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GAZETA UKAZUJE SIĘ NA OBSZARZE GMIN: KRZESZOWICE, LISZKI, ZABIERZÓW

Bezpłatne badania mammograficzne
W ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA
PIERSI W GMINIE KRZESZOWICE NA LATA
2011-2013 realizowanego przez Gminę Krzeszowice wraz z Krzeszowickim Stowarzyszeniem
Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Amazonka", zapraszamy Panie urodzone w latach
1962 – 1976 i przed rokiem 1943, zameldowane
na pobyt stały na terenie Gminy Krzeszowice,
na badania w mammobusie w dniach: 27 – 31
sierpnia 2012 w godz. 9.00 – 16.00:
• 27 sierpnia - Zalas, OSP
• 27 sierpnia - Ostrężnica, OSP
• 28 sierpnia - Nawojowa Góra, OSP
• 28 sierpnia - Nowa Góra, Delikatesy Centrum
• 29 sierpnia - Paczółtowice, OSP
• 29-31 sierpnia - Krzeszowice,
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu, ul. Daszyńskiego 1
• 30 sierpnia - Tenczynek, Przedszkole
• 31 sierpnia - Wola Filipowska, Ośrodek Zdrowia

PŁYWALNIA KRYTA

HALA
SPORTOWA
ORLIKI 2012
kursy pływania
dla dzieci,
młodzieży
i dorosłych
nowa edycja od
września 2012 r.

• Pierwsze w Małopolsce trasy do Nordic Walking wraz z wypożyczalnią na terenie Ośrodka
• Nowa szatnia rodzinna, urządzenie do masażu wodnego i rozbudowana siłownia

www.osrzabierzow.pl

Informacja i rejestracja: 12/ 633-02-18

pożyczKA
z gWArAncją
nAjniższej rAty
0% prowizji
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń
środki nawet w 1 dzień

WŁASNY
TRANSPORT

SKUP
SAMOCHODÓW

GOTÓWKA
OD RĘKI

CAŁE, ROZBITE,
SKORODOWANE
STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW
Trzebinia, ul. Pułaskiego 14
tel. (32) 611 03 50; kom. 600 465 773, 793 999 910

Warunki oferty w placówce partnerskiej Alior Banku:
KrzeszoWice, ul. K. WyKi 3
12 258 98 13
Przykład reprezentatywny wg stanu na 13.06.2012 r. Kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie
nominalne: 12,90%, składka na ubezpieczenie na życie: 4 882,50 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek:
11 837,30 zł, RRSO: 22,50%, rata: 679,96 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej
Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW
TEL. 600 465 773

POMOC
DROGOWA
ASSISTANCE 24h

SPRZEDAŻ
CZĘŚCI
UŻYWANYCH

TEL. 603 960 027

TEL. 603 960 035

MATERIAŁY BUDOWLANE
CENTRUM DOCIEPLEŃ I WYKOŃCZEŃ

MATERIAŁÓWKA

materiały budowlane

BUDZYŃ 50
32-060 LISZKI

tel./fax 12 280 60 90
tel. 660 487 556
biuro@materialowka.pl

FARBY, TYNKI, STYROPIAN, KLEJE, FOLIA,
PROFILE, PŁYTA GIPSOWA OSB, ZAPRAWY,
CEMENT, SIATKA, PARAPETY,
NARZĘDZIA BUDOWLANE
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Reklamy

krzeszowicki

Oferta ważna od 23.08. do 29.08.2012 r.

1999

2999

9

90

26

90

3899

29

90

para
Kapcie damskie, rozm.: 36-41,
męskie rozm.: 40-46,
dziecięce rozm.: 35-39

Trekkingi męskie,
rozm.: 40-46

para
Joggingi dziecięce, rozm.: 28-34
i młodzieżowe, rozm.: 35-42

2499

2899

2899

19

90

szt.
Legginsy damskie, rozm.: 36/38 - 44/46

1999

14

90
szt.

Koszula męska, krótki rękaw,
rozm.: 38-45

19

para

90
szt.

T-shirt damski, krótki rękaw,
rozm.: S-XXXL

1999

14

90
szt.

