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ODSZKODOWANIA

Uczniowskie ślubowanie w Tenczynku
Jesienią tradycyjnie we wszystkich polskich szkołach odbywają się uroczystości ślubowania klas pierwszych oraz
pasowania na uczniów. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w jednej z takich uroczystości - w Zespole Szkół
w Tenczynku w dniu 12 października 2012 r.
Było to piękne i wzruszające wydarzenie. Uczniowie klas pierwszych
szkoły podstawowej, wobec nauczycieli, starszych uczniów oraz
rodziców i opiekunów składali uroczyste przyrzeczenie, którego
słowa warto przytoczyć:

Ciąg dalszy na stronie 2

EUROPEJSKIE CENTRUM PRAWNE
Odszkodowania nawet ponad 10 lat wstecz
• Wypadki drogowe w kraju i za granicą
• Wypadki w miejscu publicznym
• Tragiczna śmierć osoby najbliższej
• Utrata zdrowia w związku z leczeniem
• POMOC PRAWNA W NIEMCZECH
Bez opłat wstępnych.
Nasze wynagrodzenie
zależy od Twojej wygranej.

"Euro-Plan” Sp. z o.o.
ul. Kielecka 22/4, 31-523 Kraków
tel. kom. 796 796 185, tel. 12 418 40-04
info@euro-plan.pl www.euro-plan.pl

Eurocomplex Trucks

Autoryzowany Dystrybutor Renault Trucks

- Autoryzowany serwis samochodów
dostawczych i ciężarowych
- Sprzedaż samochodów dostawczych,
ciężarowych, nowych i używanych
- Sprzedaż części oryginalnych, nowych
i regenerowanych oraz zamienników
- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów nr KRA14

Piekary 216, 32-060 Liszki
tel. + 48 12 280 19 20
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Kryspinów: 12

346 33 99; 788 15 16 17

MATERIAŁÓWKA

Zabierzów: 536

987 654; 888 34 35 35

www.materialowka.pl

CENTRUM DOCIEPLEŃ I WYKOŃCZEŃ • MIESZALNIA FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KABE

MATERIAŁÓWKA

materiały budowlane

ADRES: BUDZYŃ 50, 32-060 LISZKI OBOK ZALEWU W KRYSPINOWIE

SZEROKI ASORTYMENT • KONKURENCYJNE CENY
Tynk mozaikowy
Bolix

Tynk akrylowy
Bolix Kasza

op. 30kg
- 220 zł/op.

Klej do przyklejania
styropianu Stiro

14,80 zł/25 kg

1,5 mm op.30kg
-130 zł/op/
I grupa kolorystyczna
Gładź szpachlowa Master Mas

28 kg - 62,50 zł/op

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do17.00,
w soboty w godzinach
od 8.00-13.00

ZAMÓWIENIA
I WYCENY

PRZEZ TELEFON ORAZ E-MAIL:
12-280-60-90
biuro@materialowka.pl

WŁASNY TRANSPORT
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„Jestem małym Polakiem.
Kocham moją Ojczyznę.
Pragnę dbać o dobre imię
swojej klasy i szkoły.
Przyrzekam być dobrym kolegą.
Przyrzekam być
przyjacielem zwierząt i roślin.
Będę starał się swą nauką
i zachowaniem,
Sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Ślubuję!”
Aktu pasowania na uczniów dokonała Pani Dyrektor Ewa Cudzik-Tekielak oraz z z-ca Dyrektora Jerzy Zawisza. Inaczej niż
w pozostałych szkołach, w szkole
w Tenczynku uczniów pasuje się
nie specjalnym piórem czy kredką, a prawdziwym mieczem, a to
z uwagi na znamienitego patrona
szkoły – Króla Władysława Jagiełłę.

pytań zadawanych przez starszych
kolegów i w ten sposób udowodnić
swoją gotowość do wstąpienia do
braci uczniowskiej. Przedstawienie
wymagało od dzieci nauczenia się
tekstów wielu piosenek i wierszy.
Uroczyście odśpiewano także nasz
Hymn Narodowy.
Dzieci zostały wspaniale przygotowane przez swoje Panie Wychowawczynie - klasy I a - Annę Skotniczny
oraz klasy I b - Barbarę Wasik. Efekt
przedstawienia, a zwłaszcza uroczystego poloneza, podkreślały piękne
stroje uszyte przez mamę jednego
z pierwszoklasistów - Panią Violettę
Włodarczyk.

nów. Dzieci otrzymały
też z rąk Pani Dyrektor,
Pań Wychowawczyń oraz
przedstawicielki starszych uczniów pamiątkowe dyplomy i upominki, a także legitymacje
szkolne.

Uroczystość ślubowania
połączona została z obchodami
Dnia Edukacji Narodowej, zwanym
potocznie Dniem Nauczyciela. Przypomnijmy, że upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej, która została utworzona
z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zalegalizowaŚwietnie też w swoich rolach wypa- na przez Sejm Rozbiorowy w dniu
dli uczniowie ze starszych klas, 14 października 1773 r. Dzień ten
którzy zaangażowani byli równie uznaje się za święto wszystkich
mocno w całość przedsięwzięcia. pracowników oświaty.
Zanim nastąpiło uroczyste ślubo- Po części oficjalnej na pierwszokla- Życzymy Nauczycielom satysfakcji
wanie, pierwszoklasiści wystąpili sistów czekał poczęstunek przygo- z wykonywanej pracy oraz tego, by
w barwnym przedstawieniu, w któ- towany przez rodziców i opieku- nie przestawała być pasją, niezarym musieli odpowiedzieć na szereg
leżnie od występujących trudności.

Proponujemy usługi:
zdjęcie udostępnione przez Zespół Szkół w Tenczynku

UCZNIOWSKIE ŚLUBOWANIE W TENCZYNKU

tel./fax 12 282 29 89, 12 282 89 95, kom. 600 403 988
zawisza.kr@gmail.com • www.zawisza.krakinfo.pl
Uczniom zaś, aby w szkole zaszczepiano w nich chęć do zdobywania
wiedzy nie tylko dla ocen, ale przede
wszystkim dla poszerzania horyzontów. Aby szkoła była dla nich
oparciem w poszukiwaniu własnej
drogi, by pomagała im wyrosnąć na
ludzi mądrych, otwartych na innych
i otaczający świat.
vv Redakcja

PROMOCJE JESIENNE!
Pilarka MS 170- D

ZAWISZA

• Bezpośrednia ochrona
ﬁzyczna osób i obiektów.
• Całodobowy monitoring
systemów alarmowych i CCTV.
• Działanie Grup Interwencyjnych.
• Montaż, konserwacja systemów
alarmowych i CCTV.
• Konwoje, inkaso, asysty.
• Ochrona imprez masowych.
• Psy obronne

Pracownicy ﬁrmy realizując zadania ochronne
na terenie Krakowa, Chrzanowa, Trzebini,
Krzeszowic, Alwerni, Michałowic, Zielonek,
Iwanowic, Skwierzyny, Myślenic, systematycznie
dążą do poprawy bezpieczeństwa w tych rejonach.

RAD-KAR

Mechanika Pojazdowa
Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

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

699,-

K-SYSTEM

gratis

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

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

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
Pilarka MS 251

1599,-

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

gratis

SKUP METALI KOLOROWYCH
ORAZ STALI
E
CENY ZALEŻN
OD WAHAŃ
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,-

GABINET WETERYNARYJNY
lek. wet. Aleksandra Ornacka-Lipik,
mgr inż. (tech. wet.) Bogusław Lipik
Gabinet czynny:
pon. - pt 9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
sob.
9.00 - 13.00

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

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

Dmuchawa do liści BG 56 D

999,gratis

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

PPHU AGROMIR
Nawojowa Góra, ul. Krakowska 152
tel: 12 282 61 05, 12 258 11 10, 12 258 11 11
www.agromir.com.pl

Autoryzowany Dealer

stihl prasa a5 2.indd 1
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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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HISTORIA W OBRAZACH LITERACKICH

Dzieła sztuki, obrazy, możemy podziwiać przede wszystkim w galeriach i muzeach. Taki sposób
zapoznawania się z nimi, chociaż najwłaściwszy, wymaga jednak wygospodarowania większej
ilości czasu. Mając to na uwadze, zapraszam do prostszej formy kontaktu z przekazem myśli
ludzkiej. Zwróćmy naszą uwagę i zastanówmy się nad dwoma literackimi ujęciami naszej rzeczywistości. W miarę możliwości przedstawię teraz dwa obrazy. Rozpocznę od wątku związanego
bezpośrednio z naszym krzeszowickim regionem.
Pamięć o rodzie Potockich jest dość
mocno obecna w świadomości mieszkańców Krzeszowic i okolic. Podstawą do takiego stwierdzenia może
być chociażby to, że od czterech lat
organizowany jest przy współudziale kilku instytucji, cieszący się dużą
popularnością historyczny spektakl
„Majówka hrabiny Zofii”, w którym aktywnie uczestniczą włodarze
miasta. O prawdziwości przedstawionej tezy świadczy również fakt
jednogłośnego podjęcia w 2009 roku
przez Radę Miejską w Krzeszowicach
uchwały o nadaniu Szkole Podstawowej w Miękini imienia Krystyny
i Andrzeja Potockich. O rodzinie
„Panów na Krzeszowicach” i jej
znaczeniu dla miasta powstało wiele
opracowań różnych autorów. Także
ja napisałem kilka artykułów związanych z tym zagadnieniem i szczerze wyznam, że nie miałem na razie
zamiaru kontynuować tej tematyki.
Jednak z powodu informacji o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia
sprawy zwrotu rodzinie Potockich
przejętych przez Skarb Państwa
w wyniku dekretu o reformie rolnej z 1944 roku ich dóbr, sięgnąłem
raz jeszcze po pióro. Wiadomość
ta przypomniała mi bowiem dość
powszechnie znany i opisywany przypadek bardzo skutecznych działań
pewnej obywatelki niemieckiej, która
w stosunkowo niedługim czasie odzy-

skała swój pozostawiony w Polsce
majątek. Przejdźmy zatem do obrazu
pierwszego, przenosząc się niejako
do 1939 roku.

