu wady. Dzieci 
cierpiące na stopy płasko– koślawe 
ścierają obcasy i podeszwy:
• butów od strony przyśrodkowej 

–wewnętrznej.
W wadzie tej unikamy:

• noszenia ciasnego, niedopaso-
wanego obuwia

• długotrwałych biegów na twar-
dych powierzchniach

• nadmiernego stania
• chodzenia bez obuwia
Drodzy rodzice przedstawię parę 
ćwiczeń do przeprowadzenia 
w domu razem z dziećmi na stopy 
płasko –koślawe:
•	 Ćwiczenie	nr	1	Siad prosty, koń-

czyny górne oparte o podłoże, 
dziecko wykonuje ruch przycią-
gania obu stóp w kierunku do 
siebie, przytrzymanie stopy we 
właściwym ustawieniu, powta-
rzamy 30 x 3 serie.

•	 Ćwiczenie	nr	2 Dwójka dzieci, 
bądź dziecko i rodzic siadają 
naprzeciw siebie w odległości 
około 1 metra, między nimi 
układamy ręcznik, dzieci uży-
wając jedynie stóp próbują prze-
ciągnąć ręcznik do siebie, komu 

się uda ten wygrywa. Powtarza-
my 10 x

•	 Ćwiczenie	nr	3 Przygotowu-
jemy kredki, woreczki, kulki 
papierowe, szarfy i miskę. 
Dziecko siada w pewnej odległo-
ści od miski na krześle, stopami 
musi wrzucić wszystkie rzeczy 
do miski. Powtarzamy 3x

•	 Ćwiczenie	nr	4 Dziecko  siada 
na krześle w nogi chwyta piłkę 
nożną lub plażową małą i obraca 
w powietrzu, trzyma tylko stopa-
mi. Powtarzamy 5x po minucie

•	 Ćwiczenie	nr	5 Dziecko sia-
da na krześle, pilnujemy kątów 
prostych w stawach skokowym, 
kolanowym i biodrowym. Sto-
py przylegają do ziemi. Dziecko 
stara się zrobić tzw. tunel stopą, 
czyli unosi środkową część stopy 
tak, aby dało się tam wsadzić 
ołówek, pamiętając o tym, aby 
palce i pięty cały czas przylegały 
do podłoża. Powtarzamy 20x 

•	 Ćwiczenie	nr	6 Dziecko podaje 
sobie ołówek ze stopy do ręki. 
Powtarzamy 20 x każdą stopą.

•	 Ćwiczenie	nr	7 Rozciągamy 
długi sznurek na podłodze, 
sznurek musi mieć grubość co 
najmniej 8 mm, zalecamy dziec-

ku iść po sznurze 
raz jedną stopą, raz 
drugą tzw. tip-topy. 
Pilnujemy aby stopy 
ustawiały się w linii 
prostej. Powtarzamy 
5x.

•	 Ćwiczenie	nr	8 Cho-
dzenie  na piętach. 
Dziecko chodzi na 
piętach pilnujemy, 
żeby przodostopie 
było ustawione rów-
no. Można dołączyć przeszko-
dy np. chodzenie po różnych 
powierzchniach, slalom, cho-
dzenie po piasku.

•	 Ćwiczenie	nr	9 Dziecko siada 
na krześle i naprzemiennie pod-
kurcza palce i prostuje. Pilnuje-
my, aby wyprost i zgięcie były 
maksymalne. Powtarzamy 30x

•	 Ćwiczenie	nr	10 Dmuchamy 
balon. Dziecko siedzi na krześle 
i obydwiema stopami próbuje 
chwycić balon i tak mocno go 
zgnieść, aby niby pękł.

•	 Ćwiczenie	nr	11 Dziecko sie-
dzi na krześle. Przed dziec-
kiem ustawiamy pionowo laskę, 
zadaniem dziecka jest wspina-
nie się jak najwyżej po lasce. 

