
 6 WRZEŚNIA 2012
Nr 14/2012 (014)
Nakład: 15 000 szt.

 Redakcja:
ul. ks. W. Smoczyńskiego 21
32-067 Tenczynek
tel. 696 595 118
fax 12/282 20 18

redakcja@gwarek-krzeszowicki.pl
reklama@gwarek-krzeszowicki.pl

wersja online gazety:
www.gwarek-krzeszowicki.pl

Hotel Orzeł Biały, ul. Spacerowa 4, 43-370 Szczyrk,
tel. 33 817 86 87, tel. kom. +48 696 455 052, info@orzelbialy.pl, www.orzelbialy.pl

Promocja: 6 dni z wyżywieniem 449 zł
(zamiast 645 zł , czyli 30% rabatu) 

Cena zawiera:
• 5 noclegów • śniadania w formie bufetu szwedzkiego • obiadokolacja w godzinach od 14.00 do 18.00 • 

• monitorowany parking • plac zabaw i taras letni • Chata Góralska •

Promocja ważna do  20.12.2012 r.
Niesamowity klimat i doskonała obsługa sprawią, że Hotel Orzeł Biały stanie się miejscem, w które zawsze chętnie Państwo powrócą.

Hotel Orzeł Biały to idealne miejsce dla tych, którzy 
kochają góry i tradycyjną beskidzką gościnność.  

Nowoczesny, elegancki, kameralny. Położony w zielonym, 
cichym zaułku w centrum Szczyrku nad rzeką Żylicą                  
u podnóża najpiękniejszej góry Beskidów-Skrzyczne.

AUTO
SKUP

Kupię każde auto:
• osobowe
• dostawcze
• terenowe
• van
Najlepiej zapłacę. Gotówka od ręki.
 

tel. 888-666-791
tel. 605-466-370

Małgorzata Szczuka

       Prowadzimy:
•  Księgi handlowe
•  Księgi przychodów 
     i rozchodów
•  Ewidencje ryczałtu
•  Kartę podatkową
•  Obsługę w zakresie:
    kadr, płac, ZUS, PFRON
•  Inne

ul. Vetulaniego 5
31-226 Kraków

Morawica 103
32-084 Morawica

tel. 508 09 91 59 biuro@mnk.biz.pl
www.mnk.biz.pl

Gazeta ukazuje się na obszarze gmin:   KRZESZOWICE, LISZKI, ZABIERZÓW

I Turniej Rycerski  
o Topór Andrzeja Tęczyńskiego

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 Tęczyń-
skiego. 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 zaintere-
sowani udziałem w ciekawej historycznej imprezie plenerowej.

Ciąg dalszy na stronie 2
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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 Przegini Duchownej

SALONY KOSMETYCZNE:

- Manicure
- Pedicure
- Paznokcie żelowe
- Opalania nat��skowe
- Depilacja ciała
- Zabiegi SPA dla dłoni i stóp

www.st�dio-zanett.pl

- Przedł�żanie 
   i zagęszczanie rzęs
- Henna
- Tat�aż brokatowy
- Makijaż
- Zabiegi na t�arz

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

DREWNO

KOMINKOWE 
Transport gratis
tel. 517 393 773

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.

EL-MAXEL-MAXEL-MAX
Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
artykułów elektrycznych

                 W stałej ofercie:
• kable
• przewody
• peszel PCV
• rury AROT
• rozdzielnie

Rynek 25
32-065 Krzeszowice

tel./fax  12/282-29-82
kom. 608 389 150

Serdecznie
zapraszamy!

• osprzęt P/T
• oprawy oświetleniowe
• oświetlenie LED
• taśmy LED
• źródła światła

Ustawodawca w art. 30 § 4 Kodeksu 
pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.) uregulował, kiedy obo-
wiązkowo należy wskazać przyczy-
nę uzasadniającą wypowiedzenie 
lub rozwiązanie umowy o pracę. 
Dotyczy to umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony, którą wypo-
wiada pracodawca. Ponadto także 
w przypadku rozwiązania umowy 
bez wypowiedzenia obowiązkowe 
jest wskazanie w oświadczeniu przy-
czyny go uzasadniającej. Zgodnie z 
wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 
6 stycznia 2010 r., sygn. akt I PK 
168/09 przyczyna wypowiedzenia 
powinna być konkretna i prawdziwa. 
Ponadto powinna zostać pracow-
nikowi podana w taki sposób, aby 
mógł on ustosunkować się do stawia-
nych zarzutów. Jednak wskazanie 
jej w sposób konkretny nie oznacza 
opisywania wszystkich faktów i zda-
rzeń, które miały wpływ na zasto-
sowane wypowiedzenie. Konkretna 
ma być sama przyczyna wypowie-
dzenia, a nie jej opis. O tym, jak 
bardzo skonkretyzowany ma być 
powód dokonania wypowiedzenia, 
decydują indywidualne okoliczności 
każdej sprawy.
Utrata zaufania pracodawcy do 
pracownika, wskazana w piśmie 
wypowiadającym umowę o pracę 

wystarczająco konkretyzuje przy-
czynę wypowiedzenia, jednakże tyl-
ko w kontekście znanych pracowni-
kowi zarzutów. Utrata zaufania oraz 
konfliktowość pracownika może 
stanowić wystarczającą przyczynę 
wypowiedzenia umowy o pracę, jed-
nak musi być poparta konkretnymi 
zarzutami wobec pracownika. Ina-
czej mogłaby zostać uznana przez 
sąd jako przyczyna zbyt ogólnikowa, 
a tym samym naruszająca przepisy 
o wypowiadaniu umowy o pracę. 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyż-
szego z dnia 19 stycznia 2000 r. 
sygn. akt I PKN 481/99 „narusze-
nie art. 30 § 4 KP może polegać na 
niewskazaniu w ogóle przyczyny 
rozwiązania umowy o pracę lub na 
pozornym, niewystarczająco jasnym 
i konkretnym jej wskazaniu. Kwestia 
dostatecznie konkretnego i zrozu-
miałego dla pracownika wskazania 
przyczyny jest podlegającą ustaleniu 
okolicznością faktyczną”.
Wypowiedzenie może uzasadniać 
bardzo wiele powodów, jednak 
pomimo tego pracodawcy mają nie-
kiedy problemy z ich wskazaniem. 
W pewnych przypadkach może to 
wynikać nie tylko z braku orienta-
cji co do tego, czy dana przyczyna 
jest wystarczająca do dokonania 

