4 PAŹDZIERNIKA 2012

Nr 16/2012 (016)
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

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

Nowo otwarta przychodnia specjalistyczna
oferuje szeroki zakres usług medycznych
dla dzieci i dorosłych.
Centrum Medyczne Liszki położone jest na granicy
Liszek i Kryspinowa, przy drodze 780 z Krakowa
w kierunku Alwerni i Oświęcimia. Dogodny dojazd
z Krzeszowic, Zabierzowa, Alwerni, a także
Jerzmanowic. Na miejscu duży bezpłatny parking,
apteka i salon optyczny. Konsultacje specjalistów
krakowskich szpitali bez konieczności stania w korkach!
Na parterze delikatesy "Lewiatan".

SZACHY W KRAKOWSKIM
PRZEDMIEŚCIU

22 i 23 września 2012 r. 80 młodych szachistów walczyło w otwartym turnieju o XIII Puchar Starosty Krakowskiego. Organizatorem turnieju przy wsparciu
starostwa krakowskiego była sekcja szachowa TS
Wisła. Grano w systemie szwajcarskim.

Sędzią głównym turnieju był Jarosław Pietraszewski a grupę C
sędziował Dariusz Mikrut; w sprawach organizacyjnych wielką
pracę włożyła Katarzyna Paciorek z SCKiP Gminy Zabierzów.
W tym roku zmieniono trochę zasady uczestnictwa. W dwu-

Ciąg dalszy na stronie 2

ZAPRASZAMY NA BADANIA PROFILAKTYCZNE!
ZDROWA KOBIETA w sobotę 6 października
- wizyta ginekologiczna z USG w cenie wizyty
+ 25 % rabatu na badanie cytologiczne

Medycyna Pracy

ZADBAJ O SWOJE SERCE w środę 10 października
- ECHO SERCA wykonywane przez specjalistę
kardiologa w cenie 75,00 PLN
dla pacjentów wykonujących ECHO serca
możliwość bezpłatnego wykonania EKG

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu wizyty.
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Ciąg dalszy ze strony 1

dniowych zmaganiach grup A i B
uczestniczyli juniorzy do lat 16
a w niedzielę 23 września w grupie C grali najmłodsi szachiści
do lat 8. Licznie towarzyszyli im
rodzice i opiekunowie. Centrum
Restauracyjno-Konferencyjne
„KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE” w Kraków Business Park
w Zabierzowie przez dwa dni
tętniło szachowym życiem. Najmłodszym uczestnikiem turnieju
był 5-letni Krzysztof Pniaczek
z MKS Babia Góra Lipnica Wielka, który dzielnie walcząc zdobył 4 pkt z 7 spotkań . Niewiele
starszy 6-latek Konrad Łyszczarz
z UKS przy SP 8 w Chrzanowie z kompletem 7 zwycięstw
wygrał grupę C, drugi z 5,5 pkt
był Tomasz Bąchór z UKS Czarny
Koń Olkusz a trzeci z 5 pkt Konrad Jr Ciborowski z TS Wisła.

W grupie B zwyciężył z 6 pkt szachistów do lat 8 aż
Grzegorz Dziembaj z KS Cra- 14 osób przyjechało
covia 1906, drugi z 5.5 pkt był z UKS przy SzkoWitold Gałka z MLKSz Myśle- le Podstawowej nr 8
nice a trzeci z 5 pkt Arkadiusz w Chrzanowie. Warto
Piwowarczyk z CKiS Skawina. aby i w innych szkoW najsilniejszej grupie A z 6 łach także postawiono
pkt zwyciężył Szymon Gumu- na szachy rozwijające
larz z TS Wisła, druga z 5 pkt wyobrażnię i waleczbyła Renata Gaudyn z TS Wisła ność a także uczące
a trzecie miejsce zdobył także z 5 odporności na stres.
pkt Krzysztof Szczurek z UKS przy Z przyjemnością można było przyglądać się
SP 8 z Chrzanowa.
zmaganiom młodych szachistów.
Uczestnikami turnieju byli nie
Okazuje się, że nie tylko gry komputylko mieszkańcy powiatu kraterowe interesują ich w tym wieku.
kowskiego z Krakowa, Skawiny,
Zelkowa czy Zabierzowa ale także Były zawody, były też cenne nagroz Zakopanego, Kielc, Myślenic, Lip- dy: puchary, dyplomy i nagrody
nicy Wielkiej, nawet z Kowalewa rzeczowe wręczane przez Starostę
Pomorskiego oraz przede wszyst- Krakowskiego Józefa Krzyworzekę,
kim z prężnych ośrodków sza- legendarnego trenera koszykarek
chowych w Chrzanowie, Trzebini Wisły a obecnie prezesa TS Wisła
i Olkuszu. W grupie najmłodszych Ludwika Mięttę – Mikołajewicza,

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

SALONY KOSMETYCZNE:

St�dio w Przegini Duchownej
przedstawiciela Centrum Krakowskie Przedmieście Marka Roweckiego i przedstawicielkę SCKiP GZ
Urszulę Młynarczyk.

To był udany weekend szachowy
w KRAKÓW BUSINESS PARK
a uczestnicy umawiali się na kolejne
zawody.

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

- 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

www.st�dio-zanett.pl

DREWNO
E
KOMINKOW

vv Marek Rowecki
Zdjęcia udostępnione przez TS Wisła.

Transport gratis
tel. 517 393 773

PROMOCJE JESIENNE!

TANIE USŁUGI PRAWNE

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

Pilarka MS 170- D

Kancelaria Prawna MAXLEX
Krzeszowice, ul. KRAKOWSKA 31,

699,-

II piętro, pok. 221 (biurowiec obok Biedronki)

gratis

tel. 696 879 006

Biuro czynne od pon. do pt 900-1700.
Informujemy, iż w dniu 17 września nastąpiło
otwarcie Filii Poczty Polskiej SA w Kraków Business Park w Zabierzowie.
To jedyna w tym roku filia Poczty otwarta w Województwie Małopolskim, dogodna także dla
mieszkańców sąsiednich miejscowości takich jak Rząska, Brzezie czy Ujazd.

Moc: 1,2 kW / 1,6 KM; Prowadnica: 35 cm; Ciężar: 4,2 kg*

Pilarka MS 251

W miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2012 r.
na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony
bezpłatny odbiór odpadów WIELKOGABARYTOWYCH i zużytych OPON

1599,-

wg harmonogramu przedstawionego na www.krzeszowice.pl – Gospodarka odpadami

gratis

SKUP METALI KOLOROWYCH
ORAZ STALI
E
CENY ZALEŻN
AŃ
AH
W
OD
GIEŁDOWYCH

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS
WAGA ELEKTRONICZNA • PŁATNE GOTÓWKĄ

Moc: 2,2 kW / 3,0 KM; Prowadnica: 35 cm; Ciężar: 4,9 kg*

Nożyce do żywopłotu HS 45

tel. 794 257 860

1099,Ciężar: 4,7 kg**; Długość listwy tnącej: 60 cm

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.

Dmuchawa do liści BG 56 D

999,gratis

RAD-KAR

Wydajność turbiny: 710 m3/h; Ciężar dmuchawy: 4,2 kg**
* bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
** bez paliwa, komplet

Mechanika Pojazdowa

PPHU AGROMIR
Autoryzowany Dealer
Nawojowa Góra, ul. Krakowska 152
tel: 12 282 61 05, 12 258 11 10, 12 258 11 11
www.agromir.com.pl
stihl prasa a5 2.indd 1

9/13/12 2:44 PM

Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE:
• NAPRAWY BIEŻĄCE• REMONTY ZAWIESZEŃ, UKŁADÓW HAMULCOWYCH •
• WYMIANY FILTRÓW OLEJÓW • WULKANIZACJA
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W zaczarowanym świecie
JACKA Malczewskiego

Jacek Malczewski (1854–1929) należy do
grona najwybitniejszych indywidualności
sztuki polskiej. Był malarzem, który w
swoim ogromnym dorobku pozostawił
dzieła o trudnych, czasami wciąż niemożliwych do odszyfrowania treściach,
oscylujących pomiędzy romantycznymi
wizjami a metafizyką, wokół problemów
życia, śmierci, miłości.

Małgorzata Szczuka

Morawica 103
32-084 Morawica

Dlaczego w Niemczech, Anglii Stworzony
przez Malczewskiego malarski zaczarowany
świat wciąż fascynuje i prowokuje do analiz
i reinterpretacji, również do tworzenia kolejnych wystaw zmierzających do zgłębienia
tajemnicy.

•
•

Autorem scenariusza wystawy i jej kuratorem jest Urszula Kozakowska-Zaucha, adiunkt
Działu Malarstwa Muzeum narodowego.

•
•
•

Zapraszamy na wystawę dzieł tego znakomitego polskiego artysty, która powstała dzięki
uprzejmości i we współpracy z Muzeum narodowym w Krakowie.