Chociaż lato owego roku było piękne,
to jednak ogólna atmosfera tych dni
nie nastrajała optymizmem. Wiele
osób przeczuwając nieuchronność
zbliżającej się wojny, próbowało
ratować przede wszystkim własne
życie, wyjeżdżając z Polski w spokojniejsze miejsca. Nie była to bynajmniej podróż dla przyjemności, lecz
w zasadzie życiowa konieczność; jedno z możliwych rozwiązań. W takiej
oto sytuacji opuszcza swoją rodową
posiadłość w Krzeszowicach hrabina
Krystyna Potocka, udając się przez
Węgry do Jugosławii. Wyjeżdża
z nadzieją, że w niedługim czasie
powróci tutaj, by wraz z rodziną
uczestniczyć w życiu społecznym
miasta. Rzeczywiście, powraca dość
szybko do Krakowa, ale wcale nie
dobrowolnie, lecz w eskortowanym
przez Niemców, zaplombowanym
wagonie kolejowym. Nie może jednak
zamieszkać w krakowskim pałacu
Pod Baranami, czy też w Krzeszowicach, gdzie rezyduje Hans Frank.
Po wojnie, nie odzyskawszy swoich
majętności, opuszcza Polskę jak się
okazało już na zawsze. Podobny los
spotkał wiele szlacheckich i arystokratycznych rodzin, niepasujących

według nowej ideologii do stworzonego po II wojnie światowe systemu
politycznego.

lepszych warunków życia w Polsce,
wiele osób korzysta ze sposobności
poprawy swojej sytuacji bytowej
Spróbujmy teraz spojrzeć na obraz i udaje się między innymi do Repudrugi, wyobrażając sobie, że mamy bliki Federalnej Niemiec. Tak właśnie
1971 rok. Sytuacja zarówno gospo- uczyniła rodzina pani Agnes Trawny.
darcza, jak i polityczna w tym okresie W pozostawionym przez nich i przebynajmniej nie jest stabilna. Przed jętym przez Państwo gospodarstwie,
trzema laty, w 1968 roku, doszło do osiedlają się polskie rodziny. Po roku
poważnych sporów politycznych oraz 2000 zaistniała możliwość odzyskalicznych wystąpień i starć ulicznych, nia opuszczonego dobytku. Po kilku
w których poszkodowanych lub aresz- latach starań to się udaje, ale niestety
towanych zostało wielu uczestników mieszkający tam ludzie muszą oputych wydarzeń. Także w 1968 roku ścić zajmowane dotychczas siedziby.
nastąpiła zbrojna interwencja państw Powyższe, przedstawione w nakreśloUkładu Warszawskiego w Czechosło- nych szkicach okoliczności, chociaż
wacji i faktyczna okupacja tego kraju. w swoim tle ogólnym są podobne, to
W grudniu 1970 roku Rada Mini- jednak różnią się istotnymi szczegółastrów podejmuje decyzję o znacz- mi. Ale czy będąc uczestnikiem życia
nej podwyżce cen. Prowadzi to do społecznego można takich obrazów
jeszcze poważniejszych wystąpień. nie zauważyć?.
Na ulicach, w wyniku użycia broni
vv Zbigniew Stanisław Cyran
palnej, giną ludzie. Wobec nie naj-

Duży i bezpieczny zysk wciąż możliwy
Firmy z branży finansowej oferujące wysoki zysk znalazły się ostatnio na cenzurowanym. Czy więc, aby
czuć się bezpiecznie, jesteśmy skazani na mizerne zarobki, które oferują lokaty bankowe? Otóż nie!
Bezpieczny i wysoki zysk można wypracować dzięki tzw. pożyczkom społecznościowym. Oferuje je System
Partner – oferta przygotowana przez Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY-Chwilówki” Sp. z o.o.
System Partner to program, który umożliwia bezpieczne, proste i skuteczne mnożenie pieniędzy. Jak
działa? Wpłacone pieniądze są udzielane w formie
pożyczek lub chwilówek klientom Pośrednictwa
Finansowego „KREDYTY-Chwilówki” Sp. z o.o.
Natychmiast kiedy pożyczka lub chwilówka zostanie spłacona wpłacający otrzymuje swój zarobek.
Nad bezpieczeństwem transakcji oraz pożyczonych
pieniędzy czuwa firma windykacyjna. Ile można
zarobić? Nawet ok. 35 proc. w skali roku!

- Są dwie możliwości. Pierwsza to pożyczka tzw.
Nobiles, w której minimalna kwota wpłaty to 50 tys.
zł, a maksymalna 200 tys. zł. W tym przypadku na
zysk w wysokości ok. 35 proc. w skali roku składają
się czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP
i prowizja od każdej udzielonej pożyczki. Druga
możliwość to pożyczka tzw. Chwilówka, w której

można wpłacić od 1 tys. do 20 tys. zł. W tym przypadku Partnerowi należy się 5 proc. prowizji od każdej
udzielonej chwilówki, niezależnie od okresu na jaki
została udzielona – tłumaczy Grzegorz Czebotar, Prezes Zarządu Pośrednictwa Finansowego
„KREDYTY-Chwiówki” Sp. z o.o.
Anna Gorzawska, Wiceprezes Zarządu Spółki
dodaje:

- W przypadku braku spłaty zobowiązania przez
pożyczkobiorcę i nieskutecznych czynnościach windykacyjnych, firma przejmuje na podstawie Umowy
Cesji wierzytelność od Partnera, wypłacając mu jego
środki. Następnie kieruje sprawę do sądu i egzekucji
komorniczej ale już we własnym imieniu. Mechanizm, o którym opowiadam, funkcjonuje już trzy
lata, a zaufało mu kilka tysięcy naszych Partnerów.

Więcej szczegółów o Systemie Partner na stronie www.system-partner.pl oraz pod numerem telefonu 664 05 00 00.

Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY - Chwilówki” Sp. z o.o.

Pośrednictwo Finansowe „Kredyty - Chwilówki” Sp. z o.o. to firma, która powstała na bazie 12-letniego
doświadczenia w pośrednictwie finansowym i udzielaniu pożyczek gotówkowych oraz ich windykacji.
Posiada ponad 1500 pracowników i 220 oddziałów na terenie całego kraju (do końca 2012 roku ich
liczba sięgnie ponad 280!). Główna siedziba firmy znajduje się w Tychach, na terenie Tyskiej Podstrefy
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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PORADY PRAWNE

Dopuszczenie do współposiadania
jednego ze współwłaścicieli

Jeśli własność rzeczy przysługuje niepodzielnie
więcej niż jednej osobie, mamy do czynienia
ze współwłasnością. Współwłaściciele pobierają pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej
stosownie do posiadanych udziałów w rzeczy.
W tym samym stosunku uczestniczą w wydatkach i związanych z nią ciężarach.
Pojęcie współwłasności dopuszcza różne sposoby posiadania
i korzystania z rzeczy wspólnej
przez współwłaścicieli. Współposiadanie może polegać na bezpośrednim i wspólnym posiadaniu
całej rzeczy, bądź na bezpośrednim i wyłącznym posiadaniu
przez współwłaścicieli wydzielonych im części rzeczy wspólnej.

Przede wszystkim każdy ze
współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy
wspólnej oraz do korzystania
z niej w takim zakresie, jaki daje
się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy
przez pozostałych współwłaścicieli. Wynika to z art. 206 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r.
nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Współwłaściciele mogą jednak
w drodze umowy określić inny
sposób korzystania ze wspólnej
rzeczy.
W konsekwencji współwłaściciel,
który pozbawia innego współwłaściciela posiadania na zasadach

określonych w art. 206 K.c., narusza jego uprawnienie wynikające
ze współwłasności. Natomiast
sam, w zakresie w jakim posiada
rzecz i korzysta z niej w sposób
wykluczający posiadanie i korzystanie innych współwłaścicieli,
działa bezprawnie.

uzasadnione, gdy ze względu
na charakter rzeczy wspólnej
wykonywanie posiadania zakłada
zgodne współdziałanie współwłaścicieli. To z kolei również
może okazać się utrudnione.

