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Kolejne „Tęczowe Wakacje” już niebawem!
Fundacja Pomocy Dzieciom w Tenczynku, działająca przy parafii św. Katarzyny w Tenczynku już
po raz 11 organizuje dwutygodniową akcję letnią pod nazwą ‘”Tęczowe wakacje”.
Jak zawsze akcja skierowana jest do dzieci
i młodzieży zamieszkałych na obszarze
Gminy Krzeszowice oraz przebywających
na jej terenie w okresie wakacji. Fundacja swoje działania dedykuje szczególnie
dzieciom z rodzin niezamożnych, a także
wszystkich tych, które nie wyjechały na
wakacje, a chcą aktywnie i twórczo spędzić czas. Projekt finansowany jest przez
Urząd Miejski w Krzeszowicach oraz ze
środków własnych Fundacji uzyskanych
od sponsorów. Podkreślenia wymaga fakt,
iż przedstawiciele Fundacji i opiekunowie
grup podczas akcji pracują charytatywnie.
Zresztą w ten właśnie sposób Fundacja
działa od początku istnienia.
Nadrzędnym celem akcji jest profilaktyka
uzależnień i propagowanie zachowań prospołecznych (przeciwdziałanie patologiom
i nałogom). Uczestnicy spotykają się m.in. z

policjantkami z Wydziału Prewencji Policji
Powiatowej w Krakowie, Dzielnicowym,
Strażą Miejską, ratownikiem medycznym,
strażnikiem leśnymi.

Obok dzieci i młodszej młodzieży gimnazjalnej, Fundacja zaprasza także starszą
młodzież i dorosłych do sędziowania dyscyplin sportowych i opieki nad uczestnikami.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć
działania Fundacji prosimy o wpłaty na
rachunek bankowy Fundacji:   91 8612 0003
0000 0000 1603 0001 (Bank Spółdzielczy
w Krzeszowicach).

Artykuł powstał na podstawie materiałów nadesłanych przez członków Fundacji
Pomocy Dzieciom w Tenczynku.
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TEL. 600 465 773

Plakat ze szczegółami na stronie 2
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 projektowanie ogrodów:

japońskich, nowoczesnych, naturalnych

Biuro Podróży Prestige
Monika Kulka
Modlniczka, ul. Handlowców 2
32-085 Modlnica
Centrum Witek
tel/fax: 12/626 63 69

Projektowanie
Zakładanie
Pielęgnacja

Zapraszamy:
poniedziałki – piątki:
10:00 - 20:00
sobota:
10:00 - 18:00

Agent: TUI, NECKERMANN, ITAKA

 zakładanie ogrodów
 pielęgnacja
 niwelacja terenu
 trawniki z rolki siewu
 drenaże
 systemy nawadniające
 oczka wodne – kaskady
– mała architektura
 rośliny formowane – koszenie traw
 kostka brukowa
 ogrodzenia z kamienia, siatki,
gotowych elementów i gabiony
 tarasy egzotyczne kamienne
i kompozytowe
 wycinka drzew
 odśnieżanie

www.skansensmakow.pl

Kryspinów przy zalewie

12 357 10 06

Znajdź nas na

#

Kawa Frappe GRATIS
przy dowolnym zamówieniu

2

Informacje, Reklamy

krzeszowicki

ZAPROSZENIE NA TĘCZOWE WAKACJE

Fundacja Pomocy Dzieciom w Tenczynku zaprasza dzieci i młodzież

na akcję letnią „Tęczowe Wakacje 2012”

Zajęcia odbywać się będą od 13 do 24 sierpnia. Rozpoczęcie w poniedziałek
13 sierpnia o godz. 10.00 na boisku LKS „Tęcza” w Tenczynku.

W PROGRAMIE:

1. Zajęcia sportowo rekreacyjne z elementami zdrowego współzawodnictwa na terenie LKS „Tęcza”
oraz w Zespole Szkół w Tenczynku współprowadzone przez starszą młodzież i rodziców.
2. Konkursy edukacyjno-artystyczne wdrażające do
zdrowego stylu życia i przeciw-działania patologiom
oraz nałogom.
3. Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzone przez przedstawicieli STRAŻY MIEJSKIEJ
w Krzeszowicach .
4. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA –
warsztaty edukacyjne prowadzone przez czynnego
Ratownika Medycznego p. Rafała Hrycaniuka
(część teoretyczna i część praktyczna)
5. Zajęcia twórcze plastyczno-techniczne dotyczące
tematyki ‘PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ” pod
kierunkiem nauczycieli i innych zaproszonych gości.
6. Pogadanka wraz z Konkursem wiedzy przyrodniczo-ekologicznej w ramach spotkania ze strażnikiem
leśnym z Nadleśnictwa Zabierzów.

7. Prelekcja na temat bezpieczeństwa i unikania
zagrożeń przygotowana przez WYDZIAŁ DS. PREWENCJI POLICJI POWIATOWEJ W KRAKOWIE.
Konkurs wiedzy.
8. Zajęcia sprawnościowe z harcerzami z Hufca
Krzeszowice.
9. Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie
– wyrabianie pozytywnego nastawienia do zwierząt.
10. Wycieczka do Parku Rozrywki w Chorzowie zajęcia i zabawy wraz z obiadem w Parku Rozrywki
i Edukacji.
11. PIKNIK INTEGRACYJNY ze środowiskiem wraz
z pokazem Brygady Antyterrorystycznej z Lotniska
w Balicach na zakończenie „XI Tęczowych Wakacji
2012” z posiłkiem, atrakcjami dla uczestników
i wręczeniem nagród.
Serdecznie zapraszamy

FELIETON

Reportaż z wakacji

„Mój ojciec był leśniczym… To była noc. Otoczyli nasz dom tak,
że nie sposób było uciec. Potem zapakowali nas do wagonów
i wywieźli do Archangielska. Pani, co się tam działo… My młodzi to
jeszcze, ale te dzieci i starsi…” wspomina swoje wojenne przeżycia
pan Wacław. Jak się stamtąd wydostał? „Udało mi się zaciągnąć
do wojska i poszliśmy na Berlin” mówi z lekkim uśmiechem. Po
chwili dodaje: „Pochodzę z Wołynia”.
Wołyń - ta nazwa mówi sama za
siebie. Gdyby pana Wacława nie
wywieźli wtedy Sowieci, to i tak
miał niewielkie szanse na przeżycie po spotkaniu z UPA. Takie są
koleje losu. „Zapraszali mnie do
szkół, bym opowiadał dzieciom,
co przeżyłem, a kiedy zaczynałem od napaści ZSRR na Polskę,
to przerywano mi i mówiono, że
to była bratnia interwencja, która
przyszła na pomoc Polsce w walce
z hitlerowcami.”- dodaje z uśmiechem. „Wielu ludzi pyta się mnie
co z tego mam, że byłem więziony,
że walczyłem, a ja mówię, że nic.
Parę orderów mi zostało. Zostałem
sam, bez rodziny, bez ojcowizny.
To, co mam, ciężko wypracowałem razem z żoną. A wyjątkowo
dobra żona mi się dostała. Bardzo dobra i pracowita była.” mówi
o swej niedawno zmarłej żonie
z nostalgią.