T-shirt męski, gładki,
rozm.: M-XXXL

22

1999

14

39

49

29

90
szt.

Spodnie jeansowe męskie,
rozm.: 38-60

90

39

90

szt.

T-shirt męski, fantazyjny,
rozm.: M-XXL

49

99

szt.

T-shirt damski, długi rękaw,
rozm.: S-XXXL

6999
99

90

90
szt.

Kurtka zamszowa
damska, rozm.: S-XL

szt.

Bluza dresowa męska,
rozm.: M-XXL

B O N A R K A
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www.biuroprestige.pl

PORADY PRAWNE

Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości
W stosunkach sąsiedzkich liczne nieporozumienia mają swoje podłoże na płaszczyźnie kwestionowania granic nieruchomości i prowadzą one wielokrotnie do
procesów sądowych o rozgraniczenie nieruchomości.
Rozgraniczenie nieruchomości ma
na celu ustalenie przebiegu ich granic
przez określenie położenia punktów
i linii granicznych, utrwalenie tych
punktów znakami granicznymi na
gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenie
przeprowadza się na wniosek i koszt
zainteresowanego. Z urzędu ma miejsce ono tylko wówczas, gdy potrzeby
gospodarki narodowej albo interes
społeczny tego wymagają. Przeprowadza się je również często w sytuacji,
gdy granice nieruchomości w ogóle
nie zostały ustalone, choćby nie było
sporu między sąsiadami albo były
kiedyś ustalone, ale z różnych względów stały się sporne.
Tryb rozgraniczania normuje ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn.
zm.) i przewiduje zasadniczo dwie
fazy takiego postępowania:

Pierwsza – administracyjna - Rozpoczynając postępowanie właściwy
organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wydaje postanowienie. Czynności
ustalania przebiegu granic wykonuje
geodeta upoważniony przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). Przy
ustalaniu przebiegu granic bierze się
pod uwagę znaki i ślady graniczne,
mapy i inne dokumenty oraz punkty
osnowy geodezyjnej. Jeżeli takich
danych nie ma, bądź gdy są one niewystarczające albo sprzeczne, wówczas ustala się przebieg granicy na
podstawie zgodnego oświadczenia
stron lub jednej strony, gdy druga

strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. Oczywiście
jeśli między stronami jest spór co
do powyższych kwestii, wówczas
geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Taka ugoda posiada moc
ugody sądowej co oznacza, że może
być ona podważona wyłącznie przed
sądem. Organ nie wydaje wówczas
decyzji o rozgraniczeniu, a kończy
sprawę decyzją o umorzeniu postępowania. W ugodzie powinien być opis
przedmiotu sporu, opis wzajemnych
ustępstw, szczegółowy opis granicy
uznanej za obowiązującą po podpisaniu ugody, informację o jej mocy. W
przypadku, gdy geodeta ustalił granice bezspornie, według dokumentów
lub na podstawie zgodnego oświadczenia stron, organ zobowiązany jest
wydać decyzję o rozgraniczeniu. Od
decyzji tej nie przysługuje odwołanie,
lecz specjalny środek odwoławczy –
wniosek o przekazanie sprawy sądowi
powszechnemu w terminie 14 dni od
doręczenia decyzji o rozgraniczeniu.

Jeżeli natomiast nie dojdzie do zawarcia ugody, a zebrane dowody nie są
wystarczające do wydania decyzji
o rozgraniczeniu, organ umarza
postępowanie i przekazuje sprawę
z urzędu do sądu powszechnego.
Mamy wtedy do czynienia z drugą
fazą postępowania rozgraniczeniowego - sądową. Sądem właściwym do
przeprowadzenia rozgraniczenia jest
sąd rejonowy właściwy ze względu
na miejsce położenia nieruchomości.
W tym postępowaniu, które toczy się

w oparciu o art. 153 kodeksu cywilnego, Sąd powinien ustalić granice
według ostatniego spokojnego stanu
posiadania.