wypowiedzenia, ale także z chęci 
uniknięcia niektórych konsekwen-
cji wypowiedzenia pracownikowi 
umowy o pracę. Jedną z nich jest 
konieczność wypłacenia odprawy, 
jeżeli wypowiedzenie zostało doko-
nane z powodów nieleżących po 
stronie pracownika, na podstawie 
ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o 
szczególnych zasadach rozwiązy-
wania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników. Podlegają jej praco-
dawcy zatrudniający co najmniej 20 
pracowników. W związku z wymo-
giem zapewnienia odprawy bar-
dzo często w praktyce zdarzają się 
przypadki podawania przyczyny 
wypowiedzenia niemającej nic 
wspólnego z faktycznym powo-
dem zwolnienia pracownika. Takie 
„manipulowanie” okolicznościami 
uzasadniającymi dokonanie wypo-
wiedzenia może jednak dla praco-
dawcy oznaczać przegraną w sądzie 
w razie ewentualnego odwołania się 
pracownika. Podstawową bowiem 
zasadą obowiązującą pracodawcę 
wypowiadającego umowę o pracę 
jest wskazanie prawdziwej przyczy-
ny tego wypowiedzenia.
W wyroku z dnia  13 października 
1999 r., sygn. akt I PKN 304/99 Sąd 
Najwyższy stwierdził, iż „podanie 

w oświadczeniu o wypowiedzeniu 
umowy o pracę przyczyny pozornej 
czyli nierzeczywistej, nieprawdzi-
wej jest równoznaczne z brakiem 
wskazania przyczyny uzasadniającej 
wypowiedzenie. Jeżeli wskazana 
w wypowiedzeniu przyczyna jest 
pozorna, to równocześnie jest ono 
bezzasadne (art. 45 § 1 KP), chyba 
że pracodawca wskazuje ponadto 
jakieś inne przyczyny wypowiedze-
nia usprawiedliwiające odmienne 
twierdzenie.” Przytoczenie przez 
pracodawcę dodatkowych przyczyn, 
mających uzupełnić te powody 
wypowiedzenia, które wydają się 
być wątpliwe, nie może przy tym 
nastąpić w trakcie postępowania 
sądowego. Trzeba je podać już w tre-
ści wypowiedzenia.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Wypowiedzenie jest najczęściej stosowanym sposobem rozwiązania sto-

sunku pracy. Nie zawsze wymaga ono pisemnego uzasadnienia, jeżeli jednak 
podanie przyczyny jest wymagane, wówczas musi być ona sformułowana 
zgodnie z wymogami prawa pracy.

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

W ramach imprezy 
przewidziane są mię-
dzy innymi: turniej 
bojowy (walki 1 na 
1), walki grupowe 5 
na 5, turniej łuczni-

czy, prelekcje historyczne na temat Tenczyna. 
Obejrzeć będzie można pokazy broni czarnopro-
chowej a także prezentację dawnego uzbrojenia. 
Zaplanowane zostały również konkurencje dla 
publiczności takie jak, rzut włócznią, wyścig 
w workach lnianych, strzelanie z łuku i inne.  Na 
czas turnieju obok zamku Tenczyn powstanie 
obóz rycerski w którym podziwiać będzie można 
dawne życie obozowe.
Andrzej Tęczyński którego imieniem nazwano 
turniej rycerski był znakomitym przedstawicielem 
rodu Tęczyńskich, słynnym rycerzem, wodzem 
królewskich wojsk z czasów wojen pruskich. Wsła-
wił się min. udziałem w negocjacjach warunków 
przejęcia  zamku krzyżackiego w Malborku oraz 
doprowadzeniem do obsadzenia go polską załogą 
i uniemożliwieniem wywiezienia z niego zgro-
madzonych tam skarbów krzyżackich. Zginął 
w Krakowie w dniu 16 lipca 1461 r. zabity przez 
rozwścieczony tłum mieszczan w kościele fran-
ciszkanów. Powodem zbrodni na Tęczyńskim była 
sprzeczka o wysokość zapłaty za naprawę zbroi 
w jaką wdał się z płatnerzem Klemensem którego 
publicznie pobił. Śmierć Andrzeja była wielkim 
upokorzeniem dla potężnego, możnowładczego 
rodu  Toporczyków – Tęczyńskich.  Planowali oni 
nawet oblężenie Krakowa w zemście za bestialskie 
zabicie  znamienitego członka ich rodu. Ostatecz-
nie winni zabicia Andrzeja Tęczyńskiego zostali 
osądzeni a wyrok, jaki zapadł w styczniu 1462 
r., skazywał na karę śmierci dziewięciu miesz-
czan, wśród nich rajców miejskich.  W rezultacie 
na Wawelu ściętych zostało sześciu skazanych, 
a pozostałych trzech Tęczyńscy więzili aż do 
otrzymania od miasta Krakowa ogromnego 
wadium

 v Członkowie Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn

I Turniej Rycerski o Topór Andrzeja Tęczyńskiego
Ciąg dalszy ze strony 1

www.ratujtenczyn.org.pl

BRAMY, KRATY, BALUSTRADYBRAMY, KRATY, BALUSTRADY
BRAMY GARAŻOWE, automatyka BRAMY GARAŻOWE, automatyka 