Wernisaż wystawy:
5 października 2012,
piątek, godz. 19.00
Galeria w Pałacu Vauxhall
w Krzeszowicach

•

PORADY PRAWNE

NAJEM OKAZJONALNY

Najem okazjonalny to rozwiązanie wprowadzone do ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego z dniem 28 stycznia 2010 r. dla
właścicieli lokali służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, będących osobami fizycznymi, nie prowadzącymi
działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.
Umowa najmu okazjonalnego powinna być zawarta na czas oznaczony,
nie dłuższy jednak niż 10 lat. Umowa taka powinna być zgłoszona
naczelnikowi urzędu skarbowego
właściwemu ze względu na miejsce
zamieszkania wynajmującego, w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu.
Jest to warunek, bez spełnienia którego nie będzie możliwa uproszczona
procedura eksmisyjna, dająca możliwość ominięcia procesu sądowego
przeciwko niepłacącemu lokatorowi
oraz niestosowanie przepisu o obowiązku zapewnienia tymczasowego pomieszczenia. Warunek ten nie
wpływa jednak w żaden sposób na
ważność samej umowy najmu.
Aby w przyszłości móc skorzystać
z uproszczonej procedury eksmisyjnej, do umowy najmu okazjonalnego lokalu dołącza się oświadczenie
najemcy w formie aktu notarialnego,
w którym poddaje się on egzekucji
i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie
umowy najmu okazjonalnego lokalu
w terminie wskazanym w żądaniu po
wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy
najmu. Najemca zawierając z właścicielem lokalu omawianą umowę
zobowiązany jest wskazać inny lokal,
w którym będzie mógł zamieszkać
w przypadku wykonania egzekucji
obowiązku opróżnienia lokalu. W
tym celu niezbędne jest oświadczenie właściciela lokalu lub osoby
posiadającej tytuł prawny do lokalu,
do którego ma nastąpić eksmisja,
o wyrażeniu zgody na zamieszkanie
najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego

oświadczenie to powinno być sporządzone w formie pisemnej z podpisem
notarialnie poświadczonym.

Notarialne oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się
egzekucji w zakresie obowiązku
opróżnienia i wydania mieszkania,
będące załącznikiem do umowy
najmu okazjonalnego, stanowi
tytuł egzekucyjny równoważny
z wyrokiem. Jednak nie podlega
on wykonaniu przez komornika,
dopóki nie zostanie mu nadana
klauzula wykonalności. Aby taką
klauzulę na wspomniane oświadczenia uzyskać, wynajmujący musi
w pierwszej kolejności wystosować do najemcy, listem poleconym
lub za potwierdzeniem odbioru,
żądanie opróżnienia lokalu z podpisem właściciela urzędowo/notarialnie poświadczonym. Żądanie
to powinno zawierać: oznaczenie
właściciela oraz najemcy, którego
żądanie dotyczy, wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu
i przyczynę ustania stosunku
z niej wynikającego oraz termin,
nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym
najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

Dopiero po bezskutecznym upływie
terminu wyznaczonego przez właściciela najemcy innym lokatorom
na wydanie mieszkania, właściciel
może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi
notarialnemu, w którym najemca
dobrowolnie poddał się egzekucji.
Do takiego wniosku należy załączyć
wspomniane żądanie opróżnienia
lokalu wraz z dowodem jego doręcze-

ul. Vetulaniego 5
31-226 Kraków

Prowadzimy:
Księgi handlowe
Księgi przychodów
i rozchodów
Ewidencje ryczałtu
Kartę podatkową
Obsługę w zakresie:
kadr, płac, ZUS, PFRON
Inne
tel. 508 09 91 59
biuro@mnk.biz.pl

www.mnk.biz.pl

n i a

najemcy albo dowodem wysłania
go przesyłką poleconą, dokument
potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu,
którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela oraz potwierdzenie
zgłoszenia umowy właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego. Po
nadaniu klauzuli wynajmujący może
wystąpić do komornika o eksmisję
nierzetelnego lokatora.

Dobrowolne lub przymusowe wykonanie żądania opróżnienia lokalu
musi jednak poprzedzać wygaśnięcie
stosunku najmu. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie
czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu
wypowiedzenia tej umowy. Jeżeli po
tym fakcie najemca dobrowolnie nie
opuścił mieszkania, właściciel może
wystosować do najemcy powyższe
żądanie opróżnienia lokalu.

Co ważne, zawarcie umowy najmu
okazjonalnego dodatkowo można
uzależnić od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie
należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących jej
w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie
może przekraczać sześciokrotności
miesięcznego czynszu za dany lokal,
obliczonego według stawki czynszu
obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

Kraków
- ul. Dietla 111/3, tel. 12 421 57 60
- al. Pokoju 4, tel. 12 417 40 08
- ul. Strzelców 15, tel. 12 418 00 44
- ul. Pachońskiego 12, tel. 12 415 04 30
Chrzanów
ul. Sokoła 30, tel. 32 623 21 55

Trzebinia,
ul. Harcerska 13 (przychodnia), tel. 32 711 83 51
#

Rabat

20%

na baterie i akcesoria

KUPON PROMOCYJNY
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FELIETON

POLECI, NIE POLECI...

Powiem szczerze, nie wiem od czego zależy lotność motyli, od wielkości skrzydeł,
może od intensywności kolorów? W obu przypadkach różnice są znaczne, to fakt, ale
wszystkie motyle jakoś sobie radzą. Nasz motyl przedstawiony na rysunku wymaga
zdecydowanego wspomagania, nie chodzi już o to, żeby wzbił się wysoko, ale żeby
poleciał na pewnym pułapie - prosto.
Peany nad jego koloraturą wychodzące z motylej wylęgarni sejmowej są POwszechnie
znane. „Tak, to Pierwszorzędny Styl Latania!”- krzyczą inni i chcą bardzo, żeby usiadł
na zielonej koniczynce. „Zobaczycie, z PiSkiem pieprznie odwłokiem o glebę i tyle będzie!”- odkrzykują ci, co wcześniej uczyli go
latać. W dyskusyjnym jazgocie przebijają się
także pomysły nad Samodzielnym Lotem Dalekosiężnym biednego owada aż do czerwonej
planety. „Ruchu mu trzeba, zdecydowanego
ruchu!”- przekonuje Janusz trzymając kota
na kolanach. „Czy nie widzicie, że motyl nie
ma jednego ziobra?”- dodaje gładko zaczesany Zbysiu. „Spokojnie panowie i panie- dodaje główny wódz Bronisław- motyla trzeba
wreszcie odświeżyć, jedno skrzydło powinien
mieć białe a drugie czerwone”.” „To nic nie
zmieni- mówi kontrowersyjny, wieczny kandydat pod muszką- na czerwonym dopiszą
Coca Cola a na białym Watykan”.
Na ławeczce, w Groszówce Wielkiej, w parku
pod klonem, siedzi Franek Skiba, podstarzały
znacznie, kurzy papierocha, ale tak, żeby bibuły nic nie zostało a i ustnikiem można się
jeszcze machnąć. „Taaaak...- myśli zadowolony- trochę spokoju, do reumatologa wizyta
dopiero za pół roku, do kardiologa za trzy
„Poleci, nie poleci...” - wyróżnienie honorowe - Muzeum Karykatury
miesiące, czyli laba, żyć nie umierać.” Z boczim. E. Lipińskiego w Warszawie 2012 - Jacek Majcherkiewicz
nej kieszeni wyciągnął biały karteluszek gęsto
zapisany, patrzy tylko na niego, bo przeczytać
nie można za żadne skarby. Zmiętolił w ręce i rzucił pod nogi, trochę się rozwinął- „Recep...”. Za ten papierek
jest chleb na miesiąc czasu, w reklamówce podkradzione, a jakże, amber gold, ale czarne. Spojrzał ciepło
w głąb foliowej torby, na dnie spoczywały trzy bryły węgla. Na kolanie usiadł mu motyl, przeprostował skrzydełka i poleciał dalej. „Cześć bracie- Franek rzucił myślą za nim- pięknie ci wychodzi to latanie...bo nikt ci
w tym nie przeszkadza...ech...”

vv Jacek Majcherkiewicz

KĄCIK KOLEKCJONERA
KONIEC WAKACJI

Wakacje już się skończyły dla wszystkich. Koniec naszych najczęściej branych
urlopów w lipcu i sierpniu. Koniec wakacji dla dzieci szkół podstawowych i średnich.
Koniec wakacji dla studentów. Pozostaje tylko trzy miesiące do zakończenia roku.
Narodowy Bank Polski, który w okresie lipca i sierpnia prowadził dziwną politykę
emisyjną, na te ostatnie 3 miesiące nie obciąża nas zbytnio swymi emisjami. I
dobrze, bo mamy na co wydawać pieniądze. 14 sierpnia wyemitowano 2 złote z
serii okrętów – okręt „Orzeł”, następna moneta z tej serii okręt „Dragon” wejdzie
do obiegu 18 października b.r.