Zgodnie z postanowieniem Sądu
Najwyższego z dnia 6 maja 1974
roku sygn. akt III CRN 81/74 przez
zwrot „ostatni spokojny stan posiadania” rozumie się ustabilizowany
stan posiadania przedmiotu rozgraniczenia, a więc taki stan, który nie
pozwala wprawdzie na stwierdzenie
nabycia własności przez zasiedzenie,
jednakże trwa zbyt długo, by pozbawienie dotychczasowego posiadacza
(właściciela) posiadania pasa ziemi
przez ustalenie granicy „z uwzględnieniem wszelkich okoliczności” dało
się pogodzić z zasadami współżycia
społecznego.
Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie
rozgraniczeniowe przed sądem nie
doprowadziłoby do ugody między
zainteresowanymi, sąd ustali granice
z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Może przy tym przyznać
jednemu z właścicieli odpowiednią
dopłatę pieniężną. Postępowanie
kończy postanowienie sądu, na które służy apelacja. Załącznikiem do
postanowienia jest plan rozgraniczenia sporządzony przez biegłego w
formie opinii. Postanowienie sądu o
rozgraniczeniu po zaopatrzeniu go
w klauzulę wykonalności podlega
egzekucji komorniczej.

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.

Biuro Podróży

Prestige

Monika Kulka
Modlniczka, ul. Handlowców 2
32-085 Modlnica
Centrum Witek
tel/fax: 12/626 63 69
Agent: TUI, NECKERMANN, ITAKA

Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Witold Kulczycki

OGRODY “SALIX”
tel. 515-915-090, 503-745-841
ogrody.m.m@interia.pl

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

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami
Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo �inansowe i kredyty

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

SPRZEDAMY!!!

Projektowanie
Zakładanie
Pielęgnacja

 projektowanie ogrodów: japońskich, nowoczesnych, naturalnych
 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

MIESZKANIA:
Krzeszowice Centrum Targowa, 2 pok. 47m2 235 000 zł
250 000 zł
Krzeszowice, 3 pok. 47m2
170 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38m2
310 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72m2
Kraków Prądnik B. ul. Marczyńskiego ,
1 pok. 36m2
230 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa ,
2
4 pok. 90m dwa poziomy 465 000zł + garaż 40 000 zł
235 000 zł
Kraków Prokocim ul. Kurczaba 2 pok. 48m2
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2
115 000 zł
300 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2
75 000 zł
Krzeszowice, 1300 m2
80 000 zł
Krzeszowice, 1100 m2
2
100 000 zł
Siedlec, 1200 m
260 000 zł
Tenczynek, 1650 m2 z mediami
135 000 zł
Tenczynek 990 m2 z mediami i projektem
Wola Filipowska – Pasternik, 1700m²
130 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a
10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a
25 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł
Zalas, 0.75 ha
150 000 zł

ZAMIENIMY!!!

Paczółtowice, 1.60 ha
Paczółtowice, 0.64 ha
Paczółtowice 0.57 ha
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + 2x garaż
260 m2 stan surowy
105 m2 + garaż; st. sur.
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż
Tenczynek:
95 m2
185,5 m2 + 2x garaż + pom. gosp.
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.
Zalas
85m2 + zab. gosp.
KOMERCJA:
Krzeszowice
Rynek lok. biur. 260 m2
Rynek lok. biur. 120 m2
Rynek 151 m2 lok. biur.
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2
+ zab. Przemysłowe
Kraków Rybitwy:
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2
Bolęcin:
Stadnina koni + zabudowania 5.30 ha,
Ośr. rekreacyjny z akwenem
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe
Oświęcim Centrum:
Lokal sklepowy z zapleczem, 108 m2

80 000 zł
32 000 zł
28 500 zł
480 000 zł
450 000 zł
330 000 zł

690 000 zł

330 000 zł
550 000 zł
150 000 zł

290 000 zł

410 000 zł,
350 000 zł
260 000 zł
450 000 zł

1 100 000 zł
2 800 000 zł

1 000 000 zł

700 000 zł

!!
NOWOŚĆ
ICZYMY
POŚREDN
IWANIU
W POZYSK
H,
WYNAJMIEMY!!!
OTECZNYC
IP
H
W
Ó
KREDYT
Kraków Azory: Pow. biurowa 230 m 6500 zł/mc + media
OWYCH
K
W
TÓ
O
G
Oświęcim Centrum: Lokal sklepowy z zapleczem 95 m 4 000 zł netto + media
ZAKUPIE
ORAZ PRZY ÓW.
D
Bolecin: ośrodek rekreacyjny z akwenem wodnym + pawilony mieszkalne cena do negocjacji,
O
CH
O
M
SA

Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia, na 1 pokój + kuchnia

Krzeszowice: ul. Kościuszki lok. biur. 80m2 1100zł/mc + media.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!
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K-SYSTEM

ZDROWIE I URODA

JOGA MUDRY

Dzisiaj chcę przedstawić Państwu mudry - specjalne układy palców mające pobudzić do
działania, oczyścić kanały energetyczne, energetyzować, a nawet ratować życie. Potraktujcie
te specjalne układy rąk jako wskazówki, które można wykorzystać terapeutycznie, ale również
w zabawie z dziećmi np. w cienie na ścianie – zabawie, która łączy pokolenia.
Mudry to rytualne, symboliczno
duchowe gesty, które mają wpływ
na nasze samopoczucie i nastrój.
Układając palce w określony sposób wywieramy wpływ nie tylko
na nasze ciało i psychikę, ale również na nasze otoczenie. Wystarczy przyjrzeć się dłonią polityków
w czasie np. debat, aby zobaczyć
siłę i wymowę gestu dłoni. Każdy z nas spotkał się z mudrami.
Używamy ich w ćwiczeniach jogi,
występują one w obrazach świeckich i religijnych.

Jest to mudra znakomicie wpływająca na poprawienie koncentracji. Wyostrza pamięć, pomaga przy zaburzeniach snu, przy
depresjach i nadciśnieniu. Szczególnie polecana jest dla studentów, uczniów i osób pracujących
umysłowo. Często stosowana na
zajęciach jogi.

aby dotknął podstawy kciuka,
łączymy kciuk i palec serdeczny, natomiast mały palec jest
odstawiony.
Mudra szczególnie polecana dla
osób z wrażliwym sercem. Może
uratować życie osobie z zawałem
serca. Jest bardzo pomocna przy
kołataniach serca i niepokojach,
dusznościach. Poprawia nasz
nastrój, gdy czujemy się zaniepokojeni i smutni.

Mudry możemy podzielić na
kilka rodzajów: uzdrawiające,
magiczne, medytacyjne.

Apan Vaju Mudra (mudra ratuMudra Gyan (mudra wiedzy):
jąca życie): należy wykonywać
palec wskazujący i kciuk stykarównocześnie obiema dłońmi;
ją się opuszkami palców, reszta
palec wskazujący układamy tak, Opisane mudry są łatwe w zastopalców zrelaksowana.

sowaniu, przynoszą natychmiastowe efekty. Warto więc spróbować ułożyć palce w jednym
z gestów, aby się przekonać.
Zachęcam również do szukania
innych mudr i korzystania z ich
mocy.

1 szklanka mąki
1 szklanka kaszy manny (grysiku)
¾ szklanki cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 kg brzoskwiń lub nektarynek
1 kostka masła

Brzoskwinie obieramy ze skórki, wyciągamy pestkę, kroimy w drobną kosteczkę.
W misce mieszamy cukier, mąkę, grysik

Tortownicę 24 cm smarujemy masłem,
wysypujemy jedną część suchych składników, układamy połowę brzoskwiń,
przesypujemy kolejną cześć, znów nakładamy brzoskwinie i znów sypiemy suche
składniki. Na wierzch ścieramy na grubych
oczkach kostkę masła.
Wkładamy do piekarnika nagrzanego do

BRAMY, KRATY, BALUSTRADY
BRAMY GARAŻOWE, automatyka
do wszystkich typów bram
OGRODZENIA Z KLINKIERU I Z KAMIENIA
USŁUGI MINIKOPARKĄ

Leszek Gęgotek

32-080 Zabierzów, ul. Dębowa 35
tel. 12 285 17 68, kom: 601 25 76 51
http: www.alles-kowalstwo.pl

180 stopni, pieczemy godzinę.