Pan Wacław ma obecnie dziewięćdziesiąt lat. Kiedy i on odejdzie,
odejdzie kolejny świadek historii.
Ilu zostało jeszcze takich ludzi?
Ilu z nich można spotkać na wakacyjnym szlaku? Anonimowych,
nieznanych bohaterów, którzy
przecież nie walczyli o nic. Mieli
jakiś cel - żyć w wolnym kraju.
Panu Wacławowi udało się przeżyć
i założyć własną rodzinę, a nawet
dożyć sędziwego wieku. Jednak
wielu nie było dane dożyć… Czy
mamy o nich zapomnieć?

z nami, na naszych oczach. Jedno wydarzenie jest bardzo często
konsekwencją wcześniejszych
posunięć, czy zdarzeń, a przecież
ci, co żyli przed nami, naprawdę
żyli i naprawdę brali udział w tych w Krewie 14 VIII 1385 r., gdzie
wydarzeniach, które się kiedyś narodziło się wielkie państwo
zdarzyły jak niegdyś pisał Norwid: Polsko-Litewskie. Wszystkie te
Przeszłość - jest to dziś, tylko wydarzenia i jeszcze wiele, wiele
innych, dziś często zapomniane,
cokolwiek dalej:
mają olbrzymi wpływ na miejsce
Za kołami to wieś,
i pozycję obecnej Polski w Europie
Nie jakieś tam coś, gdzieś,
i na świecie oraz pozwalają zrozuGdzie nigdy ludzie nie bywali
mieć stosunki międzynarodowe.
!...
Niestety okazuje się, że obecne Tylko w sierpniu mamy mnóstwo Bez względu na kolejne reformy
Ministerstwo Edukacji Narodowej historycznych rocznic poczynając edukacji, każdy z nas, bez względu
nie ma czasu na bohaterów. Nie m. in. od Sierpnia 1980 r., wybu- na zawód, wiek i pozycję społeczrozumie lub nie chce rozumieć chu Powstania Warszawskiego ną, może przyczynić się do tego,
potrzeby nauczania młodzieży 1 VIII 1944 r., Bitwy Warszaw- by młodzież zainteresowała się
historii własnego kraju, nie wspo- skiej 15 VIII 1920 r. po m.in. 14 historią.
minając o innych ciągle okraja- VIII 1018 r., kiedy to podczas
nych przedmiotach. A przecież Wyprawy Kijowskiej Bolesław
historia nie leży gdzieś zmurszała Chrobry zdobywa Kijów, czy tak
na strychu, tylko dzieje się razem ważnej w naszych dziejach Unii
vv Monika Rusinek

Tylko dla Ciebie!
Makijaż indy�idualny

dwie godziny nauki 260 zł, t�zecia godzina GRATIS!

OSZCZĘDZASZ 130 zł

SALONY KOSMETYCZNE:

St�dio w Przegini Duchownej
godziny ot�arcia salonu:
Pon.-Pt.: 9.00-19.00
Sob.: 8.00-14.00
adres: Przeginia Duchowna 392
(przy t�asie Kraków - Oświęcim)

St�dio w Alwer�i

kosmet�czka: Żaneta Bakalarz
telefony.: + 48 884-311-011
+48 509 500 822
adres: ul. Kasztanowa 4
32-566 Alwer�ia

www.st�dio-zanett.pl

Zapraszamy serdecznie od poniedziałku do piątku w godz.
od 12.00 do 19.00, a w soboty oraz niedziele od godz. 10.00 do 19.00.
Do wynajęcia na urodziny, pikniki i inne imprezy - trampolina, dmuchaniec i zjeżdżalnia.

TANIE USŁUGI PRAWNE

porady oraz sporządzanie wszelkich pism sądowych
i urzędowych dla osób prywatnych oraz ﬁrm.

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.

GABINET
WETERYNARYJNY
lek. wet. Aleksandra Ornacka-Lipik,
mgr inż. (tech. wet.) Bogusław Lipik
Gabinet czynny:
pon. - pt 9.00 - 12.00
sob.
9.00 - 13.00

15.00 - 19.00

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

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego

z uprawnieniami szkół publicznych
w KRZESZOWICACH, ul. Szkolna 7

prowadzi ZAPISY
na semestr pierwszy i semestry wyższe
3-letniego
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO
Informacje: 12 276 50 91, 604 266 151
www.szkolazaoczna.com.pl
Podczas wakacji dyrektor przyjmuje
w Krzeszowicach w środy w godz. 1300-1330

DREWNO
E
KOMINKOW
Transport gratis
tel. 517 393 773
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PORADY PRAWNE

Powództwo o podwyższenie
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KAMIENIARSTWO

„FRANKOWSCY”
alimentów na dziecko

Powództwo o podwyższenia alimentów wnosi się
najczęściej w momencie, kiedy z wiekiem wzrastają
potrzeby dziecka.
Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy zawsze od dwóch
czynników. Po stronie uprawnionego chodzi o wzrost jego
usprawiedliwionych potrzeb. Z
kolei po stronie zobowiązanego – o wzrost jego możliwości
zarobkowych i majątkowych.

nie oraz przedłożenie dowodów na poparcie przytaczanych
argumentów. Twierdzenia, iż
potrzeby dziecka się zwiększyły w związku z rozpoczęciem
nauki, wyżywieniem, odzieżą,
rozrywką bądź leczeniem w
razie choroby, nalezy udowodnić. Można to zrobić za pomocą
różnego rodzaju dokumentów,oświadczeń, z których wynika,
że koszty utrzymania dziecka
wzrastają. W pozwie
o
podwyższenie alimentów należy
przede wszystkim przedstawić
stosowne zestawienie kosztów miesięcznego utrzymania
dziecka z wyszczególnieniem
najważniejszych wydatków, a
zwłaszcza tych które uzasadniają
zwiększenie rat alimentacyjnych
od zobowiązanego. Nieprzedstawienie stosownych dokumentów
może rodzić ten skutek, że sąd
nie przychyli się do żądania podwyższenia alimentów.