20 września weszły do obiegu 3 monety (2 złote, 10 złotych, 200 złotych) o
tematyce Bolesław Prus. Kto zacz Bolesław Prus – nie trzeba nikomu przypominać, tym bardziej że monety o tej tematyce Bank Polski emitował już w latach
70-tych. Ważne jest jednak to, że od paru miesięcy NBP znacznie obniża nakłady
monet okolicznościowych. To zapewne wpływa na zwiększenie zainteresowania
kolekcjonerów polskimi monetami. Nie bez znaczenia jest też łatwe do zauważenia
starania NBP o atrakcyjniejsze formy emisji. Ostatnie dwie emisje monet srebrnych
oferuje w eleganckich folderach emisyjnych. Nareszcie decydenci zrozumieli czym są
monety okolicznościowe dla kolekcjonerów. Zainteresowanie monetami srebrnymi
i złotymi zwiększa się też zapewne w momencie wzrostu cen samego kruszcu. A
ceny złota i srebra znów pną się w górę. Wszystkie te czynniki: dbałość o wygląd
emisji, niższe nakłady, wzrost cen kruszców – radują kolekcjonerów i dają nadzieję
na wzrost cen nabywanych walorów.
Obserwując niszę kolekcjonerską, nie tylko numizmatykę, również inne dziedziny tego hobby, daje się zauważyć
dziwną zależność. Dzisiaj bardzo rzadko w naszych szkołach istnieją kółka hobbystyczne. Wychowanie dzieci to nie
tylko pogłębianie wiedzy poprzez kółka tematyczne. Również ważne jest krzewienie wśród młodzieży zainteresowań
czysto prywatnych. Odskoczni od i tak przeciążonego młodego umysłu nieraz zgoła niepotrzebną nikomu wiedzą. Nie
daje się dzieciom nic dla ich przyjemności, nic co w wolnych chwilach absorbowało by im czas i dawało wypoczynek.
Dziwi nas tylko to że w wolnych chwilach gdzieś znikają, zadają się z podejrzanym towarzystwem, wręcz wtapiają się
w grupy wzajemnej adoracji. Często przy tym nadużywając alkoholu, „dopalaczy” czy gorszych jeszcze w skutkach
narkotyków o wiele łatwiej dostępnych niż nam się wydaje. Dla wszystkich – rodziców, nauczycieli – utrapieniem staje
się wolny czas dzieci. W każdej szkole jest komitet rodzicielski. Przede wszystkim zajmuje się, z tego co wiem, różnego
rodzaju wspomaganiem pracy nauczycieli. Organizacją wycieczek, bali itp. – i chwała im za to. Wszyscy „walczą” na
swój sposób z patologiami wśród młodzieży. Czy jednak o walkę tu chodzi. Gdy przychodzi ta chwila – to już w zasadzie
jest za późno. Może czas przywrócić w szkołach, to co kiedyś za czasów mojej młodości było popularne. Pozalekcyjne
i szkolne kółka zainteresowań. Kółka filatelistyczne, numizmatyczne, akwarystyczne, turystyczne itp. Nie wyobrażam
sobie by w szkołach nie było nauczycieli o takich prywatnych zainteresowaniach, którzy z chęcią podzielą się swoją
wiedzą i doświadczeniem. Nie zawsze ważne są tylko pieniądze. Być może w ten sposób osiągną też coś co w dzisiejszych czasach zanika wśród stosunków między uczniami i nauczycielami: prestiż, szacunek, podziw i barnie przykładu.
Może warto by dorośli podeszli w inny sposób do wychowywania swych dorastających pociech. Może warto zwrócić
im uwagę na coś więcej niż podejrzane kluby, dyskoteki, „imprezy”. Dajmy tym młodym ludziom szansę samorealizacji,
ale zaszczepmy im jakąś ideę, którą mogą realizować sami według własnego pomysłu. Bowiem najlepszą metodą na
chorobę jest profilaktyka, a nie późniejsze leczenie.
Dla przypomnienia w grudniu NBP wprowadzi do obiegu dwie monety z serii „Polsy malarze XIX i X X
wieku – Piotr Michałowski”.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130
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Szlakiem Fortyfikacji - III Piknik Forteczny - Rudawa 2012

W sobotę, 6 października 2012 roku Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” zaprasza na kolejne spotkanie
z niemieckimi fortyfikacjami z okresu II wojny światowej, położonymi na terenie Gminy Zabierzów. Impreza adresowana jest
do młodzieży i dorosłych z terenu gminy oraz wszystkich osób niezależnie od miejsca zamieszkania, które chcą atrakcyjnie
spędzić sobotni dzień i spotkać się ze śladami lokalnej historii z okresu II wojny światowej.
III Piknik Forteczny odbędzie
się przy niemieckim schronie
Regelbau 668 ul Dunajewskiego w Rudawie (15 km od Krakowa), w godzinach od 10.30
do 16. Wcześniej, o godz.
10.00 na cmentarzu parafialnym w Rudawie, na mogile
żołnierzy polskich poległych
5 września 1939 roku i pod
pomnikiem Ofiar Pacyfikacji
Radwanowic zostaną złożone
kwiaty oraz zapalone znicze.

W programie Pikniku Fortecznego min.: zwiedzanie
schronu Regelbau 668 ze
stanowiskiem ogniowym
typu Ringstand 58c, w którym udało się częściowo
odtworzyć wyposażenie
obiektu, wystawa plenerowa
„ALARM POWIETRZNY
- Cywilna obrona przeciwlotnicza w Krakowie w latach
1918-1956”, wystawa militariów, fotografii i dokumentów
z okresu II wojny światowej

oraz dioram niemieckich
umocnień polowych, prezentacja mundurów, uzbrojenia i wyposażenia - grupy
rekonstrukcji historycznej.
Podczas pikniku odbędzie
się także promocja książki
o architekturze militarnej
i działaniach wojennych na
terenie Gminy Zabierzów pt.
"Fortyfikacje OKH Stellung
b-1 w okolicach Rudawy".
Będzie można także odwiedzić stoiska z materiałami
informacyjnymi oraz pamiątkowymi z Imprezy, materiałami promocyjnymi Gminy
Zabierzów, jak też sprzętem
wojskowym i turystycznym.
Obok schronu stanie kuchnia
polowa, a na zakończenie pikniku zaplanowano ognisko.

Atrakcją tegorocznego Pikniku Fortecznego będzie
prezentacja sylwetki ulana II
RP w wykonaniu Kawalerii
Ochotniczej w barwach 8

Pułku Ułanów księcia Józefa
Poniatowskiego oraz pokaz
wyszkolenia kawaleryjskiego, jaki wykonają jeźdźcy ze
Stajni Terenowo - Rajdowej
w Nawojowej Górze. Członkowie Grup Rekonstrukcji
Historycznej przedstawią
inscenizacje walk pt.” Front
Wschodni – jesień 44”.

Organizatorem imprezy jest
Małopolskie Stowarzyszenie
Miłośników Historii "Rawelin" z Krakowa, które od kilku lat opiekuje się schronem
Regelbau 668 w Rudawie
i drugim, tego samego typu,
w Młynce. Zorganizowanie
pikniku było możliwe dzięki wsparciu finansowemu
Gminy Zabierzów i udziale
sponsorów. Serdecznie zapraszamy!

vv MSMH „Rawelin”

Program III Pikniku Fortecznego:
Godz 10.00
Cmentarz w Rudawie - oddanie hołdu, złożenie wiązanki kwiatów oraz
zapalenie zniczy: mogiła żołnierzy
polskich poległych 5 września 1939
roku i pomnik Ofiar Pacyfikacji Radwanowic.
Godz. 10.30 - 16.00
III Piknik Forteczny - Rudawa 2012
• zwiedzanie schronu Regelbau 668
ze stanowiskiem ogniowym typu
Ringstand 58c.
• wystawa plenerowa „ALARM
POWIETRZNY - Cywilna obrona przeciwlotnicza w Krakowie
w latach 1918-1956”.
• wystawa militariów, fotografii
i dokumentów z okresu II wojny
światowej
• wystawa dioram niemieckich
umocnień polowych
• prezentacja mundurów, uzbrojenie
i wyposażenie - grupy rekonstrukcji
historycznej

• promocja książki "Fortyfikacje OKH
Stellung b-1 w okolicach Rudawy"
• stoiska z materiałami informacyjnymi oraz pamiątkowymi z Imprezy,
materiałami promocyjnymi Gminy
Zabierzów, jak też sprzętem wojskowym i turystycznym
• ognisko
• kuchnia polowa
Godz.12.30-13.00
Prezentacja sylwetki ułana II RP
w wykonaniu Kawalerii Ochotniczej
w barwach 8 Pułku Ułanów księcia
Józefa Poniatowskiego. Pokaz wykonają jeźdźcy ze Stajni Terenowo - Rajdowej w Nawojowej Górze.
Godz.13.30- 14.00
Inscenizacja walk "Front Wschodni
- jesień 44".
Godz.16.00
Zakończenie III Pikniku Fortecznego
– Rudawa 2012