OGRODZENIA Z KLINKIERU I Z KAMIENIAOGRODZENIA Z KLINKIERU I Z KAMIENIA

USŁUGI MINIKOPARKĄUSŁUGI MINIKOPARKĄ

do wszystkich typów bramdo wszystkich typów bram

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

http: www.alles-kowalstwo.pl     e-mail: lgegotek@wp.pl

Leszek Gęgotek

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.
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• NAGROBKI
• GROBOWCE GRANITOWE
   - szeroki asortyment wzorów
     i rodzajów kamienia
   - dopisy liter
   - fotografie nagrobne

• PARAPETY, SCHODY
• BLATY KUCHENNE

KAMIENIARSTWO

„FRANKOWSCY”
KAMIENIARSTWO

„FRANKOWSCY”

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

WYSTAWA GOTOWYCH WZORÓW

MNIKÓW 248
(przy drodze Cholerzyn - Mników)

FACHOWE DORADZTWO
RATY 0 %

W tym miejscu wielkie dzięki 
składamy Urzędowi Skarbowemu. 
W całym tym urzędniczo-biuro-
kratycznym galimatiasie to jedyny 
jasny punkt, bowiem zaświadczenie 
o  dochodach można teraz dostać 
od ręki, nie trzeba czekać jak cho-
ciażby jeszcze w tamtym roku. Ale 
żeby nie było tak różowo i szybko 
to zamiast w US poczekamy sobie 
w ZUS-ie, widocznie komuś się 
bardzo nudziło i wymyślił że w tym 
roku do wniosku trzeba załączyć 
(obok innych niezbyt logicznych 
oświadczeń) zaświadczenie o wyso-
kości zapłaconych składek na ubez-
pieczenie zdrowotne za ubiegły rok. 
Po co? Po prostu trzeba – biurokra-
tyczna machina musi oliwić swoje 
trybiki milionami kartek i litrami 
atramentu. 
Wniosek o ustalenie prawa do zasił-
ku rodzinnego zawiera dziesięć 
stron do tego kilka luźnych kartek 
z oświadczeniami o uzyskanych 
lub nie uzyskanych dochodach do 
tego oczywiście zaświadczenie 
o dochodach z US – być może słu-
ży to weryfikacji prawdomówno-
ści wnioskodawcy, a może Urzędu 
Skarbowego, kto wie. Żeby pobrać 
wniosek trzeba swoje odstać 
w kolejce w Ośrodku Pomocy 
Społecznej, ponieważ w pokoju 
gdzie jest kilku pracowników tym 
konkretnych zadaniem zajmuje 

się akurat jedna osoba, która musi 
wytłumaczyć kto co i jak powi-
nien wypełnić i co dostarczyć (to 
że w momencie składania okazuje 
się że Pani o kilku karteluszkach 
zapomniała to już inna sprawa). 
Na zaświadczenie z ZUSu czeka 
się ok. 7 dni, oczywiście wszelkie 
urzędy czynne są przeważenie do 
godziny 15 – 15.30 więc osoby któ-
re akurat w tych godzinach pracują 
mogą mieć problemy z załatwie-
niem wszystkich spraw, albo po 
prostu muszą wziąć wolne na zała-
twianie spraw urzędowych. A to 
wszystko po to, aby w rezultacie 
po wszystkich trudach i niewypo-
wiedzianych groźbach pod adre-
sem wszystkich dookoła – dostać 
(lub nie bo dochody przekroczyły 
o kilka groszy ten magiczny, od 
lat nie zmieniany próg) 68 zł mie-
sięcznie, lub 91 na dziecko powyżej 
5 roku życia. Każdy kto ma dzieci 
uśmiecha się z przekąsem – co to 
jest niecałe 100 zł na utrzymanie 
dziecka. Utrzymanie to oczywiście 
zbyt wielkie słowo, ponieważ każdy 
wie że to kropla w morzu. Gdyby 
mowa była o 1000,00 na dziecko 
można by z uśmiechem znosić ten 
cały „dyskomfort”, bowiem każdy 
wiedziałby że aplikuje o jakieś kon-
kretne pieniądze, no ale cóż, nasz 
rząd uważa że 60 zł to wystarcza-
jąca kwota aby wspomóc rodziny 

w ciężkich czasach i trudnej roli 
wychowawczej. 
Rzecz jasna państwo nie jest od 
tego aby łożyć na dzieci, to zada-
nie rodziców, wielu powiedziało-
by wręcz, że ci których nie stać 
na dzieci, nie powinni się na nie 
decydować. Może coś w tym jest, 
ale ostatecznie gdyby każdy tak do 
życia podchodził to dziś prawdopo-
dobnie nie było by na świecie ponad 
połowy z nas. Polityka prorodzinna 
naszego Państwa jest godna poża-
łowania, czasem wydawać by się 
mogło, że nasze władze nie powin-
ny się ośmieszać i lepiej całkiem 
zlikwidować to wszystko niż upo-
karzać ludzi takimi „ochłapkami”. 
Cóż, państwo potrzebuje pieniędzy 
na podwyżki dla posłów, senato-
rów, ministrów, na nowe limuzyny, 
komisje śledcze i inne nie cierpiące 
zwłoki i wymagające natychmia-
stowej interwencji w kieszenie 
podatników inwestycje. Rodziny 
to najmniejszy z ich problemów, 
w końcu to tylko ludzie jakoś sobie 
radzić muszą. Cieszmy się jednak 
bo choćby nie wiem jakie trudności 
piętrzyły się w drodze po te 68 zł 
w Urzędzie Skarbowym sprawy 
załatwimy bez zbędnej zwłoki i to 
jest powód do radości.

 v  Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

RodZInne ACh ROdZInnE

 III RundA MIstRzostw EuRopy “tRIAL”

Wrzesień to taki specyficzny miesiąc. Z jednej strony kończy się lato - dni stają się coraz 
krótsze, a noce zimniejsze, dzieci z większym lub mniejszym entuzjazmem szykują się 
na nowe wyzwania szkolne, a rodzice... no właśnie dla wielu rodziców to czas nerwów 
rozczarowań i próba cierpliwości. We wrześniu bowiem rozpoczyna się okres składania 
wniosków do MOPS o zasiłki rodzinne i różne do nich dodatki.