Obowiązek alimentacyjny ma
charakter ciągły zaś wysokość
rat alimentacyjnych ustala się
w danym momencie czasowym i
obowiązek ten wykonywany jest
w tym kształcie nawet przez wiele lat. Zatem oczywistym jest,
że w tym czasie może dojść do
zmiany powyższych okoliczności - albo potrzeby uprawnionego się zwiększą, albo zmieni
się sytuacja zobowiązanego.
Przepis art.138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi,
że w razie zmiany tych stosunków można dochodzić zmiany
wysokości alimentów - zmiany
orzeczenia bądź umowy, która
reguluje te kwestie.
Należy pamiętać, iz sąd w
Wnosząc zatem pozew o pod- momencie orzekania o podwyższenie alimentów kluczowe wyższeniu alimentów, najpierw
jest jego dokładne uzasadnie- ustali, czy nastąpiła tzw. zmiana

stosunków uzasadniająca takie
żądanie. W tym celu porównuje
uzasadnione potrzeby dziecka
z zarobkowymi i majątkowymi
możliwościami zobowiązanego, które występowały w dniu
orzeczenia alimentów w dotychczasowej wysokości, ze stanem
istniejącym
w dniu orzekania o podwyższeniu alimentów.
Sąd może również uwzględnić
powództwo w części, uznając,
iż z obiektywnych powodów
zobowiązany nie będzie w stanie łożyć większych alimentów
na dziecko, mimo że faktycznie
potrzeby dziecka są usprawiedliwione i zostały w procesie
udowodnione. Wówczas istnieje
również mozliwość dochodzenia
pozostałej kwoty alimentów od
osób dalej zobowiązanych do
alimentacji dziecka, najczęściej
od jego dziadków.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

• NAGROBKI
• GROBOWCE GRANITOWE
- szeroki asortyment wzorów
i rodzajów kamienia
- dopisy liter
- fotograﬁe nagrobne
• PARAPETY, SCHODY
• BLATY KUCHENNE
FACHOWE DORADZTWO
RATY 0 %

WYSTAWA GOTOWYCH WZORÓW

MNIKÓW 248

(przy drodze Cholerzyn - Mników)

TEL. 508-215-417
606-995-142

Lepiej już było

Przychodzą wakacje – wzmożony okres urlopowy, a sytuacja co roku jest podobna. Media, co jakiś czas paraliżują informacjami
o spektakularnych bankructwach i upadkach biur podróży. Czy rzeczywiście tak z rodzimą branżą touroperatorów jest aż tak źle? Jakie
są przyczyny tej sytuacji? Zawinił system, czy może zwykła ludzka naiwność? Spójrzmy.
Sky Club z marką Triada, Alba
Tour, Africano Travel, a wcześniej i w poprzednich latach m.in.
Orbis Travel, Selectours, Excalibur
Tours… Lista z pewnością mogłaby być dłuższa, choć wymienione
zostały te najbardziej eksponowane.
Upadków tych mniejszych, zwyczajnie się nie zauważa. Jednak niezależnie od wielkości i obrotów biura
podróży, w przypadku bankructwa
emocje wśród klientów pojawiają się
te same: poczucie bycia oszukanym,
żal straconych pieniędzy i rozgoryczenie z powodu zwyczajnie zmarnowanego urlopu.

Nie da się jednoznacznie wskazać
przyczyny, dla której tak się dzieje.
W przypadku organizatorów turystyki należy wszelkie przypadki
rozstrzygać jednostkowo. Czym
innym jest skutek poniesionego
przez przedsiębiorcę ryzyka, które w przypadku niepowodzenia
zmusza go do podjęcia decyzji
o zaprzestaniu działalności, a czymś
zupełnie innym jest chęć uzyskania
nieuczciwego zarobku od urlopowiczów przez, jak to się zwykło
mawiać „sprzedawców marzeń”.
Walka o klienta trwa w najlepsze,
gdyż jak wskazuje niedawny raport
„Wiadomości Turystycznych” rynek
organizatorów turystyki w Polsce
generuje zyski przekraczające 4
mld zł za rok 2011, z czego pierwsza dziesiątka rankingu generuje
ponad 80% tej kwoty. Oznacza to,

że mniejsze biura podróży są systematycznie wypychane z gry rynkowej, na rzecz potężnych potentatów. Logika wskazuje, iż to właśnie
klienci tych średnich i małych biur
bardziej narażeni są na ryzyko niewypłacalności, zwłaszcza, że cała
branża od 2009 roku notuje systematyczne spadki, które za rok ubiegły wyniosły łącznie ok 25 mln zł.

Skoro rachunek ekonomiczny nie
pozostawia złudzeń, część touroperatorów, zwłaszcza tych, którzy
już z rynku zniknęli wykorzystała
luki w prawie dla osiągnięcia korzyści. Bo to, że prawo turystyczne
w Polsce nie jest doskonałe widać
gołym okiem. Pomimo tego, że form
zabezpieczenia finansowego biur
podróży na wypadek niewypłacalności jest kilka, m.in.: zawarcie
umowy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów,
lub przyjmowanie wpłat klientów
wyłącznie na rachunek powierniczy
jeżeli usługi turystyczne wykonywane są wyłącznie na terenie kraju
to doświadczenia ostatnich miesięcy
pokazują, iż to czasami wciąż zbyt
mało. W praktyce wielu organizatorów turystyki korzysta z opcji gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej,
której wysokość jest ustalana przez
samego zainteresowanego przedsiębiorcę. Zgodnie z ustawą o usługach
turystycznych minister właściwy
ds. finansów może jedynie okre-

ślić minimalną wartość tej sumy.
W rezultacie mamy do czynienia
z sytuacją, w której w przypadku
ogłoszenia upadłości, suma gwarancji bankowej często nie wystarcza
nawet na pokrycie kosztów powrotu
klientów do Polski, nie mówiąc już
o spłacie pozostałych zobowiązań,
w tym zwrotu przedpłaty za imprezę
turystyczną, którą wpłacili klienci,
którzy jeszcze w podróż nie wyruszyli. W takiej sytuacji za sprowadzenie turystów do kraju odpowiada
i płaci marszałek województwa,
(czyt. podatnik) na terenie którego
dane biuro podróży zarejestrowało
swoją działalność.

Poszkodowanemu klientowi
pozostaje możliwość skorzystania z gwarancji ubezpieczeniowej
uruchamianej przez marszałka,
choć możliwość otrzymania zwrotu poniesionych kosztów, pozostaje
często tylko iluzoryczna. W ostateczności można także pokusić się
o odszkodowania od skarbu państwa
na drodze sądowej, opierając się na
fakcie, iż w polskim prawie nieprawidłowo wdrożono unijną dyrektywę, która wskazuje, że to państwo
powinno ustawowo zapewnić i gwarantować klientom zwrot od biura
podróży tzw. przedpłat w pełnej
wysokości. W innym przypadku
to właśnie skarb państwa ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą
wobec takiego klienta.