W momencie, kiedy dojdzie do 
końca powoli w ten sam sposób 
schodzi na dół. Powtarzamy 10x

Gimnastyka korekcyjna stosowana 
w przedszkolu lub w szkole to za 
mało, aby dziecko skorygowało 
wadę postawy, dużą rolę stanowią 
rodzice. To Państwo mogą zdziałać 
cuda. Wystarcz 15 min dziennie. 
Dacie radę? Warto.

MATSYASANA – ryba, jest pozycją przeciwną do świecy (omówionej 
w poprzednim artykule) i zawsze po niej wykonywaną.

Rodzice spędzają z dzieckiem najwięcej czasu, to Wy macie możliwość obserwować 
jego sylwetkę w różnych sytuacjach (zabawa, kąpiel) i to Wy możecie najwcześniej 
wychwycić różne nieprawidłowości.

Beata Kuźnik nauczyciel jogi

YOGA W TENCZYNKU
tel. 604 470 772, ul. Tęczowa 5

Dużo relaksu
Ćwiczenia oddechowe

Proste ćwiczenia dla każdego

Przyjdź wzmocnij i zrelaksuj 
swoje ciało i umysł

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

SAŁATKA Z CIECIERZYCY

Sałatka	z	ciecierzycy
Ciecierzyca to typ grochu; moż-
na kupić w puszce, słoiku, natu-
ralną - wtedy musimy namoczyć 
na noc, wymienić wodę i ugoto-
wać z odrobiną soli.
• 1 puszka ciecierzycy
• 1 czerwona cebula
• 400 g pomidorków koktaj-

lowych
• 2 opakowania mozzarelli 

w solance
Sól, pieprz, pół łyżeczki bazylii 
suszonej, 2-3 łyżki octu balsa-
micznego ewentualnie oliwy 
z oliwek. 
Ciecierzycę odcedzamy, prze-
płukujemy w wodzie, cebulkę 
kroimy w cienkie piórka, pomi-
dorki przekrajamy na ćwiartki. 
Ser odsączamy z wody, kroimy 
w kostkę. Wszystkie składni-
ki mieszamy, doprawiając do 
smaku.

Sałatka	brokułowa
• 1 brokuł 
• 1 ser typu feta
• 2 garści słonecznika  

łuskanego

Brokuł dzielimy na 
różyczki, zagotowu-
jemy wodę, dodając 
płaską łyżeczkę soli 
i łyżeczkę cukru, bro-
kuł gotujemy około 
4-5 minut. Odcedza-
my, polewamy zimną 
wodą, by zachował 
piękny zielony kolor.
Ser typu feta kroimy 
w kosteczkę, słonecznik pod-
piekamy na patelni na małym 
ogniu, delikatnie zarumieniamy.

Wszystkie składniki mieszamy, 
ser jest słony, więc nie dopra-
wiamy żadnymi przyprawami.

Smacznego.	

Przed świętami myślimy o tym, co przygotować na świąteczny stół, poza 
tradycyjnymi ciastami – babkami, mazurkami, makowcami… Może coś 
nietradycyjnego, czym zaskoczymy domowników? Oto szybkie, proste 
sałatki, które nie zajmą nam zbyt wiele czasu.

KBC
gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

Informacje

Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta

www.fitlejdis.pl
www.rehmedica.pl

Zdrowych, wesołych Świąt,  
by każda wolna chwila była spędzona 

z rodziną, a nie w kuchni ;-)
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OD 40 ZŁ BRUTTO
MODUŁY REKLAMOWE