Przedstawimy Państwu galerię zdjęć III Rundy Mistrzostw Europy “TRIAL”, która 
odbyła się 12 sierpnia w Miękini. O wydarzeniu informowaliśmy w poprzed-
nich numerach gazety.

Autor zdjęć: Anna Kawala Konik

W albumie zaprezentowano 
50 pięknych, w większości 
ponadstuletnich widokó-
wek. Bogate opisy popu-
laryzują w przystępnej for-
mule nieznaną Wam historię 
gminy Krzeszowice (m. in. 
Krzeszowice, Tenczynek, 
Czerna, Miękinia, Dubie, 
Nowa Góra).
Przewidywany termin wyda-
nia albumu w IV kwartale 
2012 roku. Przedpłatę w 
wysokości 20 zł, co stanowi 
50% wartości, przyjmujemy 
od 01.09 do 15.10.2012 r. 
w MGBP Krzeszowice, pl. 
F. Kulczyckiego 1 w godz. 
otwarcia placówki. Wzorco-
wy egzemplarz albumu do 
wglądu w Bibliotece. Infor-
macja umieszczona jest na 
stronie www.bibliotekakrze-
szowice.pl

SUBSKRYPCJA ALBUMU
o zIEMI KRzEszowICKIEJ
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Słowa Pisanego ogłasza SUBSKRYPCJĘ 
(przedpłatę) na wydanie unikalnego albumu „Ziemia Krzeszowicka na 
starych kartach pocztowych – część 2”. 
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KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

 gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

Składniki na 8 sztuk naleśników:

• 100 g mąki pszennej
• 2 jajka
• 300 ml mleka
• 1 łyżka oleju słonecznikowego
• szczypta soli
Wszystkie składniki dokładnie wymie-
szać lub zmiksować. Ciasto odstawić na 30 
minut, choć nie jest to konieczne. Smażyć 
na lekko naoliwionej patelni z obu stron, 
do złotego koloru, przewracając po około 
30 sekundach.

Ponadto:

• Podwójna pierś z kurczaka
• 20 dag pieczarek

• 4 łyżki śmietany 12%
• 4 łyżki majonezu
• 1 łyżka ziół prowansalskich
• Sól, pieprz do smaku
• Żółty ser
• Łyżka oleju
Pierś z kurczaka kroimy w kostkę, pod-
smażamy na patelni, pieczarki kroimy na 
grubsze plasterki, wrzucamy do kurczaka, 
czekamy aż woda odparuje, co jakiś czas 
mieszając. Możemy wodę także odlać, gdy 
kurczak będzie miękki.
Śmietanę mieszamy z majonezem i zioła-
mi prowansalskimi, zalewamy kurczaka 
z pieczarkami, dusimy jeszcze jakieś 5-10 
minut, doprawiamy do smaku.

Farsz nakładamy do naleśników, na wierzch 
ścieramy odrobinę sera żółtego i zapiekamy 
w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, 
jakieś 5-7 minut. (Można szybciej - wkłada-
jąc naleśniki do mikrofalówki na 45 sekund 
tak by serek się przytopił).
Farsz znakomicie sprawdza się również 
w wydaniu z ryżem, jako risotto.
Polecam gorąco.

KBC

dzieci co dzisiaj zjecie? naleśniki... Prawdę mówiąc wycho-
dzą mi już bokiem, naleśniki z serem, dżemem, nutellą... dla 
dzieci na słodko, dla nas w wersji dość mocno sycącej, ale 
przepysznej … uwielbiam ... Ciasto naleśnikowe zupełnie zwy-
czajne, farsz mięsny zadowoli tych bardziej mięsożernych... 
polecam gorąco.

Naleśniki z kurczakiem i pieczarkami

ZDROWIE I URODA

WYDARZENIA

Szkoła, stres ale czy na pewno?

ogólnopolskie Dożynki w Częstochowie

Zdenerwowanie, zmęczenie, 
bolące, napięte mięśnie - zwykle 
przejmujemy się nimi mniej niż 
rozpoczęciem roku szkolnego, 
mega kłótnią z partnerem, czy 
walącym się projektem w pracy. 
Jednak to właśnie one potrafią 
dzień po dniu psuć samopoczucie 
i odbierać siły do działania. 
Wypróbuj jeden z minitrenin-
gów, który czerpie moc z jogi, 
kunf fu i qigong. Dzięki niemu 
poprawisz elastyczność ciała, siłę, 
koordynację ruchową i poczucie 
równowagi, a jednocześnie zli-
kwidujesz napięcia mięśni i doła-
dujesz energetyczne akumulatory. 
Do treningu dobrane są zestawy 
ćwiczeń przeznaczone na kon-
kretną porę dnia, a mianowicie 
trening rozluźniający na wieczór. 
Aby go wykonać potrzebujesz 
3- 5 minut (chyba, że zechcesz 
ćwiczenia wykonać kilkakrotnie). 
To niewiele w zamian za trwałe 
uczucie ulgi. Dlatego jak najszyb-
ciej wprowadź trening w życie! 