W umowie o świadczenie usług turystycznych musi znaleźć się m.in.:
Określenie organizatora turystyki, numer jego wpisu do rejestru, numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię
i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która podpisuje umowę w imieniu organizatora,
program imprezy turystycznej obejmujący: rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym: rodzaj, charakter
i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategorię
obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów
i kategorii, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i inne usługi, wliczone w cenę imprezy turystycznej,
cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie
są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny,
sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim
współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji,
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych w okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie
nie może być podwyższona.
Oprac. na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

lepiej, jak własna przezorność, spostrzegawczość i minimum wiedzy,
jaką powinniśmy posiadać kupując wakacje, aby nie dać się nabić
w butelkę. Podejrzliwość powinny
budzić wszelkie oferty, proponujące
wymarzone wakacje w atrakcyjnym, zagranicznym kurorcie w standardzie all inclusive za dziwnie niewielkie pieniądze. Nie oszukujmy
się. W czasach, kiedy tak naprawdę
zaczynamy odczuwać skutki kryzysu ekonomicznego, wakacje oferowane po cenach dumpingowych są
zwyczajnie nierealne. Żaden organizator turystyki, przewoźnik, hotelarz, czy restaurator nie jest w stanie
w dzisiejszych czasach wykonywać swoich usług poniżej kosztów.
Musimy mieć na uwadze, iż często
Nic jednak nie zabezpieczy nas chęć skorzystania z zagranicznej

wycieczki za wszelką cenę, obnaża
naszą ludzką naiwność. Potwierdzają to badania, jakie przeprowadził
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z których wynika, że
57% badanych turystów nie czyta
w ogóle umów przed wyborem biura
podróży, a zaledwie 7% zdaje sobie
sprawę z faktu, iż na reklamowanie nieudanej imprezy turystycznej
ma 30 dni. Szokują dane mówiące
o tym, że tylko 17% konsumentów
wie, gdzie i jak można sprawdzić
czy dane biuro podróży działa
legalnie, nie wiedząc o rejestrach,
jakie prowadzone są przez każdy
z urzędów marszałkowskich.

Korzystajmy zatem z ofert sprawdzonych, powszechnie znanych
u organizatorów lub agentów

o ugruntowanej pozycji na rynku.
Nie do przecenienia są także wszelkie rady i wskazówki znajomych,
czy rodziny, którzy wcześniej korzystali z usług danego touroperatora.
Jeżeli powyższe w dalszym ciągu nas nie przekonuje, mając do
dyspozycji internet i głowę pełną
pomysłów postarajmy się zorganizować letni wypoczynek na własną
rękę – bez pośredników. Metoda
ta znajduje coraz większe rzesze
zainteresowanych, a wówczas ewentualne pretensje, co do niewłaściwie
wydanych pieniędzy, czy zmarnowanego urlopu możemy mieć tylko
do siebie.
vv NDO
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ZDROWIE I URODA

KRZESZOWICE

Są takie dni, kiedy nie masz ochoty na trening. Czasami
przyczyną jest zły nastrój, a często po prostu bark energii.
Na szczęście istnieje kilka prostych metod, które działają jak
zastrzyk pobudzający do życia. Wypróbuj je!

w Rajdach Motocyklowych „TRIAL”

WIĘCEJ ENERGII jak to zrobić? Mistrzostwa Europy
RUSZAJ SIĘ

Bardzo wiele osób twierdzi, że
poziom energii można najłatwiej
podnieść przez zjedzenie czegoś
słodkiego, np. czekolady. Nieprawda, to jedynie prosta droga
do przybrania na wadze. Dużo lepszym sposobem jest gimnastyka.
Musisz po prostu rozruszać swoje
ciało. Nawet 10-minutowy spacer powoduje natychmiast przypływ energii i poprawę nastroju.
Badania pokazują, że nawet 2-3
godziny po spacerze jesteśmy
zrelaksowane i pełne energii. Po
zjedzeniu batonika taki błogostan
trwa dużo krócej – tylko godzinę. Nie zniechęcaj się, nawet jeśli
po skończonym treningu jesteś
bardzo zmęczona. Zobaczysz, że
po krótkim czasie poczujesz się
jak nowo narodzona i zaczniesz
myśleć dużo pozytywniej niż
przed treningiem.
POZNAJ SWÓJ
ZEGAR BIOLOGICZNY

Ktoś lubi kłaść się spać późną nocą,
inny idzie do łóżka wieczorem.
Inaczej czujesz się też w różnych
momentach cyklu. Sama wiesz najlepiej jak działa Twój organizm.
Zazwyczaj budzisz się zupełnie bez
energii, ale po porządnym śniadaniu, które wprawia w ruch twój
metabolizm, wzrasta ona stopniowo
i do godziny 15-17 funkcjonujesz nie
najgorzej. Potem zwykle zaczynasz
być zmęczona, a ponowny przypływ
sił odczuwasz około 18-19 wieczorem. O godzinie 23 poziom sił
witalnych jest najniższy. Gdy twoja energia spada wzrasta napięcie,
niepokój i zmęczenie. Zwracaj więc
baczną uwagę na swój energetyczny
zegar. Prostsze rzeczy wymagające
mniej wysiłku np. spacer rób wtedy,
gdy masz mało energii, a trudniejsze
i bardziej męczące np. pływanie,
aerobik, gdy jej poziom zwyżkuje.

jesz się świeżo i zdrowo. Ćwiczenia
oddechowe można robić wszędzie,
nawet w biurze, gdy czujesz, że masz
już dość. Zamknij oczy i rozluźnij
mięśnie całego ciała. Wsłuchaj się
w głosy i dźwięki wokół siebie.
Stopniowo wyłącz umysł, skupiając się na swoim oddechu. Głęboko
wdychaj i wydychaj powietrze. Rób
to przez 5 minut, a potem otwórz
oczy. Zobaczysz, że poziom twojej
energii wzrósł, a ty czujesz się lepiej.