Zamek Lipowiecki słynął ze swoich 
więzień. Kiedy Kazimierz Jagiel-
lończyk, przekazał biskupom kra-
kowskim władzę sądowniczą nad 
świeckimi mieszkańcami ziemi 
lipowieckiej, ci gdzieś te nieszczę-
sne, zbłąkane duszyczki musieli 
trzymać, ale przynajmniej więźnio-
wie mieli toalety w swoich celach. 
Aczkolwiek jak głoszą przekazy 
więzienia zapełniano głównie błą-
dzącymi księżmi. Cóż, w czasach 
gdy proboszczem mógł zostać każ-
dy, kto miał wpływowego „patro-
na”, pomyłki w wyborze kandyda-
ta, czy inaczej mówiąc w wyborze 
życiowej drogi były nader częste. 
A wiadomo – nieodpowiedni czło-
wiek na nieodpowiednim stano-
wisku często nieodpowiednio się 
zachowuje – dlatego też władza 
zwierzchnia kleru musiała jakoś 
karać swoich niepokornych przed-
stawicieli.
Jednym ze sławniejszych ”loka-
torów” lipowieckiego więzienia 
zamkowego był gorący zwolennik 
reform niejaki Franciszek Stankara 
– Włoch – jeden ze współautorów 
przekładu Biblii Brzeskiej. Podobno 
też tylko on w 1550 roku zdołał 

zbiec z tego więzienia, a jak???? Są 
dwie teorie – dla realistów – pomo-
gła mu w tym szlachta protestancka, 
a raczej jej pieniądze. Jest też wer-
sja dla romantyków, otóż wielce 
zakochana w panu Sankarze córka 
dozorcy więzienia dostarczyła mu 
sznurów, po których Włoch zdołał 
zbiec z twierdzy.
W 1657 roku zamek bez więk-
szych trudności zdołali opanować 
Szwedzi i trwali tam przez dwa 
lata i bynajmniej ich rządy nie były 
miodem i mlekiem płynące dla 
okolicznych mieszkańców, zresz-
tą dla zamku też nie. Rezydujący 
tu gen. Wirtz w znacznej mierze 
przyczynił się do upadku tej wspa-
niałej i dumnej budowli. Szkoda, 
że król Jan Kazimierz tak łagod-
nie potraktował jego i jego załogę. 
Wirtz zasłużył sobie na najgorszą 
śmierć, a nie honorową kapitulację 
z bronią w ręku. Podobno gdy Wirtz 
dostrzegł orszak królewski, zszedł 
z konia, pieszo dotarł do króla, 
pokłonił mu się i ucałował rękę. 
No cóż miał za co dziękować…
Jak każdy szanujący się zamek 
ten także do dziś dźwiga brzemię 
dawnych wydarzeń. Podobno poja-

wiał się tutaj jeden z jego 
rezydentów – biskup 
Oleśnicki – z pewno-
ścią trudno było mu się 
pogodzić z opuszcze-
niem tego jakby nie było 
okazałego zamczyska, 
zwłaszcza że był jednym 
z jego budowniczych – 
to między innymi jemu 
zamek zawdzięcza dzi-
siejszy kształt. Jednakże 
jego eminencja zrezy-
gnował z odwiedzania 
swej dawnej siedziby po 
pożarze, który nawiedził to miejsce 
w początkach XIX wieku.
Inny gość ma zwyczaj zjawiać się 
wieczorową porą. Niekiedy koło 
północy lipowiecki dziedziniec 
zmienia się w arenę niezwykłych 
zdarzeń. Zrywa się zimny wiatr, 
przeszywający na wskroś, a na 
przedzamczu pojawia się czarna 
kareta ciągniona przez 6 par czar-
nych koni. Wysiada z niej biskup 
w purpurze, wkracza na dziedzi-
niec, a za nim strażnicy wlokący za 
sobą skazańca. W pewnym momen-
cie widać kata z mieczem, jednak 
w chwili, gdy ma zadać cios uderza 

piorun, zapada się ziemia i wszystko 
znika. Czyżby była to pokuta jakie-
goś duchownego, któremu miłosier-
dzie pomyliło się z okrucieństwem, 
a piąte przykazanie zgubiło gdzieś 
„nie”...?
Będąc w Babicach i zwiedzając 
biskupią rezydencję warto też 
poświęcić czas i kilka złotych na 
zwiedzenie Muzeum Nadwiślański 
Park Etnograficzny ze skansenem 
i XVIII wiecznym dworem. Cieka-
we doświadczenie i ten specyficz-
ny zapach starych budowli. Nie do 
opisania! 

TURYSTYKA

BABICE ZAMEK LIPOWIEC
Lipowiec to jedna z najlepiej zachowanych ruin w jakich zdarzyło mi się być. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby móc poczuć 
jego klimat i zobaczyć jego dawne założenie. Do dziś posiada wiele pomieszczeń, które od wieków nie zmieniły swego 
kształtu. Zamek murowany został zbudowany pod koniec XIII wieku, ale wcześniej stał tu zamek drewniany. Od początku 
budowla należała do kleru, rządzili nim kolejno różni biskupi. Cóż w średniowieczu, a nawet w późniejszych wiekach mieli 
oni więcej władzy i wpływów niż oficjalna frakcja rządząca – nic dziwnego, że trafiały im się takie kąski.

Grupa III (5 i 6 - latki) wraz z wychowawczynią Panią Edytą Tworek-Gągolską.

Zdjęcia dotyczą artykuł ze strony 1

Grupa V (6 - latki) wraz z wychowawczynią Panią Elżbietą Żbik.

Izabela Szatyn 
email: go_izabelaszatyn@op.pl

WIELKANOCNE PALMY z Przedszkola w Woli Filipowskiej 
Jak co roku, aby tradycji stało się zadość, dzieciaki z przedszkoli w naszej Gminie wykonywały własnoręcznie, pod czujnym okiem swoich wychowawczyń, Wielka-
nocne Palmy. W tym numerze prezentujemy małych wykonawców z Przedszkola Samorządowego w Woli Filipowskiej. Tradycyjne palmy z bibuły, bukszpanu,  
i wstążek dzieci wykonywały wytrwale przez dwa dni, ale efekt jest naprawdę wspaniały:) Koniecznie obejrzyjmy!

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku – “korowód Marzanny”.

NEONÓWKA - WIELKI COME BACK!
Czy Pamiętają Państwo nieśmiertelne skecze kabaretu NEONÓWKA  
o Polakach w niebie czy Moherowe berety?Jeżeli nie, zapraszamy: 

 15.04.2012 r. o godz. 19.30 - sala teatralna MOKSiR 

Rezerwacja oraz sprzedaż biletów (parter 55 zł, balkon 45 zł) 
INFORMACJA MOKSIR 32 623 30 86 wew. 53

Rudno 262, 32-067 Tenczynek
tel. 513-288-895, 660-406-965
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

profesjonalizm • konkurencyjne ceny • doradztwo

P. R.B. TOMAS REM  Tomasz Hrycaniuk
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

TRZEBINIA

10 - 11.IV 17:00 "Królewna Śnieżka" familijny, USA (dubbing PL)
 19:30 "Przetrwanie" przygodowy/thriller/akcja, USA

13.IV TRZYNASTEGO W PIĄTEK. WIECZÓR DOKUMENTÓW 
  Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!!!

13.IV 18:30 Transmisja Opery "Traviata"  
  z MET w Nowym Jorku

15.IV 17:00 Seans 3D: "John Carter" przyg./s-f, USA
 19:30 Seans 3D: "John Carter" przyg./s-f, USA

17.IV 17:00 Seans 3D: "John Carter" przyg./s-f, USA
 19:30 "Cisza" dramat/kryminał/thriller, Niemcy

18.IV 17:00 "Cisza" dramat/kryminał/thriller, Niemcy
 19:30 Seans 3D: "John Carter" przyg./s-f, USA

19.IV 17:00 Seans 3D: "John Carter" przyg./s-f, USA
 19:30 "Cisza" dramat/kryminał/thriller, Niemcy

MOKSiR:
1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na transmisję  

opery "LA TRAVIATA", która odbędzie się 14 kwietnia o godz. 18.45 w Kinie "Sztuka"  
w Chrzanowie. Zobacz słynne dzieło Giuseppe Verdiego na żywo w jakości HD.  
Uwaga - nowe - ceny biletów: 30 zł (ulgowe), 35 zł (normalne). 
Rezerwacja oraz sprzedaż biletów - INFORMACJA MOKSiR (tel. 32 623 30 86 wew. 53)

2. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Chrzanowie i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie  
w Chrzanowie zapraszają na pokaz multimedialny 
oraz wystawę fotografii Andrzeja Pasławskiego - 
ALBANIA PIĘKNA NIEZNAJOMA, które odbędą się  
4 kwietnia o godz. 17.00 na sali konferencyjnej  
oraz później w galerii "Na Styku" MOKSiR Chrzanów, 
ul. Broniewskiego 4. 
Wystawa potrwa do końca kwietnia 2012 r.

3. Już 14 kwietnia podwójne uderzenie  
w Starej Kotłowni (MOKSiR Chrzanów). 
Godzina 19.00 
koncert zespołu Chilitoy  
z nową wokalistką Anitą Wojciechowską.  
Następnie godz. 20.00 
koncert Bongo Jerusalem. 
Bilety:  
15 zł do nabycia Informacji MOKSiR,  
a w dniu koncertu także w Klubie.

4. 22 kwietnia (niedziela) o godz. 18.00  
na scenie MOKSiR wystąpi słynna, amerykańska 
grupa baletowa Bellet Magnificat ze spektaklem 
"Prodigal's Journey" ("Syn Marnotrawny"). 
Bilety: Przedsprzedaż: Salon Muzyczny,  
ul. Krakowska 26, Chrzanów.  
Cena biletów to 30 zł, bilety ulgowe 20 zł. 
W związku z dużym zainteresowaniem spektaklem, 
bilety można zarezerwować dzwoniąc pod numer 
organizatora: Radosław Siewniak, tel. 692 430 653. 
Warsztaty taneczne: 
O godz. 10.00 artyści przeprowadzą warsztaty z 
tańca współczesnego i jazzu. 
Zajęcia są bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona! 
Zapisy w Informacji MOKSiR od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 -18.00, ul. Broniewskiego 4, tel. 
32 623 30 86 wew. 53.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

CHRZANÓW

“Królewna Śnieżka”
09-12.04 seans o godz. 15.30

reż: Tarsem Singh, czas: 106 min.; gatunek: fantasy, dramat, komedia 
dubbing PL; prod. USA, bez ograniczeń

Cena biletu: 13,00 zł.

“Sponsoring”
• 09-12.04.2012 r. • 09-11.04 seanse o godz. 17.30, 19.30 •

• 12.04 seans o godz. 17.30 •
reż: Małgorzata Szumowska; czas: 96 min.; gatunek: dramat społeczny 

prod. Francja, Niemcy, Polska 
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. 

 
“Igrzyska śmierci”

• 13.04 seanse o godz. 16.00, 19.00 • 14.04 seanse o godz. 12.15, 15.00 •
• 15.04 seans o godz. 14.00 • 16.04-19.04 seanse o godz. 16.00, 19.00 •

reż: Gary Ross; czas: 142 min.; gat: sci-fi/akcja; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

TRANSMISJA  
OPERY LA TRAVIATA 
Trzebińskie Centrum Kultury
zaprasza na transmisję opery
LA TRAVIATA z The Metropolitan Opera  
w Nowym Jorku
14 kwietnia 2012, godz. 18.45
Dom Kultury Sokół w Trzebini
bilety: 35 zł, ulgowe 30 zł

SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ - 
przyłącz się!
Wiosna skłania do podejmowania nowych ak-
tywności, a że jednocześnie w naturze dokonuje 
się codzień wiele cudów, to doskonała okazja 
by uwiecznić je na fotografii. Od ubiegłego roku 
w CKiS w Krzeszowicach prowadzone są zaję-
cia dla amatorów fotografowania. Prowadzący, 
Przemek Stankiewicz, to artysta fotograf, który 

od wieku lat zajmuje się fotografią portretową, ale nie obce mu są inne dziedziny 
fotografii, takie jak reportaż czy fotografia architektury i pejzaż. Jego ideą jest by 
zaszczepić w młodych ludziach wrażliwość na postrzeganie świata w kadrze aparatu. 
Prowadzący zaprasza wszystkich do fotografowania wiosennych klimatów oraz dzielenia 
się swoimi wizjami twórczymi. Zajęcia odbywają się w piątki, w godz. 18.00-20.00. 
Karnet miesięczny - 20 zł.