ZESTAW WIECZORNY  
- ROZLUŹNIENIE

Dzięki tym ćwiczeniom nawet po 
najbardziej zwariowanym dniu 
oczyścisz umysł, odprężysz ciało 
i przygotujesz się do błogiego snu 
• Śpiący anioł. Ćwiczenie rozcią-

ga: mięśnie pośladków, bioder 
i pleców.

Uklęknij na obu kolanach i pode-
przyj się rękami (pozycja klęku 
podpartego). Przełóż lewą nogę 
przed prawą i oprzyj lewe kolano 
na podłodze przed prawym kola-
nem i nieco w bok od niego. Rozsuń 
obie stopy jak najszerzej i oprzyj 
je na podłodze. Powoli usiądź na 
prawej pięcie. Pochyl tułów do przo-
du i podeprzyj prawy policzek na 
prawej pięści. Lewą rękę wyciągnij 
w tył wzdłuż tułowia i rozczapierz 
palce. Zamknij oczy i pozostań w tej 
pozycji przez 3-5 pełnych odde-
chów. Otwórz oczy, powoli wróć do 
klęku podpartego i powtórz ćwicze-
nie w przeciwną stronę.

• Orli wypad. Ćwiczenie rozcią-
ga: mięśnie nóg, bioder, pleców 
i pośladków.

Stań w bardzo szerokim rozkroku. 
Ugnij prawe kolano, pozostawiając 
lewą nogę wyprostowaną. Wyciągnij 
ręce przed sobą na wysokości barków. 
Odwróć dłonie wnętrzami do środ-
ka. Następnie przełóż lewą rękę pod 
prawą i ugnij łokcie, ustawiając przed-
ramiona pionowo. Postaraj się złożyć 
dłonie, stykając je ze sobą wnętrzami. 
Jeśli dasz radę, ugnij mocniej kolano 
i trzymaj łokcie na wysokości klatki 
piersiowej. Wytrzymaj w tej pozycji 
3-5 pełnych oddechów i powtórz ćwi-
czenie w przeciwną stronę (przełóż 
prawą rękę pod lewą).
• Pełna równowaga. Ćwiczenie 

rozciąga: mięśnie barków i klat-
ki piersiowej.

Stań w rozkroku i wyciągnij ręce 
w bok na wysokości barków, palce 
dłoni razem, kciuki przyciśnięte do 
palców wskazujących. Przenieś ciężar 
ciała na lewą nogę i unieś przed sobą 

ugięte prawe kolano na wysokość 
środkowej części lewego uda. Prawa 
stopa obciągnięta, a jej wewnętrzna 
krawędź dotyka wewnętrznej strony 
lewego kolana. Lewą opuść i odwróć 
wewnętrzną stroną do przodu. Pra-
wą rękę unieś pionowo nad barkiem 
i także obróć wewnętrzną stroną do 
przodu. Ugnij lewy łokieć i ustaw 
lewe przedramię przed barkami, rów-
nolegle do podłoża. Dłoń obrócona 
wnętrzem do dołu. Prawą rękę unieś 
ukośnie w górę, obracając dłoń grzbie-
tem na zewnątrz. Spójrz w kierunku 
prawej dłoni. Wytrzymaj w tej pozycji 
3-5 pełnych oddechów i powtórz ćwi-
czenie w przeciwną stronę.

Koniecznie proszę wypróbować. 
Naprawdę działa 

 v Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta 

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego to okres stresujący nie tylko dla naszych pociech ale i dla 
nas rodziców. najbardziej przeżywają to mamy, a wystarczy 5 minut aby się odstre-
sować i poczuć wyraźny zastrzyk energii. Tę moc posiada jeden z proponowanych 
minitreningów relaksacyjnych.

W niedzielę 2 września miały miejsce 
ogólnopolskie dożynki w Często-
chowie z udziałem Prezydenta RP 
Pana Bronisława Komorowskiego. 
Gminę Krzeszowice reprezentowało Koło Gospodyń 
Wiejskich "Tenczynianki", które wspierał ksiądz Andrzej 
Strama z Parafii Tenczyńskiej. Ofiarowano bochen chle-
ba z Ziemi Krzeszowickiej oraz dary gminnych sadów 
i ogrodów. Tradycyjne stroje ludowe naszego regionu 
zachwyciły obecnych na uroczystościach.
Głównym organizatorem uroczystości był Ksiądz Biskup  
Stanisław Sojka.

Materiały i  zdjęcie udostępnione przez  
KGW "Tenczynianki". 

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

RAD-KAR
Mechanika Pojazdowa
Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

P O G O T O W I E
KOMPUTEROWE
tel. 602-331-303

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!

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

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego

W dniach 18, 19, 20 WRZEŚNIA 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 itp.

Szczegóły na: www.krzeszowice.pl - Gospodarka odpadami
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STYL ŻYCIA

„MAnIFeST YoUR STYLe”

W dobie recesji gospodarczej 
coraz mniej osób może pozwo-
lić sobie na zakup markowych 
produktów za „regularne” ceny. 
Stąd też ogromna popularność 
outletów, w których nie dość, że 
znacznie taniej, to można zna-
leźć coś niestandardowego, nie-
koniecznie z najnowszej kolekcji, 
ale za to z duszą i charakterem. 
A przecież chodzi o to, by mieć 
własny styl, a nie ślepo, bez 
refleksji, podążać za trendami.
Rusza właśnie jesienna kam-
pania Centrum outlet Factory, 
której ideą jest manifestowanie, 
czyli wyrażanie siebie poprzez 
ubiór. Celem twórców kampanii 
jest zachęcenie nas do poszuki-
wania własnego stylu, celebro-
wania go, swobodnego wyraża-
nia siebie. Bohaterami kampanii 
nie są modele, a „zwykłe” osoby, 
które pasją do mody dzielą się 
z innymi na łamach swoich blo-
gów. W kampanię czynnie włą-
czyli się następujący blogerzy: 
studentka Jestem Kasia z bloga 
Fashion Salade, Honorata, czy-
li mama, żona i autorka bloga 
Familijnie, Michał w sieci znany 