NASI PRZYJACIELE

Lekarz weterynarii radzi

Częstym problemem dotykającym nasze psy i koty jest zapalenie
ucha. Można podejrzewać, że cierpi na nie nasze zwierzę, jeśli:
• chodzi ono z przekrzywioną
głową i nią energicznie potrząsa
• opadnie mu ucho
• drapie je
• jest smutny i apatyczny
• ucho jest obolałe,a małżowina zaczerwieniona i brudna z
powodu gromadzącej się w niej
wydzieliny
• nie chce się bawić ani jeść.
Na skutek działania mechanicznego- drapania i potrząsania głową- na
małżowinie może powstać krwiak.
Ucho wygląda jak napompowane.
Powody zapalenia ucha mogą być
różne. Zdarza się, że początek procesu chorobotwórczego ma miejsce
po kąpieli lub pływaniu w zbiornikach wodnych, gdy ucho pozostaje
wilgotne i niedokładnie osuszone.
Rzadko, ale zdarza się, że choroba
zaatakuje psa, jeśli podróżował on

z w samochodzie z odsuniętymi
szybami. Jej przyczyną mogą być
też bakterie, grzyby lub pasożyty.
Do tej ostatniej grupy należą świerzbowce uszne- małe, lecz dokuczliwe
pajęczaki. Infekcja przenosi się dość
łatwo na inne zwierzęta, z kotów
na psy i odwrotnie. Na szczęście
infekcja świerzbowcem usznym
nie dotyczy ludzi. Spokojnie! Nie
zarazimy się tą przypadłością od
naszego pupila.
Gdy dostrzeżemy objawy wymienione na początku artykułu, warto
udać się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii, by obejrzał ucho
naszego pupila i doradził, jak mu
pomóc. Lekarz wyczyści ucho i
zaaplikuje odpowiedni preparat, a
także określi jak często i jak długo
należy go stosować.
W razie potrzeby lekarz nauczy

nas też, jak bezpiecznie możemy
naszemu pupilowi zakładać leki
samodzielnie. Nie trzeba bać się
czyszczenia ucha. Przy dobrym
instruktażu zrobimy to odpowiednio. Usunięcie zalegającej w uchu
wydzieliny przyniesie naszemu
zwierzakowi widoczną ulgę, a
proces leczenia będzie sprawniejszy - stosowane preparaty będą
bowiem działać bardziej skutecznie
i szybciej. Pamiętajmy o zaleceniach
lekarza i o tym, że zbyt krótkie stosowanie preparatu, a tym samym
niewłaściwe leczenie, nie da oczekiwanego efektu i przyniesie nawrót
choroby. Narazimy tym zwierzę
na ponowne cierpienia, a siebie na
dodatkowe koszty.
vv Aleksandra Ornacka-Lipik
lekarz weterynarii

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)

Geatano Donizetti "Napój Miłosny"
transmisja z cyklu
„The Metropolitan Opera: Live in HD”
Trzebińskie Centrum Kultury,
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia
sobota, 13 października 2012, godz. 19.00
Cena biletu – 50 złotych,
Karnet na trzy spektakle – 135 złotych
rezerwacje: tel. 32 / 6-121-602

Wykonawcy: Anna Netrebko jako Adina, Matthew Polenzani jako Nemorino, Mariusz Kwiecien jako Belcore,
Ambrogio Maestri jako Dulcamara, Maurizio Benini - dyrygent
Obejrzymy wyjątkowo zabawną inscenizację "Napoju miłosnego" Gaetano Donizettiego z Anną Netrebko
i Mariuszem Kwietniem w obsadzie.
Urocza opowieść o miłosnych perypetiach ubogiego Nemorina, który za sprawą magicznego napoju pragnie
rozkochać w sobie piękną Adinę. Na drodze do szczęścia młodzieńca stoi arogancki narzeczony dziewczyny,
sierżant Belcore, a sytuację komplikuje jeszcze interwencja doktora Dulcamary, wędrownego szarlatana
i znachora, sprzedawcy magicznych eliksirów. „Napój miłosny to właściwie dwie opery w jednej – mówi
reżyser przedstawienia Bartlett Sher – Oprócz rozrywki jest drugie dno związane z historią Włoch i budzeniem
się tęsknot niepodległościowych.”
Subtelny i nastrojowy Napój miłosny, z którego pochodzi jedna z najpopularniejszych tenorowych arii wszechczasów – Una furtiva lagrima - nie schodzi z afiszy operowych niemalże od czasu prapremiery 180 lat temu.
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ZDROWIE I URODA

JOGA ODDYCHANIE

Oddychanie jest najbardziej istotną funkcją naszego organizmu. Oddychanie podtrzymuje
życie, z oddechem przychodzimy na świat i z oddechem umieramy. Ta naturalna czynność
organizmu daje także zdrowie, poczucie zadowolenia i szczęścia, jest warunkiem odnowy
ustroju. Prawidłowe oddychanie wpływa na pracę mózgu, uspokaja emocje oraz zapewnia
odpowiedni przypływ sił życiowych, potrzebnych każdemu człowiekowi. Niestety siedzący
tryb życia, ciągły pośpiech, stres powodują, że wielu ludzi traci zdolność prawidłowego
oddychania, co automatycznie wpływa na stan naszego zdrowia.

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE
tel. 602-331-303

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

Jednym z punktów jogi wg. Sivanandy jest prawidłowe oddychanie. Na każdej lekcji jogi mamy
ćwiczenia oddechowe oczyszczające i poprawiające funkcję
układu oddechowego. Oczywiście nie jesteśmy w stanie nauczyć
się poprawnie oddychać na jednej
lekcji, jest to proces, do którego nasz organizm stopniowo się
przyzwyczaja.

co dzieje się z twoim brzuchem
(brzuch powinien powoli rosnąć
jak balon), Po chwili czujemy jak
powietrze dociera do klatki piersiowej i podciągamy je aż do partii
szczytowych, następuje krótkie
zatrzymanie powietrza i robimy
długi wydech uruchamiając znów
brzuch, przeponę i klatkę.

Ćwiczenie 3. Wciągnij delikatnie brzuch, tak jakbyś chciał go
Ćwiczenie 1. Usiądź prosto, tak wessać do klatki piersiowej. Teraz
Istnieją trzy różne typy oddycha- żeby kręgosłup, głowa i szyja weź głęboki oddech unosząc jedynia: brzuszny, piersiowy i oboj- były w jednej linii. Barki, klatka nie ramiona. Żebra i mięśnie mięczykowy. Podczas prawidłowego i brzuch są rozluźnione. Prawą dzyżebrowe utrzymujemy nieruoddechu używa się wszystkich dłoń połóż na brzuchu, lewą na chomo. W ten sposób wentylujemy
naraz.
klatce piersiowej. Teraz weź głę- górne partie płuc. Jest to jednak
Każdy może w bardzo prosty boki, długi oddech, pozwalając, oddech najmniej wydajny- to
sposób sprawdzić jak oddycha, by dolna część brzucha się wypeł- oddech obojczykowy (szczytowy).
może spróbować oddychać pełnym nia, ale bez unoszenia ramion i Najlepszy sposób oddychania
naturalnym oddechem. A więc jak rozszerzania klatki piersiowej. polega na połączeniu wszystkich
Utrzymuj klatkę nieruchomo, trzech oddechów.
oddychasz?
Usiądź prosto, tak żeby kręgosłup używaj tylko brzucha i przepo- Zaczynasz powoli, nabierając
był prosty, ramiona zrelaksowane, ny. Wdech - brzuch do przodu, powietrze do brzucha, następa przepona rozluźniona. Połóż pra- wydech - brzuch się chowa- to nie wypychasz klatkę piersiową,
wą rękę na brzuch, a lewą na klat- jest oddychanie brzuszne (niskie)- jednocześnie unosisz ramiona i
kę piersiową, teraz weź głęboki, zapamiętaj ten oddech.
ściągasz do tyłu - tak wypełniasz
długi, powolny wdech i zobacz, Ćwiczenie 2. Weź głęboki oddech całą przestrzeń płuc.
Teraz wykonaj 3 ćwiczenia.

DACHY

vv Beata Kuźnik

nauczyciel jogi, tel. 604 470 772

Dużo relaksu
Ćwiczenia oddechowe
Proste ćwiczenia dla każdego
Przyjdź wzmocnij i zrelaksuj
swoje ciało i umysł

KONKURENCYJNE CENY!!!
tel. 600-47-32-48, 500-03-11-29
vertevill@gmail.com • www.sites.google.com/site/dachyroar

Zapisy do nowej grupy
początkujących trwają. Zapraszamy!.
Zapisy pod numerem telefonu: 604 470 772

DREWNO KOMINKOWE
Z BIESZCZAD

tel. 794 257 860

Organizm powinien oddychać sam
bez wysiłku.

tel. 604 470 772, ul. Tęczowa 5

// WIĘŹBY DACHOWE // KRYCIE DACHÓWKĄ, BLACHĄ itp. //
// MUROWANIE KOMINÓW // MALOWANIE DACHÓW //
// ADAPTACJA PODDASZY // ODŚNIEŻANIE //

NISKA CENA

Przy wydechu uruchamiasz
ponownie brzuch, przeponę i płuca
- tak, aby opróżnić je z zalegających toksyn, po to by kolejny
wdech był dłuższy i powietrze
mogło dotrzeć do najodleglejszych
miejsc w płucach.