PIJ PŁYNY IZOTONICZNE
DLA SPORTOWCÓW

Jeżeli brak ci siły w czasie treningu,
a po skończonych ćwiczeniach leżysz
na podłodze jak kłoda, to przyczyną
może być deficyt elektrolitów. Ich
utrata to normalny objaw, będący wynikiem wysiłku fizycznego.
Podczas pocenia się razem z wodą
wydalane są również elektrolity. To
jony występujące w płynach ustrojowych, np. sód, potas, wapń, magnez,
które powinny być jak najszybciej
DUŻO PRZEBYWAJ NA
uzupełnione, od razu po zakończeniu
ŚWIEŻYM POWIETRZU
Wysiłek fizyczny sprawia, że orga- ćwiczeń. Znajdziesz je w napojach dla
nizm zaczyna zużywać więcej tlenu sportowców, które w swoim składzie
niż zwykle. Podczas treningu mózg mają również dawkę węglowodanów,
człowieka dostaje sygnał, by zwięk- potrzebnych do uregulowania gosposzyć ilość oddechów. Tym samym darki energetycznej organizmu.
ZJEDZ ŚNIADANIE
wzrasta liczba skurczów serca. Cząsteczki tlenu razem z krwią dostar- Dostarczysz sobie energii oraz składczane są natychmiast do wszyst- ników odżywczych na cały dzień.
kich komórek ciała, zgodnie z ich Po kilkugodzinnym śnie organizm
zapotrzebowaniem. Odpowiednie wymaga specjalnego traktowania.
dotlenienie organizmu, nie tylko Ranek i południe to najlepszy czas
w czasie treningu, jest niezmiernie na aktywność. Wtedy możesz pracoważne. Dzięki temu lepiej pracuje wać, ale również ćwiczyć i uprawiać
nasz mózg oraz wszystkie narządy. sport. Bez odpowiedniego zastrzyku
Sprawniej przebiegają także procesy energii taki wysiłek może okazać się
metaboliczne zaopatrujące orga- zbyt wyczerpujący. Najważniejsze
nizm w energię.
są witaminy i mikroelementy, które
pomogą w koncentracji, oraz duża
PIJ DUŻO WODY
Woda stanowi ok. 50-60% nasze- dawka węglowodanów. Pełnoziarnigo ciała. Znajduje się we wszyst- ste pieczywo czy płatki śniadaniowe
kich komórkach organizmu, tak- sprawiają, że energia w nich zawarta
że w krwinkach i limfocytach. będzie uwalniać się powoli i pozwoli
Powietrze wydalane przez układ ci na aktywność przez cały dzień.

oddechowy też nasączone jest wodą.
W warunkach zwiększonej wentylacji, np. przy wysiłku, jej straty
mogą dochodzić do 2 l dziennie.
Ten niedobór sprawia, ze stajemy
się słabi i senni, a nasze tętno przyspiesza. W wodzie znajdują się także
niezbędne do życia składniki: potas
regulujący prace serca, magnez
odpowiadający za funkcjonowanie
układu nerwowego i mięśni czy sód
regulujący przepływ wody z krwi do
ODDYCHAJ
tkanek. W normalnych warunkach
PRAWIDŁOWO
dorosła osoba powinna wypijać
Kiedy oddychasz głęboko, przepo- około 2,5 litra wody na dobę. Podną, pracują całe twoje płuca. Wtedy czas upału, ćwiczeń na siłowni lub
wdychasz odpowiednio dużo tlenu, w czasie joggingu - więcej. Dlatego
a wydychasz właściwe ilości dwu- zawsze zabieraj na trening butelkę
tlenku węgla. To sprawia, że czu- wody niegazowanej.

SŁUCHAJ MUZYKI

Poprawia nastrój, łagodzi napięcie,
relaksuje, odpręża i ułatwia również ćwiczenia! Rytmiczne melodie pomagają w utrzymaniu tempa
marszu, wykonywaniu ćwiczeń, czy
podnoszeniu ciężarów. Najlepszym
tego dowodem są zajęcia aerobiku
czy zumby. Dlatego zabieraj mp3 na
każdy trening siłowy, a jeśli gimnastykujesz się w domu, włącz sobie
radio z ulubioną muzyką taneczną.
Zobaczysz, że będziesz dłużej i chętniej ćwiczyć!
Anna Chrząścik

instruktor fitness, fizjoterapeuta

www.fitlejdis.pl • www.rehmedica.pl

TABLICA OGŁOSZEŃ DROBNYCH
Oddam za darmo dużą, drewnianą,
ocieplaną budę dla psa. Krzeszowice.
Tel. 602 331 303.
Zapraszamy do BEZPŁATNEGO zamieszczania ogłoszeń do kącika:

ODDAM/PRZYJMĘ/WYMIENIĘ
Chcemy, aby za pośrednictwem naszej gazety Czytelnicy mogli oddawać
innym rzeczy za darmo oraz za darmo je przyjmować, a także wymieniać się różnymi przedmiotami, ku wzajemnej korzyści. Teksty krótkich
ogłoszeń, wraz z numerami telefonów lub maili prosimy przesyłać na:
redakcja@gwarek-krzeszowicki.pl

W dniu 12 sierpnia 2012 roku Zarząd Okręgowy PZM w Krakowie przy współpracy
z Krakowskim Klubem Cyklistów i Motocyklistów "SMOK" oraz Urzędu Miejskiego
w Krzeszowicach organizuje UEM TRIAL EUROPEAN CHAMPIONSHIP – Mistrzostwa Europy w Rajdach Motocyklowych „Trial” 2012.
Europejska Unia Motocyklowa powierzyła Gminie Krzeszowice organizację zawodów III Rundy:
Mistrzostw Europy „Trial” Seniorów, Pucharu Juniorów UEM „Trial” oraz Mistrzostw Europy Weteranów „Trial”. Po raz kolejny Gmina znajdzie się w gronie organizatorów tych prestiżowych zawodów
motocyklowych.
Start do imprezy nastąpi w dniu 12 sierpnia w Miękini - pierwszy zawodnik wystartuje około godz.
9.30, a ostatni punktualnie o godz. 11.00.

Jak informuje Urząd Miejski w Krzeszowicach, w sobotę 11 sierpnia w godz. 14.00 - 16.00 na Rynku
w Krzeszowicach zorganizowana zostanie w ramach Mistrzostw wystawa samochodów zabytkowych,
na którą również serdecznie zapraszamy.
Konferencja prasowa poświęcona organizacji Mistrzostw odbyła się w dniu 2 sierpnia w Restauracji
Galicyjskiej w Krakowie. Więcej o Mistrzostwach i ich organizacji na stronie PZM : www.pzm.pl

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W INTERNECIE

Internetowi pedofile często atakują w wakacje. Rodzice, bądźcie czujni!
1. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom
poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi
wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.
2. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Powiedz swojemu dziecku, że
podając swoje dane osobowe, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało
przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.
3. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach
adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci
ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub
przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.
4. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej.
Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania
nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z sieci.
5. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje
za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w razie nietypowych
sytuacji.
6. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym
źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób
w pełni korzystać z oferowanego przez sieć bogactwa.