(Warto pod tortownicę włożyć jakąś inną
blachę, ponieważ wycieknie około 2 łyżek
soku z owoców i masła.)

W okresie jesiennym na podobny sposób
robię szarlotkę, wystarczy zetrzeć na tarce
o grubych oczkach 1,5 kg jabłek, dodać
odrobinę cynamonu i postępować podobnie
jak z brzoskwiniowcem.

KBC

gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

e-mail: lgegotek@wp.pl

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

SPORT

Podczas wakacji dyrektor przyjmuje
w Krzeszowicach w środy w godz. 1300-1330

III Runda Mistrzostw Europy „Trial”
W niedzielę 12 sierpnia w kamieniołomie w Miękini odbyła się
III Runda Mistrzostw Europy „Trial” Seniorów, Pucharu Juniorów UEM „Trial” oraz Mistrzostw Europy Weteranów „Trial” .

GABINET
WETERYNARYJNY

W zawodach brało udział 46 zawodników z 9 krajów europejskich. Najlepszymi zawodnikami
okazali się w grupie Junior: Pietro Petrangeli, Francesco Cabrini i Sverre Lundevold, w grupie
International: Michał Łukaszczyk, Jakub Łukaszczyk i Michele Bosi, w grupie Championship:
Matteo Grattarola, Matteo Poli, Giacomo Saleri, w grupie Over-40: Marco Reit, Tommi Ahvala,
John Van Veelen.

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

Wydarzenie, jak na jego rangę przystało, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, gromadząc
tłumy obserwatorów.
Wyjątkowe zdjęcia z Mistrzostw zaprezentujemy Państwu w następnym numerze gazety.

Do wynajęcia na urodziny, pikniki i inne imprezy - trampolina, dmuchaniec i zjeżdżalnia.

tel. 604 470 772

Chyba najprostsze ciasto, jakie robię od kilku lat,
podejrzane w jakimś śniadaniowym programie telewizyjnym. Trudno uwierzyć, że można zrobić tak
pyszne ciasto przy tak małym nakładzie pracy. Nie
musimy zagniatać, dusić owoców. Wystarczy przemieszać suche składniki, obrać brzoskwinie, pokroić
i zapiec w piekarniku. Pysznie smakuje jeszcze ciepłe,
z odrobiną bitej śmietany.
•
•
•
•
•
•

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.

Beata Kuźnik nauczyciel jogi

BRZOSKWINIOWIEC SYPANY

i proszek do pieczenia, dzielimy na trzy
części.

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

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

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

Składniki

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

Fot: Anna Kawala Konik

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Policja przypomina o telefonie 116 111, który służy młodzieży i dzieciom potrzebującym
wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych
dla nich sytuacjach. Konsultanci Telefonu Zaufania współpracują z ogólnopolską siecią
instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzą interwencje w sprawach dzieci.
W przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone uprawnieni
są do inicjowania interwencji policyjnej na mocy porozumienia na rzecz sprawnej obsługi
telefonu zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji, a Fundacją Dzieci Niczyje.