 
DUWK - wiosenny pęd ku wiedzy!
Letni semestr zajęć na Dziecięcym Uniwersytecie w Krzeszo-
wicach rozpoczęty! Po dwutygodniowej przerwie w okresie ferii 
zimowych rozpoczął się drugi semestr zajęć na Dziecięcym 
Uniwersytecie w Krzeszowicach. Za nami dwa wykłady: za-
skakujące spotkanie muzyki z matematyką podczas wykładu 
Anny Gryboś z Akademii Górniczo - Hutniczej zatytułowane 
"Jak muzyka zapisuje matematykę"oraz pełen niespodzianek 
wykład Katarzyny Śnigórskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

pt. "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz - czyli o ptakach i ornitologach".
Przed młodymi studentami jeszcze pięć niezwykle ciekawych spotkań z wiedzą 
i naukowcami (m. in. z botanikiem, meteorologiem, kryminologiem) - każdy na pewno 
znajdzie coś interesującego dla siebie! Organizatorzy zachęcają dzieci w wieku od 
7 do 12 lat do udziału w wykładach, są jeszcze wolne miejsca! Można skorzystać 
z wykładu jednorazowo, przeżyć ciekawą przygodę z nauką, poznać atmosferę 
Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach i zastanowić się czy nie zostać studentem 
już w przyszłym roku akademickim.
Koszt spotkania - 25 zł. Informacje: www. duwk.pl lub pod nr tel. 600 166 577.
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Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska  
Adres: ul. ks. W. Smoczyńskiego 21, 32-067 Tenczynek

tel./fax: 12 282 20 18;   tel. 696 595 118
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska 

Skład i łamanie: Design Factory     
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

"Gwarek Krzeszowicki" jest kolportowany na terenie Gminy Krzeszowice. W Krzeszowicach - w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach. We wsiach: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Miękinia, Nowa 
Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 10.000 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.

ZDARZENIA DROGOWE
• 24 marca w godzinach wieczornych na drodze prowadzącej z Tenczynka  

do Rudna, osobowy samochód wpadł do rowu i dachował. Kierowca samocho-
du został ciężko ranny. Najprawdopodobniej kierowca osobówki uciekał przed 
policyjnym radiowozem i to stało się przyczyną wypadku.

Czaki to przepiękny, 4 letni siberian husky. Jego zjawiskowa uroda zwiodła 
wielu ludzi, a sam Czaki przez nią kilkakrotnie cierpiał, co rusz wracając 
z adopcji. Pomimo tego nie stracił wiary w człowieka, w relacjach z nim 
jest ciepły, miły i kochany. Łaknie kontaktów z ludźmi, lubi do nich się 
przytulać, czuć się kochanym i bezpiecznym, a także uwielbia przebywać 
blisko opiekuna oraz z nim współpracować. Jako pies pojętny, bardzo 
szybko się uczy, jest ułożony i posłuszny, ochoczo wykonuje polecenia 
opiekuna, choć miewa swoje zdanie. Jak przystało na przedstawiciela 
rasy husky, Czaki potrzebuje dużo ruchu, nie znosi nudy i monotonii. 
Największą radość sprawia mu długi, ciekawy spacer w plener, podczas 
którego może biegać, szaleć, bawić się.

POSZUKUJĘ DOMU
CZAKI

KONTAKT: dominika@soshusky.pl, tel. 696 222 884
www.soshusky.pl

Biblioteka czynna jest od wtorku do piątku  
w godzinach od 10.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 14.00.