jako Mr.Vintage, 
Łukasz z My Ana-
tomy of Fashion 
oraz Paula prowa-
dząca swoje zapi-
ski pod tytułem 
Beauty-Fashion-
-Shopping.  
Zainteresowanie 
poprzednimi akcja-
mi Manifest Your 
Style było tak duże, że organi-
zatorzy kampanii zdecydowali 
się na stworzenie bloga pod tym 
samym adresem o tematyce life-
style (www.manifestyourstyle.pl).
Stałe obniżki cen markowych 
produktów - od 30% do 70% 
oraz przyjazna atmosfera Cen-
trum, to niepodważalne atuty, 
dla których FACToRY wciąż 
podbija serca klientów.
Zapraszamy: 
FACToRY Kraków Modlnicz-
ka, ul. Rożańskiego 32,  
godziny otwarcia:  
poniedziałek – sobota:  
10.00 – 21.00,  
niedziela: 10.00 – 21.00.

Z pewnością wszyscy mieszkańcy naszych podkrakowskich miejscowości, ceniący modę, 
a zarazem możliwość przyjemnego spędzania czasu podczas zakupów za rozsądne pie-
niądze, znają Centrum outlet FACToRY Kraków i Futura Park, zlokalizowane w Modlniczce. 
nie wszyscy jednak wiedzą, że to największe tego typu centrum w Polsce (22 tys. m/kw, 
120 salonów, strefa wi-fi, oraz Galeria Marki). FACToRY jest pierwszą marką centrów outlet, 
która zaistniała na naszym krajowym rynku. obecnie w Polsce z powodzeniem funkcjonują 
cztery Centra outlet Factory – w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Zaprszamy do sklepu internetowego:

www.slubne-buty.pl
SALON
OBUWIA
ŚLUBNEGO

Z GAZETĄ GWAREK 5% RABATU

MODA
DAMSKA

suknie wizytowe
wieczorowe
dodatki

MODA
MĘSKA

garnitury
kamizelki
koszule
dodatki

buty ślubne
torebki
biżuteria
bielizna

Kraków, ul. Św. Filipa 13, tel. 606 47 84 84

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty 
dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do 
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, 
sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym 
świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód 
firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.
Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsię-
biorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON 
(http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony 
na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki
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wydARzEnIA KuLtuRALnE, IMpREzy, spotKAnIA

ChRZAnÓW

KRZESZOWICE

TRZEBInIA

ZABIERZÓW

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
07.09 17:00 "Mroczny Rycerz Powstaje" akcja/s-f/sensacyjny, USA
 20:15 "Zakochani w Rzymie" komedia, USA/Hiszpania/Włochy

08.09 17:00 "Zakochani w Rzymie" komedia, USA/Hiszpania/Włochy
 19:30 "Mroczny Rycerz Powstaje" akcja/s-f/sensacyjny, USA

09.09 17:00 "Mroczny Rycerz Powstaje" akcja/s-f/sensacyjny, USA
 20:15 "Zakochani w Rzymie" komedia, USA/Hiszpania/Włochy

11.09 17:00 "Zakochani w Rzymie" komedia, USA/Hiszpania/Włochy
 19:30 "Mroczny Rycerz Powstaje" akcja/s-f/sensacyjny, USA

12.09 17:00 "Mroczny Rycerz Powstaje" akcja/s-f/sensacyjny, USA
 20:15 "Zakochani w Rzymie" komedia, USA/Hiszpania/Włochy

13.09 17:00 "Zakochani w Rzymie" komedia, USA/Hiszpania/Włochy
 19:30 "Mroczny Rycerz Powstaje" akcja/s-f/sensacyjny, USA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Zakochani w Rzymie"
07.09-13.09 seanse o godz. 18.00, 20.00

czas: 112 min., gatunek: komedia prod. USA/Hiszpania/Włochy, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Marley"
15.09 seans o godz. 17.00

czas: 144 min., gatunek: dokumentalny/muzyczny., prod. Wielka Brytania/USA, 15 lat
Cena biletu: 15 zł *

"Siostra twojej siostry"
14.09 seans o godz. 20.00, 16.09-17.09 seans o godz. 20.00

18.09 kino nieczynne, 19.09-20.09 seans o godz. 20.00 
czas trwania: 90 min. gatunek: dramat /komedia prod. USA, 15 lat

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

"Madagaskar 3" [dubbing PL]
14.09 seanse o godz. 14.45, 16.30, 18.15, 15.09 seanse o godz. 13.15, 15.00, 20.00

16.09-17.09 seanse o godz. 14.45, 16.30, 18.15, 18.09 kino nieczynne 
19.09-20.09 seanse o godz. 14.45, 16.30, 18.15

czas trwania: 89 min. gatunek: animacja prod. USA, b/o
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Trzebini Filia nr 3 w Młoszowej
Wiejski Dom Kultury w Młoszowej zapraszają  do Domu 
Kultury w Młoszowej na Narodowe Czytanie "Pana Tadeusza"
8 września 2012 od godziny 9.00 do 16.00 
Z okazji 200-lecia "ostatniego zajazdu na Litwie" prezydent 
Bronisław Komorowski zachęca do czytania "Pana Tadeusza". 
8 września rusza ogólnopolska akcja narodowego czytania 
poematu Adama Mickiewicza. W Młoszowej czytanie rozpocz-

nie Dyrektor TCK w Trzebini, dodatkową atrakcją będzie wystawa edycji  „Pana Tadeusza”.
„Niech 8 września będzie więc spotkaniem nas wszystkich z językiem ojczystym w najwy-
bitniejszym wydaniu oraz z polskością, której jakże pięknym wyrazem jest Pan Tadeusz. 
Odkrywajmy wartość bycia razem wokół słów i rzeczy pięknych" - Bronisław Komorowski

Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej
„NIECH SIĘ GMINA ROZŚPIEWA - NIECHAJ PIEŚNIĄ ROZBRZMIEWA”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej zaprasza solistów i zespoły do  udziału 
w VIII Gminnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej „WOLA FILIPOWSKA 2012”, który odbędzie 
się w październiku i listopadzie 2012 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Woli Filipowskiej .