YOGA W TENCZYNKU

FIRMA CIESIELSKO-DEKARSKA “ROAR”

e-mail:

nie pozwalając mięśniom przepony na ruch. Tym razem oddychaj
przy pomocy żeber i mięśni międzyżebrowych, weź naprawdę głęboki wdech i poczuj jak rozszerza
się klatka piersiowa. Brzuch zostaje „normalny”, nie „wypchnięty”to jest oddech piersiowy (średni).

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

Sałatka z kurczaka z czosnkiem

Sałatka, która urzekła mnie smakiem, taka na
przywitanie jesieni, gdy winogrona mają pełnię
smaku, z drzew spadają orzechy, w sadzie
błyszczą jabłka. Polecam serdecznie.

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

Świadczymy
nasze usługi
od 21 lat!

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

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

Składnik:
• Podwójna pierś z
kurczaka
• 1 główka czosnku
• Jabłka, 3 sztuki
• Ananas, puszka
• Kukurydza, puszka
• Orzechy włoskie,
10 - 20 dag
• Winogrona bezpestkowe jasne,
30 - 40 dag
• Majonez kielecki,
4 łyżki
• Sól, pieprz
• Olej, 2 łyżki
• Vegeta

Pierś z kurczaka pokroić na
małe kawałki, około 2 cm, dodać
łyżkę Vegety i wyciśniętą całą

główkę czosnku, trzymać około 2 godzin w lodówce, można
też zostawić na noc. Na patelni
rozgrzać 2 łyżki oleju, podpiec
kurczaka aż będzie upieczony,
ale i soczysty.
Jabłka obrać ze skórki, pokroić
w drobną kostkę, puszkę ananasa
odcedzić, pokroić w drobną kostkę, kukurydzę odcedzić, orzechy
pokroić drobno.
Wszystkie składniki wymieszać,
dodać 4 łyżki majonezu, doprawić do smaku solą i pieprzem.
(Proszę się nie bać ilości czosnku
- podnosi walory smakowe tej
sałatki w niesamowity sposób).

gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

KBC

Reklamy

krzeszowicki

Zaprszamy do sklepu internetowego:

GRZESIAK
FIRMA KAMIENIARSKO-BUDOWLANA

SALON
OBUWIA
ŚLUBNEGO

www.slubne-buty.pl
MODA
DAMSKA

suknie wizytowe
wieczorowe
dodatki

MODA
buty ślubne
MĘSKA
torebki
garnitury
kamizelki
biżuteria
koszule
bielizna
dodatki
Z GAZETĄ GWAREK 5% RABATU

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

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

AUTO-MOTO SPRZEDAM:
Volvo V40, 1,8 benzyna

183324 km, zielone, garażowane. ABS, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
klimatyzacja, poduszka powietrzna, elektryczne szyby, radio+CD, elektryczne
lusterka, immobilizer + komplet opon zimowych.

tel. 608 359 488 		

cena: 6000 PLN

Fiat Cinquecento, 900 cm3, 1993 r.
144 tys. km przebieg. Stan techn. bdb.

Krzeszowice, tel. 796-351-499

cena: 1550 PLN

Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń do działu AUTO MOTO.
Tekst (max. 280 znaków) wraz ze zdjęciem należy przesłać na adres:
reklama@gwarek-krzeszowicki.pl
z którego zostaną przesłane dane do przelewu. Ogłoszenie zostanie zamieszczone
w najbliższym wydaniu gazety, po zaksięgowaniu wpłaty.
Opłata za ogłoszenie wynosi 10 zł brutto.

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

Jak pozbyć się w 100% kłopotliwego osadu z domu rodziny mieszkającej na Jurze
pod Krakowem oszczędzając nawet 2000zł rocznie-Bez szorowania!!
Pani Dorota wraz z mężem
Markiem mieszkają od
paru lat w domu w Filipowicach pod Krakowem .
“Nie
mogliśmy
się
pogodzić z ilością kamienia w
wodzie po przeprowadzeniu
się w okolice K r a k o w a ”
powiedziała
Pani
Dorota.
“Twardośc wody powoduje
problemy z osadzaniem sie
kamienia praktycznie wszędzie
- To nie jest zdrowe”. Nasza
kabina jest pokryta osadem,
krany się zatykają.

Czajnik przed

Czajnik po

Sitka trzeba wymieniać co pół
roku. Czajnik jest pełen kamienia. Moje włosy po kąpieli
bywały kruche i łamliwe
a skóra sucha i swędząca.

Wydawaliśmy mnóstwo pieniędzy na sól do zmywarki oraz
drogie środki piorące dzięki
którym i tak efekt końcowy nie
był zadowalający.
Ale również dużym problemem
dla mnie był czas poświęcany
na utrzymanie czystości szczególnie w łazienkach. Uporczywe szorownie osadu z
kabiny prysznicowej. Nie
mogłam nawet cieszyć się z
dobrej herbaty podczas wolnego czasu
z powodu nieapetycznego
osadu w iliżance i smaku. Skutkiem czego było systematyczny
zakup 2 zgrzewek wód mineralnych tygodniowo. ”Nie chodzi
tylko o zdrowie moje i mojej
rodziny, martwie się również o
drogie urządzenia”.
Czasami zastanawiam się co
z kamieniem osadzającym się
w zmywarce, pralce oraz
urządzeniach podgrzewających
wodę. Podliczając rachunki
niewierzyliśmy, że wydajemy
okolo 100zł miesięcznie
z powodu jakości naszej wody.

Dorota & Marek Lasek
Wybranie EWT było zdecydowanie dobrym rozwiązaniem”.
Państwo Lasek zdecydowli się
na zakup zmiękczacza wody
EWT po tym jak mieli w planie
montaż paneli słonecznych
i usłyszeli od hydralika że przy
takiej twardości wody nie

Kran przed systemem
EWT

otrzymają wielo letniej
gwarancji na zasobnik wody.”
Po skontaktowaniu się z irmą
uzdatnianiającą wodę. Instalatorowi montowanie systemu
zajęło 4 godziny. Po zaprogramowaniu urządzenia muszę
tylko dosypywać sól raz na 5-6
tygodni. W ofercie otrzymaliśmy

Błyszczący po
2 tygodniach

Niezatkana słuchawka
prysznicowa

15 lat gwarancji dzięki corocznemu przeglądowi oraz darmowy sytem wody pitnej ze
świetną smakowo wodą w naszej
kuchni.
“Szczęsliwsza i zdrowsza
rodzina oszczędza czas
i pieniądze!”.
“Już po miesiącu po zainstalowaniu zmiękczacza wody
EWT różnica jest niesamowita”. Powiedziała Pani
Dorota.
”Słuchawka prysznica i kabina
bez osadu, duża redukcja
czasu spędzonego na sprzątaniu. Czajnik, szklanki i naczynia niezachodzą więcej
białym nalotem. Używamy
o połowe mniej szamponów,
a lepszy efekt prania uzyskujemy przy średniej jakści proszków do prania. Nie muszę
również kupywać drogich iltrów do żelazka. Pan Marek
zauważył dużą różnicę w jakości wody: ”Samochód jest
o wiele łatwiej umyć bez
efektu białych zacieków.

Pijemy o wiele więcej wody,
a herbata i kawa smakują
świetnie. Nasze zakupy i rachunki za ogrzewanie są conajmniej 100zł mniejsze. Szampony kremy nawilżające
i środki czystości używamy
w połowie jak przedtem”.
“Oszczędność niewymierna
w stosunku do oszczędność
i ochrony solarów, pralki, zmywarki itp. urządzeń.”
Gwarantowany zwrot pieniędzy
Jeśli podobnie jak Państwo
Lasek mieszkasz w okolicach
gdzie jest twarda woda (jeśli
twoje krany się zatykają
i widoczny jest osad w czajniku) i chciałbyś zacząć
oszczędzać pieniądze i czas
skontaktuj się z EWT Woda aby
rozwiązać twój problem z kamieniem w wodzie. EWT Woda
nie tylko gwarantuje usunięcie
kamienia ale również oferuje
30 dniowy zwrot pieniędzy.
Więc nie czekaj zadzwoń na
32 630 42 91 lub odwiedź
naszą stronę.

www.ewtwoda.pl

Niezależne badania potwierdzają znaczenie używania zmiękczaczy wody w celu oszczędności czasu i pieniędzy

Badania dowodzą, że zmiękczacze wody zwiększają wydajność takich urządzeń jak podgrzewacze wody pralki, zmywarki, boilery itp. do 24% co może równać sie z oszczędnościami 1800zł rocznie
i dodatkowo możesz zaoszczędzić do 70% na środkach pioracych, szamponach oraz środkach czyszczących (nie wspominając o czasie spędzonym na sprzątaniu i czyszczeniu uciążliwych osadów)

Badania naukowe organizacji Water Quality(Marzec 2011)

Rozwiąż swój problem z kamieniem w twoim domu !!!
Zadzwoń do EWT Woda 32 630 42 91 i oszczędź nawet 2000zł rocznie.