15.00 - 19.00

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

RAD-KAR

Mechanika Pojazdowa
Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

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

Od poczęcia do porodu z Nowym Szpitalem w Olkuszu
Nowy Szpital w Olkuszu oferuje wszystkim Paniom kompleksową opiekę ginekologiczno-położniczą.
Pacjentki korzystające
ze świadczeń udzielanych w poradniach tej
placówki, a następnie
rodzące w Oddziale Ginekologiczno
– Położniczym, mają
zapewnioną stałą opiekę przez wybranego
lekarza prowadzącego
oraz całe zaplecze medyczne Nowego Szpitala w Olkuszu. Pacjentka idąc do Poradni Ginekologiczno - Położniczej tego Szpitala
ma możliwość wyboru lekarza, który zajmuje się podstawowymi
badaniami ginekologicznymi, profilaktyką onkologiczną, badaniami cytologicznymi,
badaniami piersi, prowadzeniem ciąży, kierowaniem do poradni
specjalistycznych oraz
oddziałów szpitalnych.
Mając na względzie
komfort matki podczas
porodu w Nowym Szpitalu w Olkuszu utworzono Szkołę Rodzenia,
która przygotowuje do świadomego i bezpiecznego porodu. To czas
na rozmowę, pytania, wyjaśnienie indywidualnych wątpliwości.
Zajęcia prowadzone są w kameralnych grupach przez wyspecjalizowaną kadrę. Założeniem Szkoły Rodzenia jest zdobycie przez
rodziców praktycznych umiejętności dotyczących ciąży, porodu, połogu oraz pielęgnacji i żywienia noworodka; psychiczne
i fizyczne przygotowanie do czynnego udziału w porodzie oraz
ćwiczenia ogólnorozwojowe i relaksacyjne.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy pod kierownictwem Ordynatora lek.
med. Jerzego Tylnickiego,
stale i systematycznie rozwija swoją działalność. Dzięki
nowoczesnemu sprzętowi
oraz pracy lekarzy zwiększyła się zarówno ilość przeprowadzanych zabiegów jak
i porodów.
Śmiać się zamiast płakać i krzyczeć z bólu? To możliwe dzięki
podawaniu rodzącym kobietom podtlenku azotu, czyli tzw. „gazu
rozweselającego”. Ta bezpieczna dla matki i dziecka forma znieczulenia jest bezpłatna. Kobieta podczas porodu samodzielnie
dawkuje sobie środek w miarę indywidualnych potrzeb. Dodatkowo
pacjentka na możliwość skorzystania ze znieczulenia zewnątrzoponowego, które łagodzi ból przy porodzie. Znieczulenie wykonywane jest w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. To bezpieczna
metoda znieczulenia, wymagająca przed porodem konsultacji
anestezjologicznej.
W Nowym Szpitalu w Olkuszu funkcjonuje także Poradnia Konsultacyjna Rozwoju
Noworodka i Wcześniaka,
która zapewnia kompleksową opiekę poszpitalną.
Po porodzie rodzice mają
możliwość skorzystania
z porady lekarza neonatologa, co umożliwia kontrolowanie prawidłowego
rozwoju dziecka.

Do zakresu porad udzielanych przez lekarzy neonatologów należą:
ocena somatyczna, ocena rozwoju fizycznego, ocena procesów
adaptacji poszczególnych narządów, ocena i ewentualne leczenie
żółtaczek okresu noworodkowego, planowanie dalszych konsultacji
i badań dodatkowych, ocena badań dodatkowych.
Wciąż rośnie liczna Pań, które
decydują się na powierzenie opieki nad ciążą i dzieckiem personelowi Nowego Szpitala w Olkuszu. Świadczy o tym wymiernie
coroczny wzrost liczby urodzeń
w Szpitalu. W roku 2009 było
to 529 urodzeń, w 2010 – 825
urodzeń, a w roku 2011 - już 850
urodzeń.
Opieka nad pacjentkami Nowego Szpitala w Olkuszu, w tym
zajęcia w ramach Szkoły Rodzenia oraz usługi Poradni Konsultacyjnej Rozwoju Noworodka i Wcześniaka, jest świadczona
bezpłatnie.

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 13 50, fax: 32 758 13 50 • agorka@nowyszpital.pl • www.olkusz.nowyszpital.pl
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW
KRZESZOWICE
Turniej
o Topór Andrzeja
Tęczyńskiego

www.ratujtenczyn.org.pl

W dniach 8-9 września 2012 r. łąki obok zamku
Tenczyn w Rudnie przekształcą się w średniowieczny obóz wojskowy, obok którego staną
szranki turnieju o topór Andrzeja Tęczyńskiego.
Rycerska rywalizacja zaplanowana na drugi
weekend września zorganizowana będzie przez
stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” i bractwo rycerskie „Stowarzyszenie Zakon Sokoła”, patronować
jej będzie Burmistrz Gminy Krzeszowice.
Wstęp na turniej jest wolny, zaproszeni na niego
są wszyscy zainteresowani udziałem w ciekawej
historycznej imprezie plenerowej.

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.