Festiwal ma na celu :
• podtrzymywanie oraz wpajanie od najmłodszych lat patriotycznej tradycji narodu polskiego
• motywację wszystkich mieszkańców Gminy Krzeszowice do prezentowania amatorskiego 
dorobku artystycznego .

Podobnie do poprzednich edycji, tegoroczny Festiwal  będzie się składał z dwu etapów:
•  przesłuchań - w październiku 2012 r.
•  Koncertu Laureatów w Dzień Niepodległości .
Od zgłoszonych uczestników oczekuje się w ramach przesłuchań dwu pieśni patriotycznych, 
w tym jednej – patriotycznej piosenki harcerskiej.  Zgłoszenia uczestników w terminie do 
28 września 2012 r . Serdecznie zapraszamy!

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny: 12 2837508 lub 602 726111.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzeszowice .

Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza
7 wr ześn ia (p ią t ek)  godz .  19.00 – wer n i -
sa ż w ys t aw y ma la r s t wa i  r ze źby a r t ys tów  
Powiatu Krakowskiego „Rozmowa z kamieniem”.
Wystawa, organizowana razem z Powiatem Krakowskim, 
jest kolejną prezentacją artystów krakowskiego powiatu 
i stanowi ciekawy eksperyment zgromadzenia wybitnych 
twórców naszego powiatu, a więc ludzi sztuki tu mieszkających 
bądź tutaj, w naszym powiecie, tworzących. Tytuł wystawy, 
będącej drugim spotkaniem artystów powiatu krakowskiego – 
„Rozmowa z kamieniem” – to tytuł słynnego wiersza z tomiku 
poetyckiego „Sól” (1962) Wisławy Szymborskiej. 
Na wystawie swoje prace w różnych dziedzinach sztuki: 

malarstwie, rysunku, rzeźbie, ceramice, grafice, collage’u, fotografii – zaprezentuje 23 arty-
stów – w przeważającej większości absolwentów i pedagogów krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych: Michał i Olga Baca, Marita Benke-Gajda i jej córki, Jadwiga i Weronika, Jan Biczysko, 
Maria Bieńkowska-Kopczyńska, Artur Blusiewicz, Mariusz Cichoń, Jacek Damasiewicz, Janusz 
Depta, Beata Grosicka, prof. Juliusz Joniak, Teresa Wallis-Joniak, Marcin Kołpanowicz, Dagmara 
Kwiatek, Paweł Legutko, Marta Makarczuk, Ewa Pello, Anna i Agnieszka Praxmayer, Bernadetta 
Stępień, Andrzej Zwolak. 
Zapraszamy na drugą wystawę artystów Powiatu Krakowskiego mając nadzieję, że jej tytuł 
będący inspiracją dla naszych znakomitych artystów, stanie się także pretekstem do twórczych 
przemyśleń odbiorców sztuki.

Wystawa czynna do końca września 2012.
www.kulturakrzeszowice.pl
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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: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

"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.

Śliczna, rodzinna 
wyżełka Puma

Puma to piękna suka w typie wyżła 
niemieckiego szorstkowłosego. Sunia 
ma ok. 3 lat, jest spokojna, łagodna, 
trochę nieśmiała. Jednak podchodzi 
do człowieka, szuka kontaktu i oka-
zuje radość. Sunia będzie doskonałą 
przyjaciółka i stróżem całej rodziny. 
Sunia została odrobaczona i zaszcze-
piona.

Kontakt do opiekuna:
Kasia 505 580 433

PILNIE SZUKA DOMU:

DOMY
Z  BALI

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

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

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

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

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż

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

KONTAKT:
Właściciel  firmy:

Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:

Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,

sobota 9.00 – 14.00

NASI PRZYJACIELE

Lekarz weterynarii radzi
Przyczyn takiego zachowania, 
nazywanego popularnie "sanecz-
kowaniem", może być kilka. Naj-
częściej są to inwazje pasożytnicze 
oraz choroby odbytu i zatok około-
odbytowych. 
Psy zaczynają nadmiernie inte-
resować się swoją pupą, wylizują 
ją, gryzą, saneczkują, gonią ogon, 
mają trudności w oddawaniu kału. 
Pojawia się świąd okolicy odbytu 
i zmiany w zachowaniu, bieganie 
z jednego miejsca na drugie. Jeśli 
obserwujemy takie objawy, warto 
podejść do lekarza weterynarii - 
obejrzy on naszego psa i odpowie 
na nurtujące nas pytania. 

Gdy powodem są pasożyty, zaleci 
on odrobaczenie psa i przypomni 
o okresowej profilaktyce przeciw-
pasożytniczej, a problem przestanie 
się pojawiać. W przypadku, gdy 
sytuacja jest poważniejsza i mamy 
do czynienia z zaczopowaniem lub 
zapaleniem zatok gruczołów oko-
łoodbytowych - usunie zalegającą 
w nich wydzielinę i zaleci dalsze 
postępowanie. 
Zdarza się też, że problem trwa nie-
co dłużej i w okolicy odbytu pojawił 
się ropień, przetoka lub guz. Lekarz 
po obejrzeniu zmiany zaleci odpo-
wiednią terapię. 