Specjaliści od Wody

7

TERAZ TYLKO zamiast 3600zł -2199zł wraz z instalacją i Systemem wody pitnej - Oferta tylko do 18 Pażdziernika

www.ewtwoda.pl
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
LISZKI
KRZESZOWICE
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach zaprasza 4 października
o g. 1700 na OTWARTE spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki którego gościem specjalnym będzie
podróżnik Andrzej Zdyb (na spotkaniu multimedialny pokaz zdjęć). ZAPRASZAMY!

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Z przyjemnością informujemy wszystkich czytelników i użytkowników bibliotek w gminie Krzeszowice, że w dniu 23 lipca 2012 roku
zostało podpisane Porozumienie w sprawie kontynuacji programu
internetyzacji polskich bibliotek publicznych.
Sygnatariuszami Porozumienia są Orange Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Na mocy Porozumienia Orange Polska i Fundacja Orange będą kontynuować działania na rzecz bibliotek do
końca lipca 2015 roku. Jednocześnie informujemy, że program Akademia Orange dla bibliotek i program
Edukacja z Internetem TP od sierpnia 2012 r. będą prowadzone pod wspólną nazwą Orange dla Bibliotek.
Fundacja Orange wspiera biblioteki w popularyzacji Internetu jako narzędzia nowoczesnej edukacji przekazując
dotacje na ten cel oraz materiały na temat bezpieczeństwa w sieci.
MGBP w Krzeszowicach, w okresie 3 lat trwania programu (2010-2012) pozyskała środki w wysokości
24.730,81 zł.

MICROSOFT DLA BIBLIOTEK W GMINIE KRZESZOWICE

Firma Microsoft przekazała nieodpłatnie oprogramowanie oferowane
przez nią w ramach Programu Donacji Oprogramowania Microsoft dla
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach.
Otrzymaliśmy następujące oprogramowanie:
Windows 7 Enterprise Full OS 32-Bit – 25 licencji;
Office Professional Plus 2010 – 25 licencji Jej łączna wartość rynkowa wynosi w przybliżeniu Total Estimated
Fair Market Value: USD $ 26.375,00. Jest to dla bibliotek dar nieoceniony, ponieważ środki na działalność
bibliotek są takie, jakie są (czyli kiepskie!).
Cieszymy się, że Firma Microsoft uznaje potrzebę zaangażowania we wspieranie społeczności na
całym świecie. Oferując bezzwrotną pomoc w postaci pieniędzy i oprogramowania, współuczestniczy
w stwarzaniu okazji do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych, a przez to do odmiany życia ludzi
i całych społeczności.

Dyrektor MGBP Krzeszowice Danuta Hubisz-Rudel

TRZEBINIA
PINOKIO

Dom Kultury "Sokół" w Trzebini
9 października 2012 roku, godz. 10.00
Cena biletu - 10,- zł Rezerwacje biletów
Dom Kultury "Sokół" w Trzebini,
tel. (32) 6-110-621
Jest to postać fikcyjna, stworzona przez Carla
Collodiego. Pinokio jest drewnianym pajacem,
który jednak może mówić i ruszać się. Odczuwa te. głód i ludzkie słabości. Podobnie jak
człowiek musi w życiu podejmować wybory.
Jeżeli są one złe, ponosi karę, a dobre są
wynagradzane. Cechą charakterystyczną
Pinokia jest nos, który wydłuża się kiedy
Pinokio kłamie
Spektakl z udziałem trójki aktorów grających
siedem postaci.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach oferuje Czytelnikom:
- literaturę piękną polską i zagraniczną
- literaturę dziecięcą i młodzieżową pisarzy polskich i zagranicznych
- lektury szkolne
- opracowania lektur
- wydawnictwa popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy
- nowości wydawnicze
- bezpłatny dostęp do internetu
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
Telefon 12/ 280 62 45. Zachęcamy do korzystania z zasobów tej Biblioteki.

CHRZANÓW
5 października o godz. 18.00 w sali teatralnej MOKSiR odbędzie się spektakl Teatru Imaginarium pt.
"Córki Desdemony" opartego na tekstach Sarah Kane - "Łaknąć" i Joanny Owsianko - "Tiramisu".
Spektakl Teatru Imaginarium to opowieść o kobietach, w których życiu brakuje miłości. Mają
dobrą pracę, rodziny, pozycję społeczną, ale nie są szczęśliwe. Noszą maski idealnej żony, matki,
pracownika... a w głębi duszy wciąż szukają siebie.
Scenariusz i reżyseria: Aneta Leśniakiewicz, Konsultacje aktorskie: Paweł Drzewiecki
Realizacja światła: Grzegorz Pączek, Obsada: Izabela Lulewicz, Joanna Połcik, Agnieszka Szumańska, Sylwia Wijas, Aneta Leśniakiewicz. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w Informacji MOKSiR,
ul. Broniewskiego 4, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00.
6 i 7 października w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji odbędą się Dni Fantastyki. Zapraszamy do
Chrzanowa wszystkich fanów gier, turniejów i filmów. Będzie
fantastycznie! Czekają liczne atrakcje:
- games room z firmy Rebel.pl czynny w sobotę i niedzielę od
10.00 do 18.00 - turniej Warhammer 40.000 Zaginione Archiwa
Format: 1250 pts! - turniej Magic the Gathering - Grand Prix Trial Bochum.
Format: Sealed.- nauka malowania figurek do gier
- seanse filmowe - liczne konkursy Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl/
Natty Dead - koncert 12.10.2012 - (klub "Stara Kotłownia"), godz. 20.00 Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na koncert formacji Natty Dead. Bilety w cenie 10 zł/
os. do nabycia w Informacji MOKSiR. (tel. 32 62 330 86 wew.53) lub w dniu koncertu.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na wystawę
prac studentów i absolwentów rzeźby w ceramice na Wydziale Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa zorganizowana jest z okazji jubileuszu
X-lecia działalności Pracowni Rzeźby w Ceramice pod kierunkiem prof. Czeława
Dźwigaja. Wystawa będzie czynna do 22 października.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„Jesteś Bogiem”

• 05.10-07.10 seans o godz. 20.00 • 08.10-11.10 seanse o godz. 18.00, 20.00 •

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
04.10

17:00
19:30

"Ted" komedia, USA
"Jesteś Bogiem" dramat, Polska

5.10

17:00
19:30

Premierowo, 3D: "Żółwik Sammy 2" animowany, Belgia
"Dwoje do poprawki" komedia/dramat/romans, USA

6-7, 9-11.10 17:00
19:30

3D: "Żółwik Sammy 2" animowany, Belgia /dubbing PL/
"Dwoje do poprawki" komedia/dramat/romans, USA

12.10

16:00
18:00
20:00

3D: "Żółwik Sammy 2" animowany, Belgia /dubbing PL/
"Wieczór panieński" komedia, USA
3D: "Dredd" sci-fi, USA

13.10

19:00

Transmisja Opery: "Napój miłosny"

14.10

16:00
18:00
20:00

3D: "Żółwik Sammy 2" animowany, Belgia /dubbing PL/
"Wieczór panieński" komedia, USA
3D: "Dredd" sci-fi, USA

reżyseria: Leszek Dawid; czas: 110 min. gatunek: biogr./muzyczny/dramat; prod. Polska, 18 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

DNI FANTASTYKI 6-7.10.2012
„Iron Sky”

• 6.10 seans o godz. 18.00
reż.: Timo Vuorensola czas: 93 min. gatunek: sci-fi/komedia/akcja; prod. Australia/Finlandia/Niemcy, 12 lat
Cena biletu: 10,00 zł.

„Ostatnia miłość na Ziemi”

• 7.10 seans o godz. 18.00
reż: D. Mackienzie; czas: 88 min. gat: sci-fi/melodramat; prod. Dania/Niemcy/Szwecja/W. Brytania, 12 lat
Cena biletu: 10,00 zł.

„Bitwa pod Wiedniem” PREMIERA

• 12.10 seanse o godz. 15.30, 18.00, 20.20 • 13.10 seanse o godz. 13.30, 16.00, 18.20, 20.40 •
• 14.10-18.10 seanse o godz. 15.30, 18.00, 20.20 • 19.10 kino nieczynne •
• 20.10 seanse o godz. 13.30, 16.00, 18.20, 20.40 • 21.10 seanse o godz. 18.30, 20.45 •
• 22.10-25.10 seanse o godz. 15.30, 18.00, 20.20 • 26.10-31.10 seans o godz. 16.00 •

reżyseria: Renzo Martinelli
czas trwania: 110 min. gat: dramat historyczny prod. Polska/Turcja/Włochy, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Informacje, Reklamy

krzeszowicki
NASZE DZIECIAKI

PRZEDSZKOLE PEŁNE ATRAKCJI!