TRZEBINIA

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
zaprasza wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych do skorzystania z oferty Centrum w sezonie 2012/2013. Oprócz
zajęć, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem,
przygotowano nowe propozycje m.in. Nordic Walking, Klub
młodego majsterkowicza oraz Szkołą Tańca "Frygi-Drygi".
Szczegóły na: www.sckipgz.zabierzow.org.pl
Bezpłatne zajęcia karate.
Do końca wakacji w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów trwają
wakacyjne spotkanie z Karate Kyokushin, prowadzone przez Sensei Jan Sarga I DAN.
Zajęcia odbywają się w środy i piątki w godzinach 14.30-15.30.
Więcej informacji udziela prowadzący zajęcia:
Sensei Jan Sarga tel. 515 480 344, 690 015 307
info@kyokushinzabierzow.pl

LISZKI
Gmina Liszki wraz z Gminą Czernichów
zapraszają w niedzielę 2 września 2012 r. na

Święto Kiełbasy Lisieckiej
w Czernichowie

PROGRAM IMPREZY:
15:00 - Blok estradowy:
19:00 - Koncert zespołu Siwy Dym cz. I
- Prezentacja Gmin
19:45 - Konkursy
- Prezentacja produktu regionalnego
20:15 - Koncert zespołu Siwy Dym cz. II
- Występy estradowe
21:30 - Wielki pokaz sztucznych ogni
17:00 - Koncert zespołu Hakuna Matata
21:40 - Zabawa przy muzyce DJ
Band
23:00 – Zakończenie
18:30 - Oficjalne powitanie gości
MIEJSCE IMPREZY:
TEREN ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W CZERNICHOWIE.

CHRZANÓW
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
zaprasza na wystawę fotografii otworkowej
Jakuba Byrczka, która czynna będzie do końca sierpnia. (MOKSiR, Galeria "Na Styku" ul.
Broniewskiego 4.)

Organizator: Trzebińskie Centrum Kultury
Cele konkursu: Upowszechnianie i kultywowanie tradycji ludowej.
Promocja dorobku kulturalnego polskiej wsi. Prezentacja najpiękniejszych koszy dożynkowych.
Warunki udziału: Każdy uczestnik/ grupa wystawia do konkursu jeden kosz.
Kosze należy złożyć na przygotowanym stanowisku w pobliżu sceny wystawionej na Karniowickich Błoniach.
Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać w terminie do 24.08.2012, tel. 32-61-10-621.
Po zakończeniu konkursu kosze przechodzą na własność organizatorów.
Kryteria oceny: Organizator powoła komisję konkursową, która oceniając piękno koszy będzie
brała pod uwagę następujące kryteria:
- zawartość kosza (produkty charakterystyczne dla regionu)
- ogólny wyraz artystyczny,
- oryginalność wykonania.
Nagrody: Organizator przewiduje dla 3 laureatów konkursu nagrody. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w trakcie Dożynek Gminnych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w nin. regulaminie.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Agencja
Artystyczna Diabeł zapraszają na fenomenalny spektakl Elżbiety Jodłowskiej "Klimakterium... i już". Spektakl odbędzie
się 29 września o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Chrzanowie.
Bilety w cenie 65 zł/os. do nabycia w Informacji MOKSiR.
Rezerwacje tel. 32/6233086 wew. 53 od pon. do pt. w godz.
8.00-18.00.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Merida waleczna" [dubbing PL] 2D i 3D PREMIERA

23.08

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

24.07
do 26.08

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)

17:00
19:30

„Magic Mike” dramat, USA
„Wstyd” dramat erotyczny, W. Bryt., od 18 lat!

Od 27.08.2012 - 06.09.2012 Przerwa techniczna w pracy kina!