Na szczęście w wielu przypadkach 
powodem saneczkowania jest coś 
bardzo prostego. Można tu przy-
pomnieć dowcip o żabie, której coś 
się przykleiło do ...:) Psy o dłuższym 
włosie mają ten sam problem - coś 
przykleja im się do pupy, a wła-
ściwie do ich długiej sierści. Jako 
właściciele, choć od czasu do czasu 
pamiętajmy, aby popatrzeć pod ogo-
nek naszego pupila, przemyć tam co 
nieco i obciąć kilka niepotrzebnych 
włosków.

 v Aleksandra Ornacka-Lipik
lekarz weterynarii 

Wielu właścicieli psów zgłasza się z pytaniem dlaczego ich pies "jeździ pupą po 
podłożu" i czy jest to coś, czym należy się martwić. A jeśli tak, to co z tym zrobić?

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)

 POLICJA INFORMUJE
Pobicie

1 września do Komisariatu Policji w Krzeszowicach zgłosił się młody mężczyzna, 
mieszkaniec pobliskiej wioski i poinformował, że poprzedniego dnia w Szklarach, w 
późnych godzinach wieczornych, został pobity przez grupę mężczyzn, kiedy space-
rował ze swoją znajomą. Policjanci ustalili dane personalne ośmiu sprawców zda-
rzenia i do tej pory zatrzymali sześciu z nich. Przedstawiono im zarzuty pobicia. Po-
dejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu. do zatrzymania dwóch pozostałych 
podejrzanych dojdzie zapewne niebawem.
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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.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

MEBLE
OGRODOWE

MEBLE
OGRODOWE

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10

 kredyty-chwilowki.pl   ✆ 801 800 107  604 95 00 95

Krzeszowice
Rynek 23

tel. 12 282 67 96,

kom. 698 686 385

Przypominany, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy,  
każde gospodarstwo domowe musi posiadać umowę na wywóz odpadów komunalnych. 

W celu pełnego zaprezentowania oferty oraz podpisania umowy prosimy o kontakt:
 Alba MPO Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, tel: 32/ 643-14-84

ALBA MPO Sp. z o.o. to nowoczesny 
i wyspecjalizowany sprzęt, wykwalifikowana 
i doświadczona kadra specjalistów oraz 
lata doświadczeń na rynku usług komunalnych,
które sprawiają, iż usługi wykonywane przez 
naszą firmę oceniane są bardzo wysoko.

Oferujemy możliwość wyboru wielkości 
pojemnika w zależności od potrzeb:

Pojemnik 120 litrów          -  15,40 zł /szt. Brutto
Pojemnik 240 litrów  -  22,00 zł /szt. Brutto
Pojemnik 1100 litrów       -  69,44 zł /szt. Brutto

Nowy pojemnik na odpady w cenie usługi. Odbiór odpadów selektywnych co trzy miesiące GRATIS!

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!
Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

www.ogrodzeniazkamienia.pl
tel. 664 476 421, 503 809 602 

n słupki bramowe, ogrodzeniowe 
    z kamienia - produkcja, montaż
n podmurówki z kamienia
n ogrodzenia z kamienia

GRZESIAK
FIRMA KAMIENIARSKO-BUDOWLANA

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

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

Serdecznie zapraszamy Państwa
do naszego gabinetu
• bezbolesne leczenie zębów
• wysoka jakość usług
• niskie ceny
• pełen zakres usług:
   protetyka, leczenie, chirurgia
• fachowa i miła obsługa

cebulki, sadzonki, drzwa,
krzewy ozdobne, ziemia, torf,
kora, kamienie dekoracyjne
i wiele innych artykułów ogrodniczych.

ul. Kościuszki 56b
32-500 Krzeszowice

KUPON  RABATOWY
*kupon ważny do 30 września 2012 r.       *przyznanych rabatów nie można sumować

-10%*

#

BIEDRONKA

OGRODNIK

ul. Krakowska

ul. Kościuszki

Zielona Galeria Sklep Ogrodnik

Z okazji otwarcia Zielonej Galerii
przy Sklepie Ogrodnik specjalnie
dla naszych klientów przygotowaliśmy
atrakcyjny rabat. W ofercie: 

MYJNIA PAROWAMYJNIA PAROWA
Z DOJAZDEM DO KLIENTAZ DOJAZDEM DO KLIENTA

Zadzwoń  tel. 793 190 317, 512 773 206
e-mail: fareliusz@op.pl

cennik i pozostałe informacje na: www.zamowmycie.pl

BEZPIECZNY I WYGODNY SPOSÓB NA CZYSTY SAMOCHÓD ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG:

• Lubisz mieć czysty samochód
   a nie masz czasu na jego pielęgnację?
• Marnujesz czas czekając 
   w kolejce do myjni?
• Zwracasz uwagę na jakość mycia?
• Cenisz komfort i wygodę?
• Chcesz przyczynić się do ochrony
   środowiska przez oszczędzanie wody?

NASZA OFERTA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

• mycie nadwozia przy użyciu pary
• usuwanie uciążliwych zabrudzeń (smoła, owady itp.)
• kompleksowe czyszczenie wnętrz pojazdów
• bezpieczne czyszczenie komory silnika
• odkurzanie i pranie dywaników
• czyszczenie i pięlęgnacja elementów plastikowych
• pielęgnacja opon i felg
• odświeżanie układów wentylacji
• pranie i czyszczenie tapicerek (skórzanych i materiałowych)
 A także:
-  mycie elewacji budynków,
-  czyszczenie dywanów, foteli, krzeseł
-  usuwanie plam na kostce brukowej, ogrodzeniach
    i innych wyrobach z kamienia
-  usuwanie graffiti!!!

ATRAKCYJNE CENY!