W całym mijającym roku szkolnym 2011/2012, dzieciom z przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach
nie brakowało atrakcji. Nie sposób tu wymienić wszystkich. Do najciekawszych można zaliczyć: udział
w warsztatach „Zdrowa woda” przygotowanych i prowadzonych w ramach Światowego Dnia Wody przez
przedstawicieli firmy Nestle, w warsztatach lepienia z gliny, gdzie powstały piękne prezenty dla mam,
udział w zabawach badawczych prowadzonych przez panią doktor z Akademii Małego Odkrywcy, udział
w spotkaniu z dietetyczką połączone z pokazem multimedialnym; udział w zajęciach empatyzujących ze
specjalnie tresowanymi psami i z wykwalifikowanymi trenerami - terapeutami z krakowskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie „Wsparcie”; spotkanie z panią policjantką w ramach wdrażania dzieci do stosowania
zasad bezpieczeństwa – co było głównym zadaniem przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

Dzieci chętnie brały udział
w akcjach zorganizowanych
na terenie naszej placówki, tj.
zbiórce plastikowych nakrętek,
w akcji „Góra grosza” oraz w akcji
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Przez cały rok szkolny 2011/2012
wszystkie grupy systematycznie
przygotowywały prace na liczne regionalne i ogólnopolskie
konkursy plastyczne oraz brały
udział w przeglądach artystycznych, gdzie zespół „Słoneczka”
z grupy IX prowadzony przez
panią mgr Teresę Pawlik zdobył
I miejsce w XX Małopolskich
Spotkaniach Teatrzyków Dziecięcych organizowanych w dniach
21 - 23 maja 2012 roku przez Młodzieżowy Dom Kultury im. A.
Bursy w Krakowie.
Placówka posiada certyfikat
„Kubusiowi Przyjaciel Natury”,
a w dniu 22 czerwca 2012 Pani
Dyrektor mg Anna Warzecha
i mgr Joanna Smółka odebrały
z rąk Małopolskiego Kuratora
Oświatowego certyfikat „Przedszkola Promującego Zdrowie” –
kierując się filozofią Małopolskiej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie
i wchodząc w tą inicjatywę.

pracę wyrównawczą i indywidualne zajęcia kompensacyjne,
dbając o wszechstronny rozwój
i wyrównywanie szans rozwojowych każdego wychowanka. Z dużym zaangażowaniem
podejmują się również działań
na rzecz naszego miasta i gminy.
Pani mgr Bogusława Nowak i pani
mgr Joanna Smółka są organizatorkami Gminnej Olimpiady
Sportowej dla dzieci w wieku
przedszkolnym, pani mgr Marta
Kaim i pani mgr Grażyna Mykała organizują Gminny Przegląd
Teatrzyków Małego Aktora, pani
mgr Elżbieta Kozub i pani mgr
Halina Janiczek od dziewięciu
lat organizują Gminny Konkurs
Plastyczny „Krzeszowice – Moja
Mała Ojczyzna”.

Spora grupa nauczycielek zaangażowała się w działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci organizując atrakcyjne imprezy z okazji
mikołajek czy Dnia Dziecka. Za
tą, społeczną pracę, nauczycielki z naszego przedszkola: mgr
Joanna Smółka i Maria Wiekiera
otrzymały w dniu 28 czerwca 2012
r. z rąk Przewodniczącej Rady
Miejskiej, pani Stanisławy GrzęNauczycielki z Przedszkola Samo- dy odznakę „Przyjaciel Dziecka”
rządowego w Krzeszowicach nie W okresie wakacyjnym rozpotylko opiekują się powierzonymi częły się prace nad zagospodaroim dziećmi, ale prowadzą inten- waniem ogrodu przedszkolnego,
sywną, systematyczną pracę ustawieniem urządzeń do nowego,
dydaktyczno – wychowawczą, pełnego atrakcji placu zabaw.

KULTURA

Olkuskie organy Hansa Hummla

Jednym z najcenniejszych zabytków olkuskiego
kościoła pw. św. Andrzeja, a jednocześnie - w zgodnej opinii ekspertów - jednym z najcenniejszych tego
typu zabytków w Europie są późnorenesansowe
olkuskie organy Hansa Hummla.

W przedszkolu powstanie w najbliższym czasie biblioteka multimedialna z ciekawą ofertą filmów
i bajek dla dzieci oraz przestronną
salą widowiskową, z której będą
mogły korzystać dzieci i rodzice
z całej gminy Krzeszowice.

Od września tego roku szkolnego
ruszył oddział integracyjny, gdzie
opiekę pod okiem wykwalifikowanych nauczycielek – terapeutów
znalazły wszystkie potrzebujące
dzieci.
vv Halina Janiczek,
Joanna Smółka

Rusza kolejny etap projektu „Nasz Tenczyn”
Z początkiem września rozpoczął się drugi etap projektu edukacyjnego pod nazwą "Nasz
Tenczyn" zorganizowanego przez stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn". Projekt który potrwa do
listopada 2012 r. przewiduje przeprowadzenie w szkołach gminy Krzeszowice 10 warsztatów
historycznych na temat zamku Tenczyn i roli rodu Tęczyńskich w historii Polski.

Do chwili obecnej zrealizowano
sześć warsztatów, które odbyły się
w Krzeszowicach (dwa warsztaty)
, Nawojowej Górze, Filipowicach,
Paczółtowicach i Czernej.

dowiaduje się że zamek Tenczyn trójwymiarowej, elektronicznej

"Nasz Tenczyn" realizowany jest

Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży,
dzięki nim w nowoczesny, interaktywny sposób poznaje ona dzieje
zamku Tenczyn.

Przypominamy, że głównym
celem warsztatów historycznych
"Nasz Tenczyn" jest zwiększenie
wiedzy młodzieży szkolnej z terenu gminy Krzeszowice na temat
wartości kulturalno-historycznej
zamku Tenczyn, który jest częścią
polskiego dziedzictwa narodowestoi na obwodzie krateru wulkanu
go i najważniejszym zabytkiem
(przedstawiony, jest przekrój przez
naszego regionu.
górę Tęczyńską) a do rąk słuchająPodczas warsztatów przedstawia- cych trafiają kamienie wulkaniczne
ne są w sposób ciekawy i atrak- zebrane w okolicy zamku. Opocyjny dla młodych ludzi dzieje wiedziana jest też historia obrony
zamku Tenczyn na przestrzeni zamku Tenczyn podczas "Potopu"
wieków wraz z historią zamiesz- i poszukiwania przez Szwedów
kującego go rodu Tęczyńskich. skarbów koronnych na jego tereDuża część przekazywanych w nie. Przedstawione zostaje także
czasie warsztatów informacji ma wirtualne zwiedzanie zamku Tenformę interesujących dla mło- czyn dzięki przygotowanej przez
dzieży ciekawostek – młodzież stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn"

makiecie obiektu. W dalszej czę- przy wsparciu finansowym Gminy
ści warsztatów młodzież wypełnia Krzeszowice, która na jego realizakrzyżówkę z pytaniami dotyczący- cję przekazała 2 000 PLN.
mi historii zamku Tenczyn, układa
puzzle z jego widokiem, rysuje go
i lepi z plasteliny. Na zakończenie
warsztatów każdy z jego uczestników otrzymuje bogato ilustrowaną
broszurę przedstawiającą historię
obiektu. Przewiduje się że z warsztatów historycznych skorzysta 200
uczniów z gminy Krzeszowice.
www.ratujtenczyn.org.pl
Projekt warsztatów historycznych

Ich historia sięga 1611 roku, kiedy
podpisano umowę na wykonanie
instrumentu z Hansem Hummlem, wybitnym organomistrzem
niemieckim mieszkającym w
Krakowie. Po śmierci syna, który
zginął podczas budowy instrumentu, Hummel opuścił Olkusz.
Budowy organów dokończył jego
uczeń, Jerzy Nitrowski. Długoletnia konserwacja organów zakończona w 1992 roku przywróciła
im dawna świetność. Instrument
posiada dwa manuały (klawiatury ręczne), pedał (klawiaturę nożną) i 31 głosów. Olkuskie organy
mistrza Hummla przedstawiają
szczególną wartość, zachowały
oryginalny mechanizm i znaczną