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

SEZON OGÓRKOWY

DOBIEGA KOŃCA

Sezon ogórkowy prawie dobiega końca, ale jeżeli nie mają Państwo
pomysłów na przetworzenie ogórków, serdecznie polecam przepisy
sprawdzone przeze mnie. Ogórki chińskie znakomicie sprawdzają się
przy grillu, a sałatka z ogórków jest świetnym pomysłem na przetwory
z ogórków, które nam troszkę przerosły.
Ogórki Chińskie
• 2,5 kg ogórków
• pół paczki papryki
ostrej w proszku
• 4 łyżki soli
• 1,5 szklanki octu
• 8 łyżek oleju
• 30 dag cukru
• 1,5 pałki czosnku

ogórki, zakręcić słoiki, pasteryzować 10 minut.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sałatka z ogórków
2 kg średnich ogórków
0,5 kg marchewki
0,5 kg cebuli
0,5 kg papryki
0,5 główki czosnku
3 łyżki oleju
1,5 szklanki octu
3 szklanki wody
2 łyżki soli kamiennej
10 ziaren ziela angielskiego

Ogórki ze skórką pok roić
w słupki 2 cm, zasypać 4 łyżkami soli, wymieszać i zostawić
na 6 godzin. Po 6 godzinach
odlać wodę z ogórków, wycisnąć czosnek i dać paprykę do
Ogórki myjemy, następnie kroogórków.
imy w cienkie plasterki (znakomicie sprawdza się nakładka na
Zalewa:
maszynkę do mielenia mięsa),
Ocet, olej i cukier zagotować.
z papryki usuwamy gniazdo
Ogórki zalać gorącą zalewą.
nasienne, kroimy na półcenWszystko wymieszać i zostawić
tymetrowe plastry, marchewna 12 godzin. Po 12 godzinach
kę trzemy na tarce o grubych
ogórki przełożyć do słoików,
oczkach, cebulę kroimy w plazalać zalewą, tą, w której były
sterki, czosnek drobno siekamy

lub wyciskamy przez praskę.

Wszystkie składniki na sałatkę
mieszamy i dodajemy przygotowaną z przepisu zalewę,
odstawiamy na 3-4 godziny. Tak
przygotowaną sałatkę umieszczamy w słoikach najlepiej
półlitrowych i pasteryzujemy
około 10-15 minut, pamiętając
jednak, by zostawić w słoikach
przestrzeń powietrza i uzupełnić zalewą, by całe ogórki były
w niej zamoczone.

gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl
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DREWNO

FELIETON

CUDZE CHWALIMY...

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.

Często zdarza się, że na pytanie „Skąd pochodzisz?” mieszkańcy mojej wsi opowiadają: „Z Krakowa”, bądź
„Z Krzeszowic”. Na ich profilach internetowych to właśnie te nazwy najczęściej pojawiają się w oknie miejscowość. Z jednej strony jest to zrozumiałe, łatwiej jest nam w ten sposób określić położenie małej wioski na
terenie powiatu, czy województwa. Z drugiej jednak strony ludzie niestety coraz częściej przestają utożsamiać
się z miejscem, gdzie się urodzili, gdzie dorastali, na korzyść miejsca pracy czy studiów.
A szkoda, bo przez to często przegapiamy, nie zauważamy piękna tego
co nas do tej pory otaczało i, idąc
za przysłowiem, „Cudze chwalimy,
swojego nie znamy...”

ludzkich rąk (budynki, kapliczki),
aż po różne uroczystości, zarówno
o charakterze świeckim, jak i religijnym. Wbrew pozorom takich
atrakcji w Filipowicach nie braAby przeciwdziałać takim zacho- kuje. Wystarczy tylko dobrze się
waniom członkowie Stowarzy- rozejrzeć.
szenia Społeczno-Kulturalnego Filipowice położone są w dolinie
„Więzi” działającego na terenie niewielkiej rzeki Filipówki. Mało
wsi Filipowice, postanowili pomóc kto pamięta, że kiedyś woda w niej
swoim mieszkańcom poznać uro- miała charakter uzdrowiskowy. Nad
ki miejscowości, w której żyją. wsią wznosi się dumnie Kowalska
W kwietniu 2012 roku ogłoszo- Góra, niegdyś źródło tzw. czerwony został Konkurs Fotograficzny nego kamienia, z którego powstało
pt. „Filipowice – moje miejsce wiele budynków w Filipowicach,
w Gminie Krzeszowice”. Foto- między innymi Kościół Parafialny.
grafować może każdy i wszystko, Dzisiaj to przede wszystkim pozoco związane jest z Filipowicami. stałości po starym kamieniołomie
Począwszy od darów natury, cie- oraz wspaniały punkt widokokawych miejsc, poprzez wytwory wy na miejscowość oraz Zamek

Tęczyn w Rudnie. W różnych częściach wsi, zarówno w centrum
jak i na jej obrzeżach, podziwiać
można urokliwie kapliczki. Tylko
najstarsi mieszkańcy oraz osoby
zainteresowane potrafią określić
czas ich powstania. Są tu, odkąd
pamiętam. Niektóre wymagają
renowacji, lecz nadal tkwi w nich
duch tajemnicy. Lecz Filipowice
to przede wszystkim ludzie, którzy
działają, organizują, inspirują. Bez
nich nie byłoby rajdów pieszych,
wieczornic, spotkań młodzieży,
podchodów, turniejów sportowych
i pikników rodzinnych, wspólnych
seansów filmowych i wiele innych
imprez i uroczystości, które wymagają nie tylko pomysłu, lecz wkładu
pracy ludzkiej.

To tylko kilka przykładów, być
może ktoś inny spojrzy na naszą
małą miejscowość zupełnie innym
okiem, np. przez obiektyw aparatu.
Do czego gorąco zachęcam. Nie
sztuką jest sfotografować zabytek, nad którego pięknem czuwa
cały sztab specjalistów. Sztuką jest
wydobycie piękna i odnalezienie
ducha w tym, co z pozoru jest
zwyczajne. Zapraszamy zatem do
udziału w konkursie fotograficznym. Zdjęcia prosimy przesyłać na
adres stowarzyszeniewiezi@gmail.
com do końca sierpnia 2012 roku.
vv Katarzyna Siemek
Stowarzyszenie Społeczno
-Kulturalne „Więzi” w Filipowicach

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Więzi w Filipowicach
ogłasza konkurs fotograficzny pt:

„Filipowice - moje miejsce w Gminie Krzeszowice”.
Przedmiotem fotografii powinny być wydarzenia, uroczystości, krajobrazy, urokliwe
miejsca oraz ciekawe obiekty związane z miejscowością Filipowice.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich
fotografujących amatorów.
Prace należy przesyłać jedynie drogą elektroniczną na adres Stowarzyszenia “Więzi”:
stowarzyszeniewiezi@gmail.com w formacie JPG. Termin nadsyłania prac 31.08.2012 r.