23-30.08.2012 r. seans 2D o godz. 14.00, seanse 3D o godz. 16.00, 18.00
reżyseria: M. Andrews, B. Chapman, czas: 100 min., gat: baśń/animacja, prod. USA, b/o
Cena biletu:
[seans 2D] Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
[seanse 3D] Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

"Yuma"

24.08-30.08 seans o godz. 20.00
reżyseria: Piotr Mularuk, czas: 120 min., gat: dramat/sensacyjny, prod. Polska/Czechy, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
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Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:

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

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

• 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

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,
sobota 9.00 – 14.00

PILNIE SZUKA DOMU:

Bezpłatne Porady Prawne
w Krzeszowicach

Wraz z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im.
Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, Pl. Kulczyckiego 1,
zapraszamy na ostatnie podczas tych wakacji zajęcia
“Bajkowej Biblioteki” organizowane w ramach akcji
“Sierpień dla dzieci w Bibliotece”.
Sobota 25 sierpnia w godzinach 10.00-12.00.
Zajęcia płatne 3 zł.

Czaki to 4-letni siberian husky o sportowej sylwetce, wilczym
umaszczeniu i magnetyzującym, błękitnym spojrzeniu.
Przez swoich opiekunów nazywany jest psim ideałem. Ciepły,
miły i kochający cały świat. Niezwykle zżyty z ludźmi, lubi do
nich się przytulać oraz z nimi współpracować. Jako pies pojętny,
bardzo szybko się uczy, jest ułożony i posłuszny, ochoczo wykonuje polecenia opiekuna, choć czasem miewa swoje zdanie.
Największą radość sprawia mu długi, ciekawy spacer w plener,
podczas którego może biegać, szaleć, bawić się z pobratymcami,
eksplorować teren oraz pracować z właścicielem.
Czaki będzie doskonałym przyjacielem osoby, uprawiającej
jogging lub inny sport. Czaki jest wykastrowany.

KONTAKT do opiekunów:
malgorzata@soshusky.pl,
tel. 602 608 916 po 16-tej

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.

DREWNO

KOMINKOWE OPAŁOWE SEZONOWANE

Oferujemy:
• drewno wysokiej
jakości S2A.WO
• drewno do wędzenie
• drewno do CO
Posiadamy transport od 6mp;
przy większej ilości zakupionego
drewna możliwość negocjacji ceny.

Zapraszamy do korzystania z usług Mobilnego Centrum Porad Prawnych
i Obywatelskich w Krzeszowicach. Centrum udziela bezpłatnej pomocy
prawnej każdej osobie, która będąc w ciężkiej sytuacji życiowej, nie
jest w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów w zakresie
prawnym, a sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej
pomocy.
Z usług Mobilnego Centrum może skorzystać każdy, kto:
• Zamieszkuje na terenie Gminy Krzeszowice
• Nie prowadzi działalności gospodarczej
• Nie posiada środków finansowych na korzystanie z płatnej pomocy
prawnej
Porady prawne i obywatelskie w Mobilnym Centrum świadczone są
bezpłatnie, w sposób rzetelny, poufny, bezstronny, z zachowaniem aktualności informacji. Prawnik udziela porad z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego, spadkowego, karnego i prawa pracy. Porady dotyczą także
tematyki ubezpieczeń społecznych, zasiłków, spraw mieszkaniowych,
zadłużeń, niepełnosprawności i wielu innych. W ramach porad prawnik
może pomóc przygotować pismo lub wypełnić formularz. Udzielane
porady i informacje są bezpłatne!
Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4:
30.08.2012 we czwartek w godzinach od 14.00 do 18.00
31.08.2012 w piątek w godzinach od 10.00 do 14.00

www.prawo.kolping.pl

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

MEBLE
OGRODOWE

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

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.

acy!!!
zamy do współpr
Serdecznie zapras

Pojemnik 120 litrów
Pojemnik 240 litrów
Pojemnik 1100 litrów

-

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

www.skansensmakow.pl

12 357 10 06

Znajdź nas na

#

Kawa Frappe
GRATIS

Kryspinów przy zalewie

zabierz walizkę
pełną pieniędzy!

Kredyt gotówkowy
do 20.000 zł

na oświadczenie
na mniejsze wydatki:

Pożyczka 2.000

MEBLE POKOJOWE

Oferujemy możliwość wyboru wielkości
pojemnika w zależności od potrzeb:

WAKACJE
minimum formalności
szybka decyzja
bez poręczycieli
bez zabezpieczeń

Zapraszamy na piętro

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

planujesz

przy dowolnym zamówieniu

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