Więcej informacji na: www.bibliotekakrzeszowice.pl

Katalog komputerowy 
w bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach zaprasza do korzysta-
nia z katalogu OPAC (Online Public Access Catalog). Katalog komputerowy 
to katalog powszechnego dostępu, umożliwia przeszukiwanie w trybie online 
baz danych zawierających wydawnictwa dostępne w bibliotece. Dostęp do 
bazy danych (ponad 40 tys. książek) możliwy jest przez 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. Z katalogu OPAC można korzystać za pośrednictwem 
internetu. Na stronie domowej biblioteki www.bibliotekakrzeszowice.pl 
zakładka → katalog online.
Katalog OPAC umożliwia wyszukiwanie żądanych dokumentów za po-
mocą określonych permutacji z wykorzystaniem indeksów: autorskiego, 
tytułowego, serii, przedmiotowego i UKD oraz tworzenia zaawansowanych 
strategii wyszukiwawczych. W katalogu można również przeglądać nowości 
wydawnicze w zakładce → zestawienia.
W bibliotece utworzono nowe stanowisko komputerowe z dostępem do bazy, 
gdzie każdy użytkownik może samodzielnie lub z pomocą bibliotekarza 
przeglądać zbiory zgromadzone w bibliotece.
Szczegółowe informacje na temat przeglądania, wyszukiwania i zestawień 
w systemie Libra2000 można uzyskać w zakładce → Pomoc lub w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach.

Dyrektor MGBP Danuta Hubisz-Rudel

Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń do działu AUTO MOTO.  
Tekst (max. 280 znaków) wraz ze zdjęciem należy przesłać na adres:  

reklama@gwarek-krzeszowicki.pl 
z którego zostaną przesłane dane do przelewu. Ogłoszenie zostanie zamieszczone  

w najbliższym wydaniu gazety, po zaksięgowaniu wpłaty. 
Opłata za ogłoszenie wynosi 10 zł brutto.

AUTO MOTO
Sprzedam / zamienię

Auto zadbane, przebieg 125 tys. km. Auto pochodzi od pierwszego właściciela. 
Naprawy bieżące robione na czas.

Fiat Cinquecento 1998 r., 700 cm. 

tel. 796 351 499            cena: 1750 PLN

Limuzyna. Bardzo zadbane auto, przebieg 216 tys. km. Elektryka, ABS,  
centr. zamek. Wymienione: dwa końcowe tłumiki, akumulator, rozrząd 6 tys. km  
temu. Spalanie średnie 7-7,5 L. benz. Auto bezwypadkowe.  
W RP od 2008 r. Posiada aktualny przegląd i OC.

Rover 620 Si 2.0 16V 1995 r.

tel. 796 351 499            cena: 4200 PLN

Gabinet czynny:
pon. - pt   9.00 - 12.00     15.00 - 19.00
sob.          9.00 - 13.00

GABINET WETERYNARYJNY
lek. wet. Aleksandra Ornacka-Lipik,
mgr inż. (tech. wet.) Bogusław Lipik

Bolechowice, ul. Zielona 17
tel. 12 285-33-17, 608-690-525 (A. Ornacka-Lipik), 602-782-466 (B. Lipik)
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POŻYCZKA

CHWILÓWKA
2.000 zł

do 800 zł

BEZ BIK W 24 GODZINY

W 10 MINUT

 ✆801 800 107www.kredyty-chwilowki.pl

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

MATERIAŁÓWKA
materiały budowlane

Budzyń 50, 32-060 Liszki
tel./fax 12 280 60 90

tel. 660 487 556
biuro@materialowka.pl

CENTRUM DOCIEPLEŃ
I WYKOŃCZEŃ

MATERIAŁY
BUDOWLANE

FARBY, TYNKI, STYROPIAN,
KLEJE, FOLIA, PROFILE,
PŁYTA GIPSOWA OSB,

ZAPRAWY, CEMENT,  SIATKA,
PARAPETY, NARZĘDZIA BUDOWLANE

TRANSPORT GRATIS!!!

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz 

tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
Sprawy pracownicze 

Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane

Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!