Z powyższego wynika, że współwłaściciel pozbawiony przez
Jeżeli ze względu na charakter innego współwłaściciela posiarzeczy wspólnej możliwe jest dania rzeczy wspólnej powinien
korzystanie z niej przez każde- w ostateczności rozważyć takgo współwłaściciela niezależnie że możliwość złożenia do sądu
od korzystania przez pozostałych wniosku o zniesienie współwspółwłaścicieli, może, na pod- własności. Wówczas, w wyniku
stawie art. 222 § 1 kc w związ- przeprowadzonego postępowaku z art. 206 kc, dochodzić od nia, jeśli nieruchomości nie da
współwłaściciela korzystającego się fizycznie podzielić, sąd może
z rzeczy w sposób wykluczający przyznać go jednemu ze współjego współposiadanie, roszczenia właścicieli, z obowiązkiem spłaty
o dopuszczenie do współposia- udziałów pozostałych współwładania. Jeżeli dopuszczenie do ścicieli.
współposiadania jest bezcelowe,
vv Rafał Czeladzki
wówczas współwłaściciel pozbaemail: RCzeladzki@gmail.com
wiony przez innego współwłaściciela posiadania rzeczy wspólnej
może wystąpić do sądu o podział
rzeczy wspólnej do korzystania,
jednakże żądanie takie będzie

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

Dzieci niechciane, dzieci odbierane

W sejmie znów zawrzało za sprawą ustawy aborcyjnej. Tym razem 10
października przyjęto do dalszych prac projekt SP, który, między innymi, zakazuje usunięcia ciąży, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej
choroby zagrażającej jego życiu.

O tym, że żadne dziecko samo
na ten świat się nie prosi, wiedzą
wszyscy, którzy pewną wiedzę
o pszczółkach i kwiatkach sobie
przyswoili. Każde zbliżenie mężczyzny i kobiety może zakończyć
się bardziej lub mniej chcianą ciążą i żadne zabezpieczenia nie dają
100% pewności, że rodzicielstwo
nam nie grozi. Zdawać by się więc
mogło, że powinniśmy ponosić
konsekwencje swoich działań bez
względu na to, co będzie później.
Jednak w życiu nic nie jest takie
proste jak by się zdawało.

Jakiekolwiek prawo w tej kwestii
sejm ustanowi, o tym czy będzie ono
zastosowane czy nie i tak zadecydują ciężarne kobiety, ewentualnie
ich pełni współczucia i dobrych
chęci partnerzy. Całkowity zakaz
aborcji zmieni tylko tyle, że więcej zarobią nielegalne kliniki lub
pozbawieni skrupułów lekarze,
którym wszystko jedno czy zabieg
wykonają w pięknym i bezpiecznym
gabinecie czy w jakiejś obskurnej
piwnicy. Zmieni się tyle, że więcej
kobiet umrze z powodu powikłań
po nielegalnych aborcjach.

da w domu, bo samochodu nie ma,
bo matka nieporadna lub z innych
równie „mądrych” powodów.

Niejednokrotnie media donoszą
o takich przypadkach - jak choćby
głośna sprawa małej Róży z Wielkopolski, czy teraz sprawa z Opolskiego, gdzie sąd odebrał dziecko matce
dlatego, że jest niepełnosprawna.

Z jednej strony debata nad zakazem
usuwania niechcianych lub zagrożonych ciąż, z drugiej odbieranie
rodzicom ich dzieci z często bzdurnych powodów. Urzędnicy zamiast
wyciągnąć pomocną dłoń do tych
Nikt nie ma prawa pozbawiać życia Wiele kobiet uważa, że ich ciało rodzin, które są gorzej sytuowadrugiego człowieka i każdy czło- jest ich własnością i tylko one mają ne lub mało zaradne (a mają różwiek ma prawo do życia – wynika prawo decydować, co z tym ciałem ne narzędzia, aby takim ludziom
to tak z kanonów wiary jak i z prawa zrobią, ciąża jest ich sprawą i tylko pomóc) wolą po prostu złożyć wniokarnego. Co do tego nie ma wątpli- one maja prawo decydować czy chcą sek do sądu o odebranie dzieci – bo
wości, pojawiają się one natomiast być w ciąży czy nie. Taka ustawa tak jest łatwiej, mniej pracy, mniej
w kwestii tego, od kiedy człowiek niczego nie zmieni, nie sprawi, że zachodu i koszty niższe – a co! przejest człowiekiem czyli podmiotem osoby, które dotąd uważały aborcję cież biedni uczuć nie mają i środków
praw, czy od poczęcia, od urodzenia, za sprawę osobistą nagle zaczną żeby się sądzić też nie, więc po co
czy może od pierwszego uderzenia myśleć inaczej. Ci natomiast, którzy się wysilać...
serca? Wg prawa podmiotem prawa bez względu na okoliczności zajścia
Żaden system prawny nie jest doskojest każdy człowiek od chwili uro- w ciążę czy jakiekolwiek zagrożenały, każdy ma jakieś swoje wady,
dzenia, zatem czy będąc dziewię- nia nie wyobrażają sobie, że można
ale dlaczego ten nasz polski jest
ciomiesięcznym płodem w brzuchu zrobić coś innego niż urodzić, będą
często tak bzdurny i nielogiczny,
mamy jesteśmy podmiotem prawa? tak myślały nadal.
że czasem nie wiadomo śmiać się
Czy mamy prawo do życia? Każda Może zamiast debatować jakby tu
czy płakać, ale cóż, jakich mamy
mama i każdy tata w tym momencie nabić kabzy lekarzom z aborcyjnepolityków, takie nam prawo ustalają
z całą pewnością zapłoną świętym go podziemia, zaczęto by myśleć,
– smutna prawda.
oburzeniem – jak można wątpić, jak zmienić umysły bezdusznych
że ich najdroższa kruszynka ma urzędników, którzy narodzone
prawo żyć. Oczywiście że ma! I tu i wymarzone dzieci rodzicom
vv Izabela Szatyn
jest sedno całej sprawy.
odbierają zaraz po urodzeniu bo bieemail: go _ izabelaszatyn@op.pl

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

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

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

SPRZEDAMY!!!

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

MIESZKANIA:
Krzeszowice Centrum Targowa, 2 pok. 47m2 235 000 zł
250 000 zł
Krzeszowice, 3 pok. 47m2
175 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38m2
165 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38m2
310 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72m2
Kraków Prądnik B. ul. Marczyńskiego ,
1 pok. 36m2
230 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa ,
4 pok. 90m2 dwa poziomy 465 000zł + garaż 40 000 zł
235 000 zł
Kraków Prokocim ul. Kurczaba 2 pok. 48m2
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2
110 000 zł
300 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2
2
70 000 zł
Krzeszowice, 1300 m
70 000 zł
Krzeszowice, 1100 m2
90 000 zł
Siedlec, 1200 m2
260 000 zł
Tenczynek, 1650 m2 z mediami
125 000 zł
Tenczynek 990 m2 z mediami i projektem
Wola Filipowska – Pasternik, 1700m²
110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a
10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a
25 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł
Zalas, 0.75 ha
150 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha
80 000 zł

Paczółtowice, 0.64 ha
Paczółtowice 0.57 ha
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + 2x garaż
260 m2 stan surowy
105 m2 st. sur.+ garaż
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż
Tenczynek:
95 m2
185,5 m2 + 2x garaż + pom. gosp.
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.
Paczółtowice:
180 m2 do remontu + 2000 m2 działki
Zalas
85m2 + zab. gosp.
KOMERCJA:
Krzeszowice
Rynek lok. biur. 260 m2
Rynek lok. biur. 120 m2
Rynek 151 m2 lok. biur.
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2
+ zab. Przemysłowe
Kraków Rybitwy:
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2
Bolęcin:
Stadnina koni + zabudowania 5.30 ha,
Ośr. rekreacyjny z akwenem
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe
Oświęcim Centrum:
Lokal sklepowy z zapleczem, 108 m2

ZAMIENIMY!!!

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

WYNAJMIEMY!!!

32 000 zł
28 500 zł

480 000 zł
450 000 zł
290 000 zł

690 000 zł

330 000 zł
550 000 zł
150 000 zł

190 000 zł

290 000 zł

410 000 zł,
350 000 zł
260 000 zł

390 000 zł

1 100 000 zł
2 800 000 zł

1 000 000 zł

600 000 zł

!!
NOWOŚĆ MY
ICZY
POŚREDN
IWANIU
W POZYSK OTECZNYCH,
W HIP
KREDYTÓ WKOWYCH
GOTÓ
ZAKUPIE
ORAZ PRZYODÓW.
SAMOCH

Kraków Azory: Pow. biurowa 230 m 6500 zł/mc + media
Oświęcim Centrum: Lokal sklepowy z zapleczem 95 m 4 000 zł netto + media
Bolecin: ośrodek rekreacyjny z akwenem wodnym + pawilony mieszkalne cena do negocjacji,
Krzeszowice: ul. Kościuszki lok. biur. 80m2 1100zł/mc + media.
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 komfort 1800 zł netto+ 23% vat
+ dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

Informacje, Reklamy

krzeszowicki
KULTURA

www.biuroprestige.pl

HATBREAKERS w Must Be The Music!

W maju pisaliśmy o zespole HATBREAKERS i ich koncercie w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Krzeszowicach. U chłopaków
w czapkach zmieniło się przez ten czas całkiem sporo i to na dobre.
Właśnie skończyli nagrywać swój debiutancki mini-album tak zwaną
EPkę. Na krążku znajdują się 3 autorskie kompozycje.
"Materiał na płytę długogrającą
jest już gotowy, jednak wydanie
jej wiąże się ze sporymi kosztami.
Próbujemy więc na różne sposoby zgromadzić fundusze… Można
powiedzieć, że praktycznie wszystkie pieniądze z koncertów idą do
naszego "banku", dzięki czemu
wydaliśmy już dwa single: „Maybe I Should” oraz „Wiosna”. Póki
co szukamy sponsora i myślę, że
przy odrobinie szczęścia na przełomie 2012/2013 roku będzie można
spodziewać się naszej pierwszej
płyty długogrającej." - komentuje
wokalista Paweł Bergel.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w

5

życiu zespołu jest udział w programie Must Be The Music w telewizji
POLSAT.

HATBREAKERS przeszli bowiem
wąskie sito kwalifikacji i z kilku
tysięcy zespołów i wokalistów
zakwalifikowali się do programu,
gdzie zebrali doskonałe recenzje
oraz cztery głosy na TAK od Jurorów. Adam Sztaba podkreślił skalę
trudności wykonywanej kompozycji, a Ela Zapendowska pochwaliła
głos Pawła. Kora i Łozo również z
nieskrywaną sympatią wypowiadali
się o muzykach. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zespół dostał
się do półfinału gdzie 28 paździer-

nika 2012 r. wystąpi na żywo dla
milionów telewidzów.

"Jeżeli spodoba się Państwu nasz
występ w jednym z nadchodzących
programów Must Be The Music mówi saksofonista Sebastian - to
będziemy ogromnie wdzięczni za
wsparcie w postaci smsów na nas.
Z góry dziękuję za każdego smsa
mieszkańcom mojego rodzinnego
miasta Krzeszowice i jego okolic".

Nie pozostaje nam nic innego, jak
tylko życzyć chłopakom powodzenia, wysyłać smsy i czekać na
kolejne sukcesy muzyczne!
www.hatbreakers.com

FERIE ZIMOWE
AUSTRIA
ceny od
440 PLN
za 1os. / 7 nocy

Biuro Podróży

Zapraszamy na wypoczynek
do ciepłych krajów:
Egiptu, na Wyspy Kanaryjskie,
Wyspy Zielonego Przylądka,
do Kenii, na Malediwy
oraz do innych zakątków świata.

PRESTIGE

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

NOWOŚĆ:
narty w
TURCJI
i BUŁGARII!

Zapraszamy:
poniedziałki – piątki:
10:00 - 20:00
sobota:
10:00 - 18:00
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uprawnienia
Ministra Finansów
7479/2004

Biuro Rachunkowe
Czułówek
Ø Pomoc i doradztwo
w zakładaniu ﬁrm
Ø Usługi księgowe dla ﬁrm,
spółek i stowarzyszeń
Ø Księgi przychodów
i rozchodów,
Ø Ryczałt, pełna księgowość,
VAT i ZUS
Ø Obsługa kadrowo-płacowa
Ø Reprezentujemy Klienta przed
urzędem skarbowym i ZUS

Zapraszamy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 19.00

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

Serwis kotłów gazowych
tel. 601 875 130
DACHY

FIRMA CIESIELSKO-DEKARSKA “ROAR”
// WIĘŹBY DACHOWE // KRYCIE DACHÓWKĄ, BLACHĄ itp. //
// MUROWANIE KOMINÓW // MALOWANIE DACHÓW //
// ADAPTACJA PODDASZY // ODŚNIEŻANIE //

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

W miesiącach: październik, listopad 2012 r.
na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony
bezpłatny odbiór odpadów
WIELKOGABARYTOWYCH i zużytych OPON
wg harmonogramu przedstawionego
na www.krzeszowice.pl – Gospodarka odpadami

krzeszowicki
ZDROWIE I URODA

JOGA RELAKSACJA

Co nam robi stres? Codziennie życiu - w pracy, w szkole, na ulicy, siedząc za kierownicą
samochodu, narażeni jesteśmy na sytuacje trudne, które powodują, że organizm gotowy
jest do walki, budzą się w nas pierwotne instynkty. Jednak zamiast walczyć czy uciekać
przeżywamy wszystko „na siedząco".
Substancje, które wytworzył
organizm (adrenalina) nie zostają wykorzystane, a napięcie nie
zostaje rozładowane. Każdy z nas
szuka swojego własnego sposobu
na uwolnienie tych napięć, jednym
z wielu rozwiązań jest relaksacja
i wizualizacja. Może to jest ten
sposób, który sprawi przyjemność
naszemu ciału i umysłowi.

miejscem, do którego zechcesz
się przenieść w swojej wyobraźni? Weź głęboki oddech, poczuj
z tym oddechem zapach i smak
Teraz napnij mocno całe ciało tego miejsca, poczuj, jak Twoje
na dwie, trzy sekundy i puść - ciało zatapia się w tym miejscu,
jak powoli z każdym wydechem
powtórz trzy razy.
stajesz się wolna od napięć, poczuj
Zrób trzy powolne, bardzo głębojak wiatr delikatnie masuje Twoje
kie oddechy. Po każdym wdechu
stopy, nogi, plecy, brzuch, ręce,
zatrzymaj na chwilę powietrze.
Jak przygotować się do relaksacji. Potem zacznij oddychać normal- kark, szyję i skórę głowy.
Wyłącz telefon, zamknij drzwi i nie i ... wyobraź sobie miejsce, do Teraz połóż dłonie na brzuch i
upewnij się, że nikt i nic w tym którego chcesz się udać. Możesz oddychaj głęboko.
czasie nie zakłóci twojej ciszy, wyobrazić sobie łąkę latem, polanę Przenieś koncentrację na lewą
to ma być czas tylko dla Ciebie. w lesie, pełną pachnących kwiatów nogę i wyobraź sobie w lewej
Połóż się na wznak, wygodnie i i szum strumyka płynącego obok. stopie jasną, świetlistą kulę enernieruchomo. Zdejmij wszystkie Może wolisz znaleźć się na plaży gii i weź tę kulę przez lewą nogę
niepotrzebne i uciskające przed- pełnej ciepłego piasku, gdzie czu- i lewe biodro, przez lewe ramię
mioty, takie jak pasek od spodni, jesz zapach i smak morskiej wody, do tarczycy i do przysadki, zrób
pierścionki, bransoletki, łańcuszki a Twoje ciało delikatnie dotyka wydech, teraz weź głęboki wdech
i otul się miękkim ciepłym kocy- podmuch wiatru? A może wiosen- do przysadki wizualizując jasną,
kiem. Wyprostuj kręgosłup, dłonie ny sad - ciepły, wilgotny, pachną- ciepłą energię i wypuść tę energię
ułóż wzdłuż tułowia wewnętrzną cy kwiatem jabłoni - będzie tym przez tarczycę, prawe ramię, prawe
stroną do góry, stopy rozstaw na
szerokość bioder, język ułóż tak,
aby nie dotykał ani zębów ani podniebienia i zamknij oczy.

biodro i prawa stopę.

Teraz wyobraź sobie w prawej
stopie jasną świetlistą kulę energii, zabierz tę energię do prawego biodra, do prawego ramienia,
do tarczycy i do przysadki, zrób
wydech, z wdechem pobierz jasną
świetlistą energię do przysadki i
wypuść tę energię przez tarczycę,
lewe ramię, lewe biodro i lewą
stopę.

Powtórz ten cykl siedem razy lub
do momentu, gdy poczujesz, że
Twoje ciało jest zrelaksowane
i wypoczęte. Ciesz się stanem
odprężenia, możesz w nim być,
jak długo zechcesz, tak długo, jak
długo potrzebuje tego Twoje ciało
i Twój umysł.
vv Beata Kuźnik

nauczyciel jogi, tel. 604 470 772

YOGA W TENCZYNKU
tel. 604 470 772, ul. Tęczowa 5
Zajęcia jogi w Tenczynku:
wtorek: 8.30 - joga delikatna;
środa: 18.20 - joga hormonalna, 19.00- joga ogólna
czwartek: 18.00 - grupa początkująca, 20.00 - grupa zaawansowana
Informacje i zapisy pod numerem telefonu:
Zapraszamy.

Informacje, Reklamy

krzeszowicki
ZDROWIE I URODA

BADANIA ORTOPEDYCZNE
I STOMATOLOGICZNE
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Z TENCZYNKA

Jakim typem fitnessowym jesteś?

Trenujesz nawet 5-7 dni w tygodniu, ale raczej nie trzymasz się żadnego ściśle
określonego planu? Czy raczej nie przepadasz za męczącymi ćwiczeniami i z wysiłkiem zmuszasz się do 20 minut kardio i jednej serii ćwiczeń wzmacniających jeden
lub dwa razy w tygodniu?
Oba scenariusze nie są idealne,
bo żaden z nich nie przyniesie ci
pożądanych efektów i poprawy
kondycji. Zastanawiasz się więc,
ile i jak trenować, by osiągnąć
swój cel? Wykonaj poniższy quiz.
Pozwoli on przyjrzeć się twoim
przyzwyczajeniom treningowym
i ustalić, ile tak naprawdę powinnaś ćwiczyć. Zaznacz odpowiedzi, które najwierniej oddają
twoje fitnessowe nawyki z ostatnich 6-8 miesięcy i przeczytaj,
co z nich wynika.
Ćwiczenia siłowe wykonuję:

a. Przynajmniej 5 razy w tygodniu. 2-4 serie na każdą partię
ciała za każdym razem.

b. 3 razy w tygodniu. Robię 2
różne ćwiczenia na każdą partie ciała.
c. 1-2 razy w tygodniu. Głównie ćwiczę mięśnie brzucha
i pośladków.
d. Nigdy. Wykonuję tylko trening
kardio.

Zaznaczyłaś odpowiedz a.
Oznacza to, że ćwiczysz zbyt
intensywnie. Według American
College of Sports Medicine zaleca się wykonywać nie więcej niż
3 treningi siłowe na całe ciało
w tygodniu, z przerwą między
nimi trwającą nie mniej niż 48
godzin.

Zaznaczyłaś odpowiedz b. Jesteś
na właściwej drodze do zachowania dobrego zdrowia i ładnej sylwetki. Tak zaplanowany trening
najszybciej przynosi rezultaty.
Pozwala w 8 tygodni zrzucić 1,5
kg tłuszczu i nabrać 800g masy
mięśniowej.

Zaznaczyłaś odpowiedz c lub d. Pozwolą ci kontrolować masę ciaNiedobrze! Powinnaś wreszcie ła, ujędrnią je i przydadzą siłę do
zdobyć się na porządny wysiłek. uprawiania innych sportów.
Przeczytaj odpowiedź b wraz
z komentarzem, a dowiesz się,
Zwykle ćwiczenia
jak często należy wykonywać
kardio wykonuję:
ćwiczenia wzmacniające.
a. Nigdy.

a. 10-20 minut.

b. 30-60 minut.

c. Dłużej niż godzinę.

d. Nie wykonuję ćwiczeń kardio.

Zaznaczyłaś odpowiedz a. To
nie wystarczy, by zachować dobra
c. 3-6 razy w tygodniu.
kondycję. Jeśli jednak przez 20
minut ćwiczysz bardzo intend.
7
razy
w
tygodniu,
a
czasami
a. Są obolałe i ledwo się porusywnie (na poziomie 75% tętna
nawet 2 razy dziennie.
szam.
maksymalnego), osiągasz rezultat
b. Czuję w nich lekkie napięcie, Zaznaczyłaś odpowiedz a lub podobny, jak gdybyś ćwiczyła 40
ale po lekkim rozruchu zapo- b. Jeśli unikasz treningu kardio, minut z mniejszą częstotliwością.
bo wydaje ci się nudny, pamięminam o ich istnieniu.
taj, że kardio nie oznacza jedy- Zaznaczyłaś odpowiedz b lub c.
c. Zupełnie ich nie czuję, jakbym
nie ćwiczenia na rowerku, bieżni Wygląda na to, ze twój trening
poprzedniego dnia w ogóle nie
czy maszynie eliptycznej. Możesz jest skuteczny. 30-45 minutowy
ćwiczyła.
ćwiczyć na powietrzu np. szybko wysiłek kardio na poziomie intend. Nie wykonuję ćwiczeń siło- spacerując lub wybrać się na zaję- sywności średniej (RPE 5-6 tzn.
wych.
cia taneczne. Dowolna aktyw- rozmowa podczas wykonywania
Zaznaczyłaś odpowiedz a. Ćwi- ność, która przyspiesza bicie ser- kardio jest ze średnim wysiłkiem)
czysz zdecydowanie zbyt inten- ca na więcej niż 20 minut, może jest dobrym wyborem. Jeśli ćwisywnie. Przy okazji najbliższe- być nazwana treningiem kardio. czysz na poziomie niskim rozgo treningu zmniejsz obciążenie Zaznaczyłaś odpowiedz c. Praw- mowa prawie bez wysiłku (RPE
o 10% lub rób mniej powtórzeń dopodobnie jesteś na właściwej 3-4), powinnaś wydłużyć trening
do 45-60 minut. Niezależnie od
w serii.
drodze do doskonałej kondycji
tego, czy ćwiczysz dla zdrowia,
Zaznaczyłaś odpowiedz b. Ćwi- i zdrowia. Wykonywanie 3-5
czy chcesz schudnąć, 60 minut
czysz z prawidłowo dobranym treningów kardio w tygodniu
na trening kardio w zupełności
obciążeniem i wykonujesz odpo- skutecznie podnosi wydolność
wystarczy.
wiednią liczbę powtórzeń i serii. organizmu i spala dużą ilość
Mięśnie po treningu powinny być kalorii, a przy tym daje ci szan- Zaznaczyłaś odpowiedz d.
sę na odpoczynek. Aby wysiłek Twoja kondycja i wytrzymałość
lekko zmęczone.
był
skuteczny, musisz pamiętać pogarszają się. Regularny trening
Zaznaczyłaś odpowiedz c. Nieo
tym,
by ćwiczyć z dużą inten- kardio nie tylko zmniejsza ryzyko
stety twój trening jest nieskusywnością
i zmieniać ją podczas chorób serca, ale dodaje energii
teczny. Aby mięśnie mogły się
każdej
sesji
ćwiczeń, wykorzy- i ułatwia wykonywanie czynności
rozwijać, musisz je zmęczyć trestując
np.
treningi
interwałowe. dnia codziennego.
ningiem. Spróbuj zwiększyć nieco
Powodzenia
obciążenia oraz liczbę powtórzeń Zaznaczyłaś odpowiedz d.
w serii lub wypróbuj zupełnie Poważnie narażasz się na przetrevv Anna Chrząścik
nowe ćwiczenia.
nowanie i kontuzję. Odpoczywaj
instruktor fitness, fizjoterapeuta
Zaznaczyłaś odpowiedz d. przynajmniej 1 dzień w tygodniu, tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl
Koniecznie włącz w swój tre- by zregenerować siły.
Dzień po treningu wzmacniającym moje mięśnie:

b. 1-2 razy w tygodniu.

Zapraszamy do Kuchni na Wzgórzu

Dzisiaj po raz pierwszy piszę do rubryki kulinarnej w Gwarku Krzeszowickim
i od razu proponuję Państwu coś pysznego poprawiającego nastrój. Dni robią
się krótsze, są coraz zimniejsze wieczory, a taki deser każdemu poprawi humor.
Moje dzieci bardzo lubią takie owoce na podwieczorek lub wieczorem zamiast
kolacji. Owoce tu podane to jabłka i gruszki w towarzystwie śliwek, ale robię też
taki deser z samymi jabłkami, gruszkami lub same śliwki. Polecam!
JESIENNE OWOCE
POD KRUSZONKĄ
Owoce:
• 2 jabłka
• 2 gruszki
• kilka śliwek

Jabłka i gruszki obieramy, wykrawamy gniazda nasienne i kroimy na
plasterki. Układamy na dnie naczynia żaroodpornego, na to układamy
śliwki pozbawione pestek.

Piekarnik rozgrzewamy do 200 C i
Smacznego !
wstawiamy
nasze
owoce,
pieczemy
Zapraszam też do odwieMasło roztapiamy i mieszamy z
cukrem i mąką łyżką. Mają powstać aż górna warstwa się zarumieni - dzin mojej strony kulinarnej
www.kuchnianawzgorzu.pl.
grudki, więc mieszamy tylko tro- czyli ok. 30 minut.
chę. Tą mieszanką posypujemy Można podać z lodami, bitą śmieowoce i posypujemy na koniec taną ..ale najlepsze owoce są z samą
vv Ulla Pałka
kruszonką na ciepło.
cukrem waniliowym.

Pr zedszkole w Tencz y nku
w ramach realizowanego programu profilaktyki zdrowotnej zorganizowało w październiku cykl
badań dla dzieci.

Wszystkie chętne maluchy zostały poddane badaniu ortopedycznemu, które przeprowadził lekarz ORTOPEDA Janusz Strzępek
z KANA-MED w Krakowie. W badaniach, które odbywały się na
sali gimnastycznej uczestniczyło wielu rodziców, z których każdy
mógł porozmawiać z lekarzem oraz otrzymał na piśmie diagnozę
z ewentualnymi wskazaniami profilaktycznymi. Dzieci w placówce
już korzystają z gimnastyki korekcyjnej, a postawiona diagnoza
pomoże jeszcze skutecznie prowadzić zajęcia w zależności od rodzaju
wad postawy.
Również w październiku dzięki znakomitej współpracy ze stomatologiem w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Tenczynku udało się zorganizować badania profilaktyczne o charakterze stomatologicznym dla 6
latków. Badania ze względu na dużą liczbę dzieci podzielono na 2 dni .
Pani doktor stomatolog Jolanta Szostek i pomoc dentystyczna Lucyna
Kukiełka stworzyły maluchom znakomitą atmosferę badań, było to
potrzebne bo małe dzieci często boją się dentysty. Każde dziecko
otrzymało na piśmie diagnozę o stanie uzębienia, potrzebach lakowania ( bezpłatnie tylko do 7 roku życia) oraz wskazaniach, także
ortodontycznych.
Dzieci podziękowały Paniom wręczając bukiety kwiatów i obiecały
dbać o swoje zęby oraz systematycznie je kontrolować.

ning ćwiczenia wzmacniające.

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Kruszonka:
• pół szklanki cukru +
2 łyżki cukru waniliowego domowej roboty
najlepiej
• pół szklanki mąki
• pół kostki masła 82%

Mój trening kardio
zwykle trwa:
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Mieszkanki Powiatu
Krakowskiego Gminy Zabierzów
w wieku powyżej 25 lat na

BEZPŁATNE
BADANIA TARCZYCY
Ośrodek Zdrowia, Rudawa
w godz.: 9.00-16.00

RUDAWA 16 październik 2012
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Badania finansowane są przez:
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Rejestracja i informacja:
lub Tel.:12/ 633-02-18 lub 501-620-28

Ośrodek Narządu Ruchu w Krzeszowicach,
ul. Daszyńskiego 1 oraz
Stowarzyszenie Kobiet z Problemami
Onkologicznymi „Amazonka” zapraszają
27 października 2012 (sobota) w godzinach 9.30 – 13.00
na bezpłatne konsultacje onkologiczne

z panem dr PIOTREM BRANDYSEM.
Tel. 12/258-10-86 w godz. 7.00-18.00
bądź osobiście.

Salon Fryzjerski
Ewelina Dorynek

URODA

tel. 606-950-859, 794-284-014

32-067 Tenczynek, Ośrodek Zdrowia (obok apteki)
Wieloletnie doświadczenie poparte certyﬁkatami.
Konkurencyjne ceny • Sympatyczna atmosfera.

Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach do twarzy i ciała marki DECLARE.
Do włosów stosujemy kosmetyki uznanej marki Lecher Professional.

Salon Kosmetyczny

tel. 503-143-121

MADA
Magdalena Gryboś

kosmetyczka dyplomowana
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krzeszowicki

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE
Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach serdecznie
zaprasza na zajęcia

SALSA SOLO

CHRZANÓW
25 października o godz. 19.00. (Stara Kotłownia)
zapraszamy na koncert Sztywnego Palu Azji - Bilety przedsprzedaż-20 zł, w dniu koncertu-30 zł do nabycia
w Informacji MOKSiR. Tel. 32 62 330 86 wew.53.

czwartki, godz. 16.30-17.30
Salsa - najlepszy sposób na jesienną chandrę!

Na zajęciach proponujemy zarówno naukę tańców kubańskich, takich jak: salsa, son cubano,
mambo cubano, merrengue, chachacha, cumbia, jak również delikatną gimnastykę muzyczną,
tj. zapoznanie się z wachlarzem rytmów kubańskich, z ich instrumentarium i charakterystyką.
Zajęcia prowadzi ANNA MAZANKIEWICZ - kobieta, dla której życie jest muzyką, a muzyka
inspiracją do działania i uśmiechu. Tańczy ponieważ, nie zna lepszego sposobu wyrażania
swoich uczuć, emocji, nastrojów.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 26
października o godz. 18.00 na wernisaż wystawy prac Bronisława Chromego,
wybitnego krakowskiego rzeźbiarza i malarza, absolwenta krakowskiej
ASP, ucznia Xawerego Dunikowskiego. Wystawa potrwa do 26 listopada.

Na przestrzeni 7 lat skosztowała już takich form tanecznych jak: salsa, son cubano, bolero,
chachacha, rumba, mambo cubano, afro, tango argentino, flamenco, taniec afrykański.
Zafascynowana kulturą kubańską i jej dźwiękami, kolekcjonuje na jej temat wiedzę, aby później
z wielką przyjemnością przekazywać ją dalej.
Po wieloletnim doświadczeniu z nauką tańca, założyła Stowarzyszenie dla Wypoczynku i Rozrywki
SABORES DE CUBA (www.sabores.pl), którego misją jest udostępnienie zainteresowanym
całokształtu kubańskiego folkloru.

Zapisy i informacje: 602 726 353 lub 12 282 14 65. Zapraszamy!

ZABIERZÓW
25 października o godz. 10:00

Zabierzowskie Centrum Kultury

zaprasza wszystkie dzieci na spektakl
„Misiowa draka o drogowych znakach”
w wykonaniu grupy artystycznej KOP.
Bilety do nabycia w sekretariacie SCKiPGZ. Cena: 5 zł/os.

TRZEBINIA
Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
zaprasza
7 listopada o godz. 20.00 (sala teatralna MOKSiR)
na Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Piotra Bałtroczyka.
Bilety w cenie: 45 zł (parter) i 40 (balkon) do nabycia w Informacji
MOKSiR. (tel. 32 62 330 86 wew.53).

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Bitwa pod Wiedniem" PREMIERA

•12.10 seanse o godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 13.10 seanse o godz. 15.30, 18.00, 20.30 •
•14.10-18.10 seanse o godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 19.10 kino nieczynne •
• 20.10 seanse o godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 21.10 seanse o godz. 18.30, 21.00 •
• 22.10-25.10 seanse o godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 26.10-31.10 seans o godz. 16.00 •
Od 12.10 do 25.10 pierwszy seans – polski lektor, pozostałe seanse – polskie napisy
Od 26.10 do 31.10 seans z polskimi napisami

reżyseria: R. Martinelli, czas: 125 min., gatunek: 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.

POLSKI TYDZIEŃ
"Róża"

• 26.10 seans o godz. 20.20 • 28.10 seans o godz. 18.20 • 29.10 seans o godz. 20.20 •

reżyseria: W. Smarzowski, czas: 98 min., gatunek: dramat, prod. Polska, 18 lat

18:00
20:00

"Wieczór panieński"- komedia, USA
3D: "Dredd" - akcja/sci-fi, Indie/W.Brytania/USA

19.10

20:30

""Uprowadzona 2" - thriller/kryminał/akcja, USA/Francja

reżyseria: W. Krzystek, czas: 102 min. gatunek: sensacyjny/polityczny, prod. Polska, 12 lat

20.10

16:00
18:00
20:00

3D: "Żółwik Sammy 2" - animowany, Belgia /dubbing PL/
"Uprowadzona 2" - thriller/kryminał/akcja, USA/Francja
"Zakochana bez pamięci"- dramat,komedia, Francja

• 27.10 seans o godz. 18.20 • 28.10 seans o godz. 20.20
• 29.10 seans o godz. 18.20 • 30.10 seans o godz. 18.20 •

21.10

16:00
18:00
20:00

3D: "Żółwik Sammy 2" - animowany, Belgia /dubbing PL/
"Zakochana bez pamięci"- dramat,komedia, Francja
"Uprowadzona 2" - thriller/kryminał/akcja, USA/Francja

23, 25.10

18:00
20:00

"Uprowadzona 2" - thriller/kryminał/akcja, USA/Francja
"Zakochana bez pamięci"- dramat,komedia, Francja

24.10

18:00
20:00

"Zakochana bez pamięci"- dramat,komedia, Francja
"Uprowadzona 2" - thriller/kryminał/akcja, USA/Francja

26-28.10

17:00
19:30

"Bitwa pod Wiedniem" - historyczny, Polska/Turcja/Włochy
"Bitwa pod Wiedniem" - historyczny, Polska/Turcja/Włochy

30-31.10

17:00
19:30

"Bitwa pod Wiedniem" - historyczny, Polska/Turcja/Włochy
"Bitwa pod Wiedniem" - historyczny, Polska/Turcja/Włochy

02-04.11

17:00
19:45

"Skyfall" - sensacyjny, USA/W.Brytania
"Skyfall" - sensacyjny, USA/W.Brytania

reżyseria: D. Goddard, czas trwania: 95 min., gatunek: horror, prod. USA, 15 lat

06-08.11

17:00
19:45

"Skyfall" - sensacyjny, USA/W.Brytania
"Skyfall" - sensacyjny, USA/W.Brytania

reżyseria: B. Parker, czas trwania: 90 min., gatunek: horror, prod. USA 15 lat

18.10

"80 milionów"

• 26.10 seanse o godz. 14.00, 18.20 • 27.10 seans o godz. 14.00 •

"Lęk wysokości"

reżyseria: B. Konopka, czas: 90 min., gatunek: dramat/psychologiczny, prod. Polska, 12 lat

"Wymyk"

• 27.10 seans o godz. 20.20 • 28.10 seans o godz. 14.00 • 30.10 seans o godz. 20.20 •
reżyseria: G. Zgliński, czas trwania: 85 min., gatunek: dramat/sensacyjny. prod. Polska, 12 lat

Cena biletów: 10 zł normalny, 8 zł ulgowy (dla posiadaczy karnetów)
Uwaga! Dla pierwszych osób mamy 50 karnetów upoważniających do zakupu
biletów ulgowych - karnety do odebrania w kasie kina.
Dobre kino w przystępnej cenie. Zobacz to na dużym ekranie!
Dlaczego gramy?

WIECZÓR GROZY - HALLOWEEN
31.10 start o godz. 19.00

Cena biletu (na 2 filmy): 15 zł (przedsprzedaż), 20 zł (od 26.10.2012)

"Dom w głębi lasu"

"Czarnobyl. Reaktor Strachu"

Informacje, Reklamy

krzeszowicki
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ZABIERZÓW

Każdy z nas ma APETYT NA ŻYCIE!

Na początku 2012 roku spełniły się marzenia i po wielu miesiącach przygotowań zarejestrowaliśmy
„Apetyt na Życie” w Rejestrze Stowarzyszeń. Głównym założeniem Stowarzyszenia jest skupienie
chorych leczonych żywieniowo, a także ich rodzin, bliskich i osób zainteresowanych wspólną pracą
nad podniesieniem jakości naszego życia. W Polsce, już od wielu lat kroplówka lub płynna dieta
zastępuje talerz i sztućce ponad tysiącu osób stale leczonych żywieniowo, dzięki temu mogą
one nadal cieszyć się życiem. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i osób starszych. Każdy z nas ma
swoją historię, ale wszystkich nas łączy to, że układ pokarmowy nie działa prawidłowo, a leczenie
żywieniowe pozwala nam funkcjonować na co dzień.
Leczenie żywieniowe dla ludzi niezwiązanych z tematem, może brzmieć
zagadkowo. Polega ono na dostarczeniu do organizmu niezbędnych
do życia składników odżywczych,
których chory nie jest w stanie przyjąć
w sposób naturalny lub kiedy podaż
ta jest niewystarczająca. Powodem
może być problem w przyjmowaniu
pokarmu, wynikający z choroby podstawowej, na którą cierpi pacjent lub
obecność schorzenia wywołującego
niedożywienie. Wyróżniamy dwa
rodzaje leczenia żywieniowego.

Żywienie dojelitowe, które polega na
wprowadzaniu specjalnych gotowych
do użytku diet płynnych przez tzw.
zgłębnik założony przez nos. Jeśli
taka metoda odżywiania konieczna jest przez miesiące, a nawet lata
– wówczas pokarm wprowadza się
poprzez żołądkową lub jelitową przetokę odżywczą – PEG, specjalnym
otworem w powłoce jamy brzusznej.

Żywienie pozajelitowe, tu potrzebne
do życia wartości odżywcze dostarczane są bezpośrednio do układu
krwionośnego. Mieszaniny odżywcze
podaje się przez specjalne cewniki
wszczepiane do żył prowadzących
krew bezpośrednio do serca lub przez
tzw. kaniule wprowadzane do cieńszych żył obwodowych. Celem żywienia pozajelitowego jest zabezpieczenie przed śmiercią głodową chorych
po rozległych lub całkowitych resekcjach jelit oraz chorych z niektórymi
zespołami złego wchłaniania.
Ze względu na przewlekły charakter
schorzenia bardzo często pacjent musi
być leczony żywieniowo w domu.
W takiej sytuacji on lub jego opiekun
musi przejść specjalne przeszkolenie
posługiwania się cewnikiem lub przetoką odżywczą, aplikowania mieszanin żywieniowych, a także obsługi
specjalnych pomp zapewniających
odpowiednią szybkość przetaczania mieszanin. Dostępność przenośnych pomp do żywienia stanowi
istotny problem, wśród dzieci i osób
dorosłych żywionych w ten sposób,
z którym musi zmierzyć się nasze
Stowarzyszenie. Bez pompy chorzy
są przywiązani do stojaka z kroplówką często przez 18-20h na dobę, co
w znacznym stopniu nas ogranicza.
Przenośne pompy dają pacjentowi możliwość prawie normalnego
funkcjonowania. Domowe sztuczne
żywienie nie jest wtedy przeszkodą

w nauce w szkole czy na studiach,
życiu rodzinnym, pracy zawodowej,
w utrzymywaniu kontaktów towarzyskich, a nawet dalekich podróżach
i uprawianiu niektórych sportów.

Chcąc uzyskać nasz cel współpracujemy z innymi organizacjami o podobnym profilu. Pragniemy uświadamiać
pacjentów o nowych możliwościach
i szansach na lepsze życie. W tym celu
stale rozbudowujemy żywieniowy
portal internetowy (www.apetytnazycie.org), organizujemy szereg
konferencji i wykładów naukowych,
jak również pragniemy się wspierać
wzajemnie i poznawać na wyjazdach integracyjno-edukacyjnych.
Naszym dążeniem jest zbudowanie
serdecznych relacji oraz umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy
członkami Stowarzyszenia. Dodatkowo staramy się udzielać porad na
temat ośrodków specjalizujących się
w tej formie leczenia w Polsce i za
granicą.
By zwrócić uwagę na problemy
osób leczonych żywieniowo i zebranie środków na rzecz osób korzystających z tej formy leczenia zorganizowaliśmy I. Piłkarski Dzień
Żywienia, który odbył się 23-go
września na gminnym stadionie
sportowym w Zabierzowie.

Naszą ideą było zorganizowanie
wyjątkowej imprezy - połączenie
meczu piłkarskiego z udziałem osobistości ze świata polityki, kultury,
sportu i medycyny z festynem rodzinnym, połączenie sportowych emocji
z dobrą zabawą dla małych i dużych.

Stadion w Zabierzowie został
wypełniony po brzegi, czemu niewątpliwie sprzyjała piękna słoneczna pogoda. Sygnał do rozpoczęcia
meczu dał przelatujący nisko nad
stadionem samolot, który wyrzucił
piłkę umożliwiając rozpoczęcie spotkania. Oprócz znakomitego grona
lekarskiego w meczu o Puchar Wójta Gminy Zabierzów zagrali m.in.:
Tomasz Rząsa, Mirosław Szymkowiak, Jerzy Kowalik, Ireneusz Raś,
Tomasz Schimscheiner. Napięcie
budował poseł, aktor i reżyser Jerzy
Fedorowicz, który bawił nas i wzruszał prowadząc imprezę. Wyrównana
walka zakończyła się wynikiem 7:4
dla drużyny piłkarzy i polityków.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje współtowarzyszące,

Stowarzyszenie ”Apetyt Na Życie” z siedziba w Zabierzowie, ul. Szkolna składa
serdeczne podziękowania Sponsorom, Darczyńcom, Zawodnikom, Gościom
i wszystkim Osobom, które zaangażowały się w przygotowanie
I. Piłkarskiego Dnia Żywienia w 2012 r.
Bez pomocy, zrozumienia i życzliwości wielu Ludzi Dobrej Woli realizacja
naszego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 14/2012 PS-I.622.25.2012
z dnia 26 lipca 2012 r. zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
Suma zebranych ofiar z w/w zbiórki publicznej wynosi 6,263,80 zł
Suma kosztów przeprowadzonej zbiórki wynosi 792,73 zł
W związku z czym uzyskany dochód wynosi 5.471,07 zł
Dochód ten został przeznaczony na następujące cele:
- Zakup sprzętu i artykułów medycznych – 3.000,- zł
- Organizacja warsztatów, spotkań i turnusów szkoleniowych – 1.500,- zł
- Prowadzenie akcji informacyjnych i publikacja materiałów edukacyjnych – 1.000,- zł
- Pozostała działalność statutowa 177,51 zł
Liczymy na kontynuację twórczej współpracy w przyszłości i równie wysoką
frekwencję. Do zobaczenia w 2013 roku !

Sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów elektrycznych

w tym pokaz ratownictwa medycznego z udziałem członków grupy
ratowniczej R2. Prawdziwe oblężenie
przeżywała olbrzymia zjeżdżalnia
i zamek dmuchany dla dzieci, a niejeden mały chłopiec postanowił tego
dnia zostać strażakiem i wyjechać
do góry w koszu podnośnika wozu
strażackiego OSP Zabierzów. Więksi
chłopcy próbowali swoich sił w przejażdżkach motocyklem ratowniczym
i quadem oraz w kuli zorbingowej.
Można było również wygrać samochód na weekend z pełnym bakiem
paliwa, ufundowany przez firmę Anndora, dealera m.in. Renault i Land
Rover. Podczas imprezy mogliśmy
również podziwiać pokazy wschodnich sztuk walki Centrum Sportu
i Szkoły Walki IRBIS oraz ponieść się
rytmom ZUMBA Dance, które przez
cały czas trwania festynu namawiały
do uprawiania sportu i zdrowego stylu
życia. W finale imprezy zagrał zespół
Workaholic. Filmową relację z tego
wydarzenia można znaleźć na naszym
kanale Youtube (http://www.youtube.
com/ApetytNaZycie)

Mamy nadzieję, że edukacyjne wartości naszej imprezy przyczynią się do
zwiększenia społecznej świadomości
na temat żywienia poza- i dojelitowego, które oprócz schorzeń układu
pokarmowego wykorzystywane jest
również w leczeniu nowotworów,
chorób układu oddechowego oraz
na oddziałach intensywnej terapii dla
ratowania ludzkiego życia.
Korzystając z okazji chcielibyśmy
zaapelować do wszystkich osób, które
chciałyby się włączyć i pomóc w działalności Stowarzyszenia. Wszystkich
fanów Facebook’a prosimy o polubienie naszego fanpage: http://www.
facebook.com/ApetytNaZycie.
Będziemy wdzięczni za każdą formę wsparcia, dzięki której będziemy mogli rozwijać naszą działalność
i sprawiać, aby leczone żywieniowo
dzieci i osoby dorosłe stale posiadały
„apetyt na życie”..

Członkowie Stowarzyszenia
„Apetyt na Życie”

EL-MAX
W stałej ofercie:
• osprzęt P/T
• kable
• przewody • oprawy oświetleniowe
• peszel PCV • oświetlenie LED
• rury AROT • taśmy LED
• rozdzielnie • źródła światła

Rynek 25
32-065 Krzeszowice
tel./fax 12/282-29-82
kom. 608 389 150

Serdecznie
zapraszamy!

DREWNO KOMINKOWE
Z BIESZCZAD

NISKA CENA

tel. 794 257 860
POGOTOWIE
KOMPUTEROWE
tel. 602-331-303
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Wyniki Gimnazjady
Młodzieży 2012/2013
halowa piłka nożna chłopców
Mistrzostwa Gminy Krzeszowice

"J & K JAGA”
Tanie usługi minikoparką
Wykopy, fundamenty,
drenaże, odwodnienia
Układanie kostki brukowej
Aranżacja ogrodów

tel. 608-192-325
www.cristom.pl

Termin: 2.10.2012 r.
Miejsce: Krzeszowice
Ilość drużyn: 5 drużyn
Krzeszowice 3 – 0 Nowa Góra
Zalas 3 – 4 Tenczynek
Wola Filipowska 0 – 4 Krzeszowice
Nowa Góra 1 – 1 Zalas
Tenczynek 2 – 5 Wola Filipowska
Krzeszowice 4 – 0 Zalas
Nowa Góra 0 – 1 Tenczynek
Wola Filipowska 2 – 3 2 – 3 Zalas
Krzeszowice 5 – 1 Tenczynek
Nowa Góra 0 – 6 Wola Filipowska

Szkoła
Pkt Gole+ Gole– Gole +/–
1. Krzeszowice
12 16
1
15
2. Wola Filipowska 6 13
9
4
3. Tenczynek
6 9
13
-4
4. Nowa Góra
1 1
11
-10
5. Zalas PK
Awans do zawodów powiatowych:
GIMNAZJUM W KRZESZOWICACH
CKiS w Krzeszowicach

GRAJ MOJA BANDURO
koncert muzyki ukraińskiej na głos i bandurę
w wykonaniu Zoriany Grzybowskiej
26 października 2012 (piątek) godz. 19.00
Galeria w Pałacu Vauxhall
Bilety w cenie 10 złotych do nabycia w Galerii
Koncert prowadzi Artur Grzybowski

Zoriana Grzybowska urodziła się w Chersonie na Ukrainie. Rodzina
jej Matki pochodzi z Huculszczyzny. Dzieciństwo i młodość spędziła
w Drohobyczu, gdzie w wieku 10 lat rozpoczęła naukę śpiewu i gry na
bandurze w szkole muzycznej I stopnia. Edukacje muzyczną zakończyła
dyplomem na wydziałach śpiewu oraz gry na bandurze na Wydziale
Muzycznym Uniwersytetu w Drohobyczu. Od roku 2007 mieszka
w Krakowie. Gra i śpiewa tradycyjne ukraińskie pieśni ludowe, utwory
kompozytorów współczesnych, wykonuje kompozycje instrumentalne.
Bandura jest ukraińskim instrumentem strunowym, znanym od średniowiecza. Klasyczna bandura miała 20 – 24 struny, spód był wycięty
z jednolitego kawałka drewna, a płyta wierzchnia ze świerka lub sosny.
Była ulubionym instrumentem kozaków. Jej dźwięk, podobny do klawesynu, jest zarówno dobitny, jak i delikatny. Obecnie używane formy
bandury, charkowska i kijowska, mają do 65 strun. Zoriana Grzybowska
gra na bandurze typu kijowskiego.

POLICJA INFORMUJE
Potrącenie pieszego

15 października w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej doszło do potrącenia pieszego. Kobieta kierująca samochodem osobowym
marki Toyota najechała na 72 letniego mężczyznę, który przechodził przez pasy. Zarówno prowadząca pojazd jak i poszkodowany
mężczyzna byli trzeźwi. W sprawie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

Informacje, Reklamy
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DOBRA WIADOMOŚĆ
DLA SUBSKRYBENTÓW !!!
Dyrekcja MGBP oraz SPSP w Krzeszowicach informuje, że dla wszystkich, którzy dokonali przedpłaty na
album "Ziemia Krzeszowicka na starych kartach pocztowych - część 2"
cena egzemplarza wyniesie 35 zł natomiast cena egzemplarza numerowanego
z autografem i niespodzianką - 70 zł.
Już wkrótce dzień promocji !!!
Poza promocją cena wyniesie odpowiednio 40 zł i 80 zł.
Informujemy również, że przedłużamy
przedpłatę do 10 listopada 2012 r.

APELUJEMY O POMOC!

Apelujemy o pomoc dla młodziutkiej suni, która znalazła się
w krytycznej sytuacji. Wyrzucono ją na nowo zbudowanym
wiadukcie - była pachnąca i czysta, szukała, błąkała się, aż
pracownicy budowy zainteresowali się jej losem i codziennie
ją dokarmiają. Wkrótce jednak przyjdzie zima, budowa stanie,
a sunia zostanie bez żadnej pomocy, a wtedy nie ma szans
na przeżycie.
Sunia jest średniej wielkości, ma ok. 7 miesięcy, a więc to jeszcze
dziecko... Jest to pies ewidentnie domowy, niezwykle łagodny.
Sunia nadaje się do domu z dziećmi i innymi zwierzętami. Będzie
wspaniałym towarzyszem każdej rodziny.
Ludzie o otwartym sercu, którzy jesteście w stanie zapewnić
tej skrzywdzonej suni dach nad głową, miskę jedzenia i głaskanie za uszkiem (tak niewiele, a jednocześnie tak dużo)
- nie pozwólcie jej umrzeć z zimna i tęsknoty. Może chociaż
ktoś zapewni jej dom tymczasowy - na okres szukania domu
docelowego....Gdyby choć taki dom się znalazł, sunia miałaby
szansę... Pomóżmy!

D. Hubisz-Rudel

Kontakt do opiekuna 605 854 537.

DOMY

Z BALI
Józef Chowaniec

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

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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GRZESIAK
FIRMA KAMIENIARSKO-BUDOWLANA

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

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

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

Kompra

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

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm • Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych
z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe, meble oraz drzwi.

U NAS NA JTANIEJ!!!!

MEBLE
OGRODOWE
Zapraszamy na piętro

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

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
tel. kom 608 696 097

W bogatej ofercie na sezon
jesienno-zimowy posiadamy:
- chryzantemy
- pasty do czyszczenia nagrobków
- znicze
- wkłady do zniczy
- wazony nagrobkowe
- płyty nagrobkowe

Sklepy ﬁrmowe
OGRODNIK:

- zimowe kaputy ochronne na rośliny
w różnych rozmiarach znanych
renomowanych producentów krajowych
- włókniny zimowe P-50
- karmniki
- karmy dla ptaków
- drewno kominkowe
- rozpałki
- środki do czyszczenia szyb kominkowych
- ruszty do pieców
- rury i kolanka kominowe
- sól przeciw gołoledzi
- zaprawę szamotową
i wiele innych

ul. Kościuszki 53b,
32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 03 49

Rynek 8,
32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 67 91

Serdecznie zapraszamy!

ZNICZE
W CENACH HURTOWYCH