DOMY

Z BALI
Józef Chowaniec

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż
e-mail: biuro@malorzdomy.eu
www.malorzdomy.pl
KONTAKT:
Właściciel ﬁrmy:
Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:
Tomasz Gzyl + 48 501 229 280
CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,
sobota 9.00 – 14.00

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

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

RAD-KAR

Mechanika Pojazdowa
Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE:
• NAPRAWY BIEŻĄCE• REMONTY ZAWIESZEŃ, UKŁADÓW HAMULCOWYCH •
• WYMIANY FILTRÓW OLEJÓW • WULKANIZACJA

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:
• Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria
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• Deska elewacyjna
• Podłogi
• Deska tarasowa
• Listwy wykończeniowe
• Schody
• Parapety
• Okna
• Drzwi wewnętrzne
i zewnętrzne
• Altanki

• Place zabaw
• Meble ogrodowe
• Huśtawki
• Budy
• Balustrady
• Ocieplenie STEICO FLEX
• Łóżka
• Kołyski
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
TRZEBINIA
KRZESZOWICE
ŚWIĘTO ZIEMNIAKA
11 sierpnia 2012 16:00,
Plac przy remizie OSP w Miękini
Lokalna Grupa Działania ''ZDRÓJ''
zaprasza na

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA!
MIĘKINIA 2012
Program:

16.00 - rozpoczęcie imprezy
17.00 - rozstrzygnięcie konkursu
na najsmaczniejsze "pieczone"

18.00 - 20.00 - konkurs z ziemniakiem w tle
20.00 - występy Kół Gospodyń Wiejskich
20.30 - 24.00 - zabawa taneczna

Patronat honorowy: Czesław Bartl, Burmistrz Gminy Krzeszowice
Partnerzy: Sołectwo Miękinia, Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

CHRZANÓW

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ogłasza nabór do

Trzebińskiego Uniwersytetu III Wieku
na rok akademicki 2012/2013.

Deklaracje przystąpienia przyjmowane będą w sekretariacie Trzebińskiego Centrum
Kultury, przy ul. Kościuszki 74, wgodz. 7.30 - 15.30. Uroczysta inauguracja Roku
Akademickiego 2012/2013 odbędzie się w Domu Kultury "Sokół" 1 października 2012
roku o godz. 17.00. Niezbędne dokumenty:
1.Deklaracja 2. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (wyższej)
3. 2 zdjęcia

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
10.08

16:00 Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)
18:00 Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)
20:00 Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)

11-12.08

15:00
17:00
19:00

14-17.08

16:00 Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)
18:00 Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)
20:00 Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)

18-19.08

15:00
17:00
19:00

Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)
Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)
Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)

Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)
Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)
Seans 3D „Madagaskar 3” anim.,USA (dubbing)

Ceny biletów:
Dorośli - 14 zł, Bilety ulgowe - 12 zł, Bilety grupowe - 12 zł
Ceny biletów na seanse 3D:
Dorośli - 20 zł, Bilety ulgowe - 17 zł, Bilety grupowe - 17 zł

31 sierpnia w Starej Kotłowni wystąpi zespół Antidotum ze swą charyzmatyczną wokalistką
Agatą Wyszyńską, znaną z programów: "Bitwa na głosy", "X-Factor" czy "Szansa na sukces".
To kolejny koncert w ramach cyklu - Scena Młodych. Start - godz. 19.00. Bilet wstępu - 10 zł.
W ostatni piątek sierpnia zespół zagra swe kompozycje autorskie oraz kilka coverów. Uwaga
- szykuje się też premiera nowej piosenki!
4 Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie i Chrzanowski Klub Fantastyki
GALATEA ogłasza 4 Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne. Czekamy
na Wasze prace do 26 sierpnia. Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie www.
moksir.chrzanow.pl. Na wszelkie pytania odpowiada sekretarz - Aneta Leśniakiewicz,
mail: aneta.moksir@gmail.com, nr tel. 32 623 30 86 wew. 74

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Mroczny Rycerz powstaje"

10-23.08.2012 r. • 10-12.08 seanse o godz. 15.00 20.00 • 13-23.08 seans o godz. 20.00
reżyseria: Christopher Nolan; czas 164 min.; sci-fi/akcja; USA/Wlk. Brytania, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Step up 4 revolution" 3D

10-16.08.2012 r. • 10-12.08 seans o godz. 18.00 • 13-16.08 seanse o godz. 16.00 i 18.00
reżyseria: Scott Speer, czas: 99 min.; melodramat/muzyczny; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

ZABIERZÓW
DOŻYNKI GMINNE

19 sierpnia 2012 w niedzielę w Niegoszowicach odbędą się Dożynki Gminne.
Program uroczystości dożynkowych rozpocznie się o godz. 13:00 połową
Mszą Świętą, podczas której poświęcone zostaną wieńce dożynkowe. Z okazji
tego święta przewidziano koncert zespołu Boney M Imitation, pokazy tańca
ludowego oraz zabawę taneczną z muzyką zespołu Takt.

Informacje

krzeszowicki
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STRAŻ POŻARNA

Statystyka wyjazdów jednostek
OSP Krzeszowice za I półrocze 2012

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2012 odnotowano znaczny wzrost
wyjazdów jednostek OSP do pożarów jak i innych zagrożeń.
W całym roku 2011 jednostki z Gminy Krzeszowice wyjeżdżały łącznie 363 razy. Za pierwsze półrocze mamy
już prawie 320 wyjazdów, co obrazuję skalę wzrostu. Oto statystyka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

gaszenie pożarów, traw		
wypadki drogowe		
usuwanie gniazd owadów		
usuwanie powalonych drzew
likwidacja plam oleju		
otwieranie mieszkań z Policją
pompowanie wody		
wyciąganie samochodów z rowu
fałszywe alarm			
pomiar tlenku węgla		
inne:				
razem:

2011
148
26
70
24
9
5
12
6
14
9
40
363

I półrocze 2012
175
24
29
22
5
2
13
2
20
2
25
319

W. Ślusarczyk

Najwięcej wyjazdów
odnotowały jednostki:
1. Krzeszowice - 91
2. Wola Filipowska - 72
3. Miękinia - 56
4. Czerna - 53
5. Tenczynek - 50

OSP TENCZYNEK

POLICJA INFORMUJE
NIETRZEŹWI KIEROWCY NA NASZYCH DROGACH

• 27 lipca w Krzeszowicach zatrzymano nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym. Badania wykazały
0,68 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
• 30 lipca w Nowej Górze zatrzymano nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym. Badania wykazały
1,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
• 31 lipca w Czernichowie zatrzymano nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym. Badania wykazały
0,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

• 4 sierpnia w Krzeszowicach zatrzymano nietrzeźwego
kierującego rowerem. Badania wykazały 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
• 5 sierpnia w Rybnej zatrzymano nietrzeźwego kierującego rowerem. Badania wykazały 1,12 mg/l alkoholu w
wydychanym powietrzu.

PILNIE SZUKAJĄ DOMU:
Forest ma około 2 miesięcy, jest czarny

podpalany, krótkowłosy. Docelowo będzie
psem średniej wielkości. Jest już odrobaczony,
odpchlony.
Psiak wygląda zwyczajnie, ale charakter ma
nadzwyczajny. Jest CUDOWNYM szczeniakiem i
jeżeli ktoś go nie zepsuje, będzie najwierniejszym
przyjacielem i obrońcą.
Nadaje się i do domu z grodem i do bloku. Mógłby
mieć w nowym domu towarzystwo psa lub kota.
Nadałby się też do domu ze starszymi dziećmi.
Forest jest BARDZO ZRÓWNOWAŻONY, spokojny, jest bardzo karny. Nie jest szczekliwy ani
bojaźliwy. Mimo to, że ma dopiero 2 miesiące,
jest czysty - nie zdarzyło mu się załatwić w domu.
Po prostu pies ideał!
Pies zostanie wydany po podpisaniu umowy
adopcyjnej i wizycie przedadopcyjnej. Pies nie
zostanie wydany na łańcuch ani do kojca.

KONTAKT do opiekunów:
504 671 022, 509 260 604
Młoda, długowłosa kotka z krótkim ogonkiem
szuka domu. Kotka z pewnością ma cechy kota
rasowego - Walijskiego Cymric (długowłosa
odmiana kota z Wyspy Man - manksa). Jest
przyjazna i oswojona, najprawdopodobniej
się zagubiła. W domu, w którym jest obecnie
nie może zostać, ze względu na alergię dzieci.
Jesienne chłody już niedługo, a kotka, mimo
że piękna, oryginalna i grzeczna, nadal nie ma
swojego ciepłego kąta.

KONTAKT do opiekuna:
Tel. 608 359 488

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

ABOLICJA w BIBLIOTECE

Zapomniałeś oddać wypożyczonych książek z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzeszowicach? Teraz masz okazję oddać je nie płacąc kary!!! Biblioteka co roku wydaje
spore sumy na uzupełnienie brakujących zbiorów, dlatego apelujemy do wszystkich, którzy
z jakichkolwiek powodów przetrzymali książki nawet przez dłuższy czas, aby w czasie abolicji
odnieśli je do biblioteki.
Przypominamy, że abolicja obowiązywać będzie przez całe wakacje. Później ponownie
wrócą kary. Po pierwszym miesiącu przetrzymania książki, biblioteka wysyła
upomnienie do zapominalskiego czytelnika, za które musi on zapłacić 5 zł.
Abolicja wiąże się z następnym etapem komputeryzacji (elektroniczną rejestracją wypożyczeń
i zwrotów), który planujemy wdrożyć w najbliższym czasie.
ZAPRASZAMY do BIBLIOTEKI
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

Kompra
B I U R O R AC H U N KO W E

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

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

"Gwarek Krzeszowicki" jest kolportowany na obszarze Gmin: Krzeszowice, Liszki i Zabierzów. W Krzeszowicach - w mieszkaniach, instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach,
w miejscowościach: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina
Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka,
Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów)
- w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 15.000 egzemplarzy.
"Gwarek Krzeszowicki" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w powiecie olkuskim - w Olkuszu, Bukownie, Wolbromiu i Kluczach, w nakładzie 20.000
egzemplarzy.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Krzeszowickiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych
z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

8

Reklamy

krzeszowicki

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"

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, meble oraz drzwi.

U NAS NA JTANIEJ!!!!

MEBLE
OGRODOWE
Zapraszamy na piętro

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Gabinet Stomatologiczny
Kryspinów 35, tel. 12/280-75-22

Serdecznie zapraszamy Państwa
do naszego gabinetu
• bezbolesne leczenie zębów
• wysoka jakość usług
• niskie ceny
• pełen zakres usług:
protetyka, leczenie, chirurgia
• fachowa i miła obsługa
Zapraszamy:
pon. 9.00-12.00, 15.00-19.00, wt. 15.00-19.00,
śr. 9.00-12.00, 15.00-19.00, czw. 15.00-19.00,
pt 9.00-12.00, 15.00-19.00, sob. 9.00-12.00

planujesz

WAKACJE

ALBA MPO Sp. z o.o. to nowoczesny
i wyspecjalizowany sprzęt, wykwaliﬁkowana
i doświadczona kadra specjalistów oraz
lata doświadczeń na rynku usług komunalnych,
które sprawiają, iż usługi wykonywane przez
naszą ﬁrmę oceniane są bardzo wysoko.
Oferujemy możliwość wyboru wielkości
pojemnika w zależności od potrzeb:
Pojemnik 120 litrów
Pojemnik 240 litrów
Pojemnik 1100 litrów

minimum formalności
szybka decyzja
bez poręczycieli
bez zabezpieczeń

acy!!!
zamy do współpr
Serdecznie zapras
-

15,40 zł /szt. Brutto
22,00 zł /szt. Brutto
69,44 zł /szt. Brutto

Nowy pojemnik na odpady w cenie usługi. Odbiór odpadów selektywnych co trzy miesiące GRATIS!
Przypominany, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy,
każde gospodarstwo domowe musi posiadać umowę na wywóz odpadów komunalnych.
W celu pełnego zaprezentowania oferty oraz podpisania umowy prosimy o kontakt:

Alba MPO Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, tel: 32/ 643-14-84

OGRODY
projektowanie
i urządzanie zieleni

www.quercus-ogrody.com

tel. 606 910 700
608 323 563
placzekw@gmail.com

zabierz walizkę
pełną pieniędzy!

Kredyt gotówkowy
do 20.000 zł

na oświadczenie
na mniejsze wydatki:

Pożyczka 2.000

zł

bez sprawdzania BIK, wypłata w 24 godziny

Chwilówka

do 1.000 zł
w 15 minut

kredyty-chwilowki.pl

✆ 801 800 107 604 95 00 95

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