większość spośród 1776 piszczałek.
Te głosy, które uległy przeróbce,
zostały wiernie zrekonstruowane
według zachowanych wzorów.
Aby uzyskać jak najwierniejsze
brzmienie zdecydowano się na
strojenie organów w obowiązującym w połowie XVII wieku stroju
nierównomiernie temperowanym.
Dlatego na olkuskim instrumencie
można wykonywać tylko muzykę
renesansową i wczesnobarokową.
Co roku jesienią olkuski kościół
rozbrzmiewa dźwiękami muzyki
podczas organizowanych cyklicznie Międzynarodowych Olkuskich
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej.
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Rozmowa z Ordynatorem Oddziału
Ginekologiczno Położniczego lek. med. Jerzym Tylnickim
JM: Kto tworzy zespół pracujący w Oddziale Ginekologiczno Położniczym?
lek. med. Jerzy Tylnicki: Jestem Ordynatorem Oddziału od 2010 r. i w tym
składzie pracujemy do teraz. Skład lekarski tworzą mój zastępca lek.
med. Marek Krzysztoforski, lek. med. Janusz Baran, lek. med. Grzegorz
Dynerowicz, lek. med. Stanisław Motyka, lek. med. Jerzy Niemczyk,
Pielęgniarka Oddziałowa specjalistka Elżbieta Kaczyńska.
JM: Czy jest jakiś odczuwalny przyrost zainteresowania pacjentek
waszym odziałem, bo w przeszłości różnie to bywało i opinie też
były różne.
lek. med. Jerzy Tylnicki: Parę liczb i przykładów, które podam świadczą
jednoznacznie o tym, że oddział, powiem nieskromnie, cieszy się bardzo dobrą opinią. Dawniej mieliśmy około 20-30 porodów miesięcznie
teraz dwukrotnie więcej, to jest 70, a przecież wiadomo jest, że mamy
niż demograficzny. Idźmy dalej - w 2009 r. mieliśmy 40 wykonanych
operacji, 2010 r. - 350 operacji, 2011 r. 350 operacji, teraz od stycznia
do maja 150 operacji. W salach naszego szpitala są pacjentki nie tylko
z naszego powiatu, ale z różnych stron Śląska, Oświęcimia, Wadowic itd.
Pacjentka idzie za lekarzem, to jest naturalny kierunek. Widać z tego,
że nasze pacjentki promują nas wszędzie.
JM: Wasz zespół sobie radzi, ale co z oprzyrządowaniem oddziału.
lek. med. Jerzy Tylnicki: Medycyna idzie szybko do przodu i się zmienia, trzeba za tym wszystkim nadążyć, co się u nas akurat dzieje. Sprzęt
mamy spełniający wymogi czasu, mamy aparat do USG z kolorowym
dopplerem, aparaty do KTG, histeroskop diagnostyczny i zabiegowy,
kadriomonitor, dedektor tętna płodu, aparat do urodynamiki, inkubatr, itd.
JM: Zmienia się również poród kobiet i podejście samych matek do porodu.
lek. med. Jerzy Tylnicki: Oczywiście. Kobieta idąc rodzić jest w lęku,
strachu o dziecko, siebie, boi się bólu. Dlatego teraz wytwarzamy
w pacjentkach świadomość (albo sama pacjentka ją ma), że gdy ból

przerośnie ich możliwości psychiczne, istnieją możliwości znieczulenia
w różnych formach i przez to skutecznego złagodzenia bólu porodowego. Jedna z możliwości znieczulenia to znieczulenie zewnątrzoponowe,
które jest bezpłatne wykonywane na życzenie pacjentki, po konsultacji
anestezjologicznej. Następna metoda znieczulenia to tak zwany gaz
rozweselający - jest to tlen z dodatkiem podtlenku azotu, który pacjentka sama dawkuje, w zależności od potrzeb. Nie wpływa ujemnie na
kondycję matki i dziecka, jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia, nie
zaburza porodu. Oczywiście te wymienione i nie wymienione metody
można stosować na wyraźne życzenie pacjentki.
JM: Znana jest na naszym terenie Szkoła Rodzenia. Czy to moda,
czy potrzeba?
lek. med. Jerzy Tylnicki: Trochę i moda, ale bardzo potrzebna. Wśród
pacjentek cieszy się bardzo dobrą opinią, a mężowie zaczynają to
doceniać. Szkołę prowadzą położne i lekarze. Lekarze mają wykłady
teoretyczne i praktyczne. Są wykłady dotyczące przebiegu ciąży, porodu
oraz opieki nad noworodkiem, nie trzeba mieć żadnego skierowania.
Tu trzeba pochwalić dyrekcję, ponieważ jest to ich pomysł, który już
się sprawdził.
JM: Jeżeli mamy Szkołę Rodzenia to po co Poradnia Ginekologiczno
Położnicza lub odwrotnie.
lek. med. Jerzy Tylnicki: To złe pytanie, bo dotyczy dwóch oddzielnych
spraw. Poradnie są od dawna i są bardzo potrzebne. Zakres ich działania
jest bardzo szeroki i wynika z kontraktu z NFZ. Najczęściej zajmują się
poradnie podstawowymi badaniami ginekologicznymi, profilaktyką onkologiczną, badaniami cytologicznymi, badaniami piersi, prowadzeniem
ciąży, skierowaniem do poradni specjalistycznych, szpitali.
JM: Dziękuję za rozmowę.

Zachęcamy do korzystania z usług Nowego Szpitala w Olkuszu. Z uwagi na niedaleką odległość od gmin Krzeszowice, Liszki i Zabierzów oraz dobry dojazd, stanowi
on alternatywę dla szpitali innych aglomeracji, zapewniając przy tym profesjonalizm, wysoką jakość świadczonych usług oraz przyjazne podejście do Pacjenta.

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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Wielki Piknik Rodzinny w Nowej Górze
Dnia 23 września br., Rada Rodziców, grono
pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół
w Nowej Górze zorganizowali dla mieszkańców
okolicznych wsi Piknik Rodzinny. W tym dniu
atrakcjom nie było końca.

Już o godz. 15.00 rozpoczęła się
zabawa z klownami . Uczniowie
szkoły podstawowej mogli sprawdzić się w wielu konkurencjach
(np. w strzelaniu z łuku czy rzucie
beretem na odległość), posiedzieć
w kabinie wozu strażackiego czy
pojeździć konno. Wielką atrakcją okazał się zamek dmuchany,
ściana wspinaczkowa oraz trampolina, na których dzieci mogły
się wyszaleć do woli.

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

Kradzieże

W dniu 11 oraz 14 września w Tenczynku miała miejsce kradzież mienia oraz
kradzież z włamaniem. W obydwu przypadkach sprawców zatrzymano.

Napad

PIESEK
PILNIE
SZUKA
DOMU:

Wielki Piknik Rodzinny w Nowej
Górze przeszedł do historii (zdjęO godz. 16.00 na scenę wkroczy- cia z pikniku dostępne w zakładli uczniowie I klasy nowogórskiej ce Album fotograficzny na stropodstawówki, którzy w ramach III nie szkoły), ale organizatorzy
edycji Małopolskiego Konkursu planują już kolejne atrakcje na
Odblaskowa szkoła przypomnieli przyszłoroczne spotkanie, na
zasady bezpiecznego poruszania które wszystkich serdecznie
się po drodze. Po maluszkach zapraszamy.
wystąpił zespół wokalny VERSO Do zobaczenia za rok w Nowej
z krzeszowickiego KOK –u, który Górze.
przypomniał wszystkim największe
vv Agnieszka Michalska
przeboje polskiej sceny muzycznej.

Z BALI

POLICJA INFORMUJE

W dniu 15 września w godzinach nocnych w okolicach Karniowic doszło
do napadu. Do idącego mężczyzny podjechał samochód osobowy, z którego wysiadł pasażer. Zażądał od przechodnia telefonu komórkowego oraz
pieniędzy i przewrócił go na ziemię. Napastnik zabrał telefon, wsiadł do
samochodu i odjechał.
Sprawca został już zatrzymany i usłyszał zarzut rozboju. Ten sam zarzut
usłyszał kierowca samochodu z którego wysiadł napastnik..

W czasie pikniku można było także pomalować swoją twarz, kupić
losy na loterii fantowej i maskotkowej, zapleść włosy w małe warkoczyki, a na zgłodniałych gości
czekał ciepły posiłek (do wyboru szaszłyki, kiełbaski z grilla,
frytki, pieczone ziemniaki)
oraz kawiarenka z lodami i watą
cukrową.

DOMY
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Fundacja “Dar Serca” poszukuje kochającego domu
dla dużej czarnej suczki znalezionej w jednej z podkrakowskich gmin. Jest naprawdę urodziwą sunią, łagodną
i przyjazną. Lgnie do człowieka, uwielbia głaskanie.
Odrobina miłości i ciepła pozwoli jej w pełni otworzyć
się na człowieka.
Suczka jest odrobaczona, zaczipowana, wysterylizowana
i będzie wkrótce zaszczepiona.
Czeka na nową rodzinę, która otoczy ją troską i miłością.
Kontakt w sprawie adopcji: 534 884 174.

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

• 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

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.
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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!!!!

MEBLE
OGRODOWE

Krzeszowice
Rynek 23
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

tel. 12 282 67 96,
kom. 698 686 385
kredyty-chwilowki.pl
✆ 801 800 107
604 95 00 95

Zapraszamy na piknik!!!
Przypominamy, że już w tę sobotę (6.10)
przed budynkiem sklepu Termo-Gaz w Woli Filipowskiej odbędzie się

PROMOCYJNY PIKNIK "OTWARCIE SEZONU GRZEWCZEGO".
w programie:
SZKOLENIE, PREZENTACJE PRODUKTÓW FIRM:
CHAFFOTEAUX, GALMET, DEDIETRICH, ALTECH.

NIEZIEMSKO ATRAKCYJNE CENY KOTŁÓW,
LOSOWANIE NAGRÓD, KONKURSY, GADŻETY REKLAMOWE.

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE GRILLOWANIE (KIEŁBASKI i NAPOJE GRATIS).

ZOFIA SĘK P.H.U. TERMO-GAZ
ul. Chrzanowska 12, Wola Filipowska
32-065 Krzeszowice, tel. 602 384 826

www.termo-gaz.pl

termo-gaz@o2.pl
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