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Biuro Rachunkowe

Dołącz do
Szlachetnej
Paczki!

N-Plus

- rozliczenia roczne PIT
- obsługa rachunkowa ﬁrm
- pomoc przy zakładaniu ﬁrmy
- rozliczenia z US i ZUS
- wnioski kredytowe
- rozliczanie dotacji unijnych

Już dzisiaj możesz
wybrać rodzinę, która
dzięki Tobie będzie
miała dobre święta!
Razem z rodziną lub przyjaciółmi zrób paczkę!
Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl
- województwo małopolskie i poczytaj dokładnie
opisy rodzin. Potem wybierz rodzinę i spraw, aby
miała najpiękniejsze święta
Kontakt: Lider Rejonu Krzeszowice - 607-649-087
Lider regionu Liszki: 509 984 103

dojazd po dokumenty w cenie usługi

+48 888-954-404
Kraków, ul. Siemiradzkiego 20a/3
www.n-plus.pl

Plakat na stronie 2

l:
loka
y
w
w,
No
erzó 45
i
b
a
Z
a
ląsk
Ś
a
ulic

Kryspinów: 12

346 33 99; 788 15 16 17

Zabierzów: 536

MATERIAŁÓWKA

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
Wełna UniMata
150 mm

Klej elastyczny BolixE

36,00 zł/25 kg
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14,20 zł/m

Płyta gipsowa
Płyta zwykła 1,2*2,6 - 17,50 zł/szt

Płyta OSB Kronopol
12mm - 45,00 zł/szt

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

2

Informacje, Reklamy

krzeszowicki

Zapraszamy do
nowo otwartego sklepu
„Jaś i Małgosia Kup, Sprzedaj, Wymień.
Wszystko dla dziecka”,
przy ul. Krakowskiej, sklepu, jakiego do
tej pory na terenie Krzeszowic nie było.
Nie chcemy być następnym
krzeszowickim „szmateksem”,
choć uważamy, że w dobie kryzysu to dobra rzecz. Natomiast
jest takich sklepów na tyle dużo,
że według nas nie ma miejsca na
jeszcze jeden…

Przyjdź do nas, może coś
kupisz, ale może sprzedasz, albo
wymienisz? A może po prostu
w spokoju pooglądasz asortyment ze starszym dzieckiem,
kiedy młodsze będzie rysowało
na specjalnie przygotowanym
Chcemy być natomiast miej- do tego celu stoliczku i zajadascem, do którego można przyjść ło lizaka lub cukierka, którym
z dzieckiem, kupić markową chętnie je poczęstujemy?
i dobrej jakości (choć używaną) A może chcesz kupić coś wyjątzabawkę, kupić ładne i modne kowego na prezent – np. ręczubranko, które choć nie za „2 zł”, nie szyte literki nad łóżeczko
nie będzie nas kosztować tyle, Twojego dziecka lub glinianego
ile kosztowałoby nowe, w którejś aniołka-dzwoneczek?
z modnych „sieciówek”.
Może z kolei masz talent,

kontaktu, może to początek
naszej współpracy?

Chcemy razem z Wami tworzyć
„Jasia i Małgosię”, zapraszamy więc do odwiedzin, przekazywania swoich spostrzeżeń
i oczekiwań.
Bądźmy modni, ale jednocześnie oszczędni, bądźmy EKO,
dajmy „nowe życie” ubraniom,
akcesoriom dziecięcym, zabawkom.

Krzeszowice,
ul. Krakowska (obok Kebaba KMSi)

Zamówmy przed Mikołajkami i Gwiazdką wyjątkowy
prezent dla dziecka, a może
przyjaciółki ze szkolnej ławZ drugiej strony można też u nas pomysły i trochę wolnego ki lub sympatii? Już niedługo
kupić niedrogie - nowe - ubra- czasu, ale brak umiejętności w ofercie także ręcznie szyte
nia dziecięce polskich produ- „marketingowych”, a chciał- misie i króliki oraz oryginalne
centów. Obecnie, z uwagi na byś sprzedawać swoje wyro- bransoletki.
sezon jesienno-zimowy, szcze- by – szkatułki, ręcznie szyte
Zapraszamy serdecznie!
gólnie zapraszamy do zakupu torebki dziecięce, obrazki,
czapek i dresów.
zabawki itp.? Zapraszamy do

Zapraszamy także do naszego drugiego sklepu:
Olkusz, ul. Mickiewicza 14 (naprzeciwko parku), tel. 510 190 038

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 10.00 – 17.00, wtorki: 10.00 – 17.00
środy: sklep nieczynny, czwartki: 11.00 – 17.00, piątki: 11.00 – 17.00
soboty: 10.00 – 13.00

l
tel. 796 351 499 email: jasimalgosia.krzeszowice@wp.p
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ZAMEK TENCZYN

Ratuj Tenczyn dotarło do kolejnej
pamiątki związanej z zamkiem Tenczyn
Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” wzbogaci niebawem swoją kolekcję pamiątek związanych z zamkiem
Tenczyn o replikę ozdobnego glinianego fryzu przedstawiającego polowanie na dzika. Fryz znaleziony
został kilkadziesiąt lat temu na zamku Tenczyn przez jednego z mieszkańców Krzeszowic.
Wykonania repliki fryzu podjęła się artysta plastyk Pani Anna
Siek – absolwentka Instytutu
Sztuki w Kankaanpaa w Finlandii
i Wydziału Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Pani Anna
mieszka i pracuje w Siedlcu, gdzie
mieszczą się pracownie artystyczne
rodziny Siek.

tek związanych z zamkiem Tenczyn
jakie zgromadziło stowarzyszenie
„Ratuj Tenczyn”. W chwili obecnej
stowarzyszenie posiada w swojej
kolekcji trzy repliki historycznych portretów przedstawiających
członków rodu Tęczyńskich, a także
szwedzką mapę Tenczyna z czasów Potopu. Stowarzyszenie pracuje
Praca nad stworzeniem repliki także nad odtworzeniem historyczfryzu i formy do jego powielania nego proporca rodu Tęczyńskich.
wymaga nie tylko benedyktyńskiej Ciekawostką jest to że zamykający
cierpliwości i precyzji, ale także męską linę Tęczyńskich - Stanisław
opracowania receptury pozwala- (przedstawiony na jednym z portrejącej na osiągnięcie prawidłowej, tów którego replikę wykonało stozgodnej z oryginałem kolorystyki warzyszenie) zginął ponoć raniony
podczas polowania na dzika. Fakt
detalu.
ten dodatkowo wzmacnia sentyReplika fryzu stanowić będzie
mentalne znaczenie kopiowanego
kolejny eksponat do zbioru pamią-

Proponujemy usługi:

ZAWISZA

fryzu dla historii zamku. Eksponaty
zgromadzone przez stowarzyszenie
„Ratuj Tenczyn” zobaczyć można
w Bibliotece Miejskiej w Krzeszowicach, celem członków stowarzy-

szenia jest umieszczenie ich w przyszłości w muzeum na Tenczynie
vv Autor fotografii: Anna Siek

SPRAWOZDANIE Z PRAC NA TENCZYNIE

Pani Maria Filipowicz która wraz z mężem nadzoruje prace zabezpieczające na Tenczynie
udostępniła stowarzyszeniu "Ratuj Tenczyn" wstępny raport z robót budowlanych przeprowadzonych na terenie zamku przez Gminę Krzeszowice. Dzięki opisowi oraz załączonym do niego
fotografiom możemy przekonać się na własne oczy co udało się zrobić w ciągu ostatnich 2,5 lat.
Wstępne sprawozdanie z prac
wykonanych dotychczas na zamku Tenczyn

1. W pierwszym etapie, zrealizowanym w okresie sierpień – grudzień
2010 r. wykonano następujące prace:
• zabezpieczono i częściowo
zrekonstruowano mury bastei
wjazdowej (barbakanu - nr I), na
koronie muru zrekonstruowano
chodnik straży

nych drabiniastych schodów,
pochodzących z początków XX
w. Wykonano nowe schody
drewniane, dwubiegowe prowadzące z drugiej na najwyższą
piątą kondygnację oraz podesty
widokowe w poziomie czwartej
i piątej kondygnacji.

2. W etapie drugim, w okresie wrzesień – listopad 2011 r. kontynuowano
zabezpieczanie ścian budynku płn.zachodniego, ponadto wykonano:.

wnętrza korytarza (zewnętrzną
nr 38 i wewnętrzną nr 39) i lico
zewnętrzne (wsch.) ściany nr 39.
Podczas prac przy ścianie 39, po
usunięciu zieleni porastającej
mur, stwierdzono że stan kamienia wapiennego, stanowią cego
budulec warstwy licowej ściany
nr 39, jest bardzo zły. Ściana ta
zbudowana została w technice
„opus emplectum” jej wnętrze
stanowią luźne kamienie, spojone słabą zaprawą wapiennopiaskową. Kamienie licowe kruszyły się i rozpadały dosłownie
„w rękach”, odsła niając wnętrze
ściany, wypłukiwane przez wody
opadowe. Konieczne było przemurowanie lica w znacznym
stopniu (w niektórych fragmentach nawet w 80 %).

• zrekonstruowano sklepienie
kolebkowe nad pomieszczeniem • sklepienie nad pomieszczeniem
nr 1-19 w północnym odcinnr 2-17 na drugiej kondygnacji
ku korytarza obronnego (II),
budowli północno-zachodniej
przylegającym do barbakanu
(nr 6a). Relikty oryginalnego
(I) i budynku płn.-zachodniego
sklepienia kamiennego zabezpie(6a). Kształt kolebki z lunetami
czono, wzmoc niono i częściowo
zrekonstruowano na podstawie
nadmurowano. Odtworzoną środśladów oryginalnego sklepienia
kową część sklepienia wykonano
ceglanego, czaszę odtworzono
w konstrukcji żelbetowej. Ponad
• wykonano wykopy badawcze
w konstrukcji żelbetowej.
sklepieniem, w poziomie dawkonstrukcyjne, metodami archenej trzeciej kondygnacji budyn- • łuk ceglany w linii zachowanej
ologicznymi po obu stronach
ku wykonano dach w postaci
fragmentarycznie ściany nr 36,
ściany nr 33 (w rejonie głębowylewki betonowej ze spadkiem
oparty w poziomie nadproży
kich ubytków w miąższu muru).
okien trzeciej kondygnacji (~
w kierunku płn. z odwodnieniem
Ze względów badawczych jest to
poprzez otwór w ścianie północ405 m n.p.m) spinający ściany
punkt węzłowy dla rozczytania
nej nr 33.
podłużne nr 33 i 35 budynku płn.
usytuowania i układu gotyckiej
– zachodniego (6a),
• Wykonano nowy dach namiotobramy wjazdowej do zamku
wy nad wieżą bramną (bud. nr 2), • gruntowny remont pokrycia
górnego (budynek bramy twodachu i ofasowań attyki nad
Planowano zachowanie elemenrzyły ściany nr 36, 33,28 i 35). Po
tów oryginalnej więźby, lecz po
budynkiem przedbramia (1)
przeniesieniu bramy do obecnego
rozebraniu pokrycia stwierdzono • uporządkowanie dziedzińca
budynku bramnego do dawnej
iż stan techniczny belek jest barbramy dostawiono od zachodu
zamkowego, rozplantowanie
dzo zły i niemal wszystkie kwaposadowiony znacznie nizej
ziemi, usunięcie dziko rosnących
lifikują się do wymiany. Powtóbudynek (zamknięty ścianami
krzaków, wykonanie ścieżki prorzono wymiary belek i układ
nr .33,34 i 35).
wadzącej od bramki w ścianie
drewnianej konstrukcji dachu,
wschodniej korytarza obronnego • Odgruzowano wnętrze bramy
pochodzącej z pocz. XX w. Dach
na dziedziniec, wraz ze schodami
czyli pom. nr 1 -16 i sąsiednie
pokryto dachówką ceramiczną
terenowymi
pomieszczenie nr 0-17. Naprakarpiówką (dotychczas pokryty
wiono kamienne sklepienie nad
• zamurowano łatwo dostępne
był dachówką zakładkową, ale
piwnicą czyli pom. nr 0-17.
otwory w murach obwodowych
obecnie dachówka o odpowiedPonad tym sklepieniem wykozamku , aby uniemożliwić wejnich rozmiarach jest niedostępnano wylewkę - posadzkę pom.
ście na jego teren osobom niena). Wprowadzono niewielkie
nr 1-17.
powołanym.
korekty szerokości okapu oraz
Wykonawcą prac w 2010 i 2011 r. • Wzmocniono posadowienie ściakąta nachylenia połaci.
ny nr 33 w obrębie budynku płn.
była Firma Budowlano-Konserwa• Na dachu założono instalację
zach. (pom.16 i 17).
torska F.H. "LIPIŃSKI" Sp. c. ul.
odgromową o dużej przewodBobrowskiego 2/27, 31-552 Kraków. • Zrekonstruowano kamienne
ności, w celu zabezpieczenia
ostrołukowe nadproże nad otwowieży jako najwyższego punktu 3. W etapie trzecim, w okresie maj
rem najstarszej bramy zamkowej
–
listopad
2012
r.
wykonano:.
w okolicy, przed pożarem spow ścianie nr 36, wykonano też
wodowanym wyładowaniami • Wyreperowano lico zewnętrzne
ceglany łuk rozporowy w pozioatmosfe rycznymi .
ścian wieży bramnej nr 7, 8 i 9
mie 3-ciej kond. ściany nr 36.
• We wnętrzu wieży bramnej (bud. • Wyreperowano obie ściany
nr 2) usunięto relikty drewniakorytarza obronnego od strony • Wyreperowano narożnik pół-

nocno-zachodni ściany nr 33
w poziomie 3 i 4 -tej kondygnacji, aby powstrzymać samoistne
osypywanie się kamieni i cegieł
z muru do wnętrza barbakanu.

Realizacja prac w obrębie budynku północno-zachodniego była bardzo trudna; podczas wykonywania
wykopów stwierdzono że ściana
nr 33 w starszej, wschodniej części
posadowiona jest na zwietrzelinie
skalnej o słabej nośności, silnie
spękanej i zlasowanej.
Część nowsza, zachodnia tej ściany
posadowiona jest znacznie głębiej na
stabilnym gruncie. Na styku obu
części fundament starszego odcinka
ściany obsunął się. Po obu stronach
ściany powstały głębokie kawerny,
a pod nimi usypisko luźnych kamieni, powyżej spoiny wątku kamiennego były bardzo rozluźnione. W tej
sytuacji usunięcie najdrobniejszego
fragmentu usypiska groziło zawaleniem się całej ściany (o wysokosci
3 kondygnacji).

Po wybraniu zasypu gruzowego
w posadzce pom. nr 1-17 odsłonięto
grzbiet i pachy kamiennego sklepienia nad pom. nr 0-17. Stwierdzono,
że w części zachodniej występuje
rozległy ubytek czaszy sklepienia,
oraz że sklepienie jest wtórne w stosunku do ścian pomieszczenia (pierwotnie nakrytego stropem).
Konieczne było sukcesywne
wzmacnianie ściany nr 33 i opartego na niej sklepienia.

Stan części fundamentowej ściany
nr 33 widok od zewnątrz. Przez
szpary w rozluźnionym murze (grubości ok. 1,8 m) prześwieca światło
słoneczne. Po lewej dostawiona od
zewnątrz wtórna ściana przybudówki (zapewne t. zw, „danskeru”
czyli wieży gdańskiej - po prostu
zamkowego w.c.)
Zdjęcia na str. ratujtenczyn.org.pl.

www.ratujtenczyn.org.pl

• 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

tel./fax 12 282 29 89, 12 282 89 95, kom. 600 403 988
zawisza.kr@gmail.com • www.zawisza.krakinfo.pl
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.

"J & K JAGA”

WYKOPY, FUNDAMENTY,
DRENAŻE, ODWODNIENIA
UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ
ARANŻACJA OGRODÓW

TANIE USŁUGI
MINIKOPARKĄ
tel. 608-192-325
www.cristom.pl

RAD-KAR

Mechanika Pojazdowa
Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

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

URLOP OJCOWSKI
Jednym z uprawnień rodzicielskich jest urlop ojcowski. Przysługuje on, zgodnie
z art. 1823 § 1 kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak
niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy
od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie
dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej
niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Urlopu ojcowskiego udziela
się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego
dziecko, złożony w terminie nie
krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest związany
wnioskiem pracownika.

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.

Przyjmę do pracy przy dachach, tel. 600-47-32-48

prawomocne postanowienie orzekające przysposobienie.

nie przewidują możliwości dzielenia tego urlopu na części ani
Skorzystanie przez ojca dziec- udzielania go w dniach. Jest on
ka z omawianego urlopu nie zatem niepodzielny i przysługuje
jest ograniczone innymi czyn- w pełnym wymiarze 2 tygodni.
nikami. Oznacza to, że nawet
W ostatnim czasie do Sejmu
jeżeli matka dziecka nie pracu- wpłynął poselski projekt nowelije albo korzysta w tym czasie zacji Kodeksu pracy, który ma na
Prawo do urlopu ojcowskie- z urlopu wychowawczego, to celu wydłużenie wymiaru urlopu
go, a właściwie świadczenia za i tak pracownik ma prawo do ojcowskiego z obowiązujących
okres tego urlopu, przysługują tego urlopu. Jednak, co istotne, obecnie 2 do 8 tygodni.
nie tylko pracownikom. Może jeżeli pracownik zatrudniony
Zgodnie z projektem pracowz niego skorzystać również m.in. u kilku pracodawców skorzy- nik-ojciec będzie miał prawo do
przedsiębiorca, pod warunkiem sta z urlopu ojcowskiego tylko urlopu ojcowskiego nie dłużej
jednak, że podlega dobrowolne- u jednego z nich, to nie będzie niż do ukończenia przez dziecko
mu ubezpieczeniu chorobowemu. mógł skorzystać z urlopu ojcow- 2. roku życia albo do upływu 24
Wniosek o urlop ojcowski powi- skiego i zasiłku macierzyńskiego miesięcy od dnia uprawomocnien określać termin, w jakim w terminie późniejszym u pozo- nienia się postanowienia orzepracownik zamierza korzystać stałych pracodawców.
kającego przysposobienie i nie
z tego urlopu oraz dane dziecka,
Przy udzielaniu urlopu ojcow- dłużej niż do ukończenia przez
na które ma być udzielony urlop skiego tydzień odpowiada 7 dziecko 7. roku życia, a w przytj. imię i nazwisko oraz datę uro- dniom kalendarzowym (art. 1823 padku dziecka, wobec którego
dzenia. Ponadto należy do niego § 3 k.p.), dlatego 2 tygodnie tego podjęto decyzję o odroczeniu
załączyć skrócony akt urodzenia urlopu będą odpowiadały 14 obowiązku szkolnego, nie dłużej
dziecka oraz złożyć oświadcze- kolejnym dniom kalendarzowym. niż do ukończenia przez nie 10.
nie o jego wychowywaniu. Jeżeli
P rzepisy kodeksu pracy, roku życia.
urlop ma być udzielony na dziec- w szczególności art. 1823 K.p.
Urlop ojcowski będzie mógł
ko adopcyjne, dołącza się także dotyczący urlopu ojcowskiego, być podzielony na dwie części,

przy czym jedna nie będzie
mogła być krótsza niż 2 tygodnie
(czternaście dni kalendarzowych
niezależnie od przypadających
w tym czasie innych dni wolnych
od pracy i świąt).

Istotną różnicą pomiędzy
projektowaną regulacją a obowiązującym stanem prawnym
jest to, że urlop ojcowski nie
będzie mógł być wykorzystywany w tym samym czasie, co
urlop macierzyński.
Wprowadzenie wydłużonego
urlopu ojcowskiego, ma ułatwić matce dziecka wcześniejszy powrót do pracy przy jednoczesnym umacnianiu więzi
rodzicielskich dziecka z drugim
rodzicem.
Zmiany te, zgodnie z założeniami projektu, mają wejść w życie
z dniem 1 stycznia 2013 roku.

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.

KĄCIK KOLEKCJONERA
Wspomnienia i refleksje

Serdecznie zapraszamy!!

Minął pierwszy dzień listopada czyli Dzień Wszystkich Świętych. Dzień
wolny od pracy co powoduje, że wiele osób odwiedza groby bliskich
i znajomych, którzy odeszli. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić
groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny obchodziliśmy
dzień wspominania zmarłych. Oba te dni – czwartek i piątek – zbiegły
się w tym roku z sobotą i niedzielą – dając tzw. „długi weekend”. Różnie
można wykorzystać tak długi wolny czas.
Ja, nie wyjeżdżając nigdzie na dłużej, poświęciłem go na wspominanie
i refleksje o bliskich, a także znajomych, których los zetknął się z moim
w latach wcześniejszych jak i ostatnio.
Jestem kolekcjonerem. Pomyślałem o wpływie zainteresowań na swoje
życie i mojego otoczenia. Wpływie, jaki pasja kolekcjonerska kształtuje
charakter człowieka. Jak pasja tworzenia czegoś z pozoru nie istotnego daje
możliwość uwierzenia w siebie. Pozwala w sobie wykształcić łagodność
stosunku do otoczenia. Pozwala dostrzec walory innych ludzi. Wytrwać
w partnerstwie. Poznać co to jest szacunek dla innych. Wyeliminować ze
swojego życia cechy zazdrości i zawiści. Pozbyć się ogarniającej frustracji
i zagubienia. Wszystko to dlatego, że kiedyś podjęło się decyzję, że chcę zrobić coś dla siebie, nie dla innych. Nie
dla fałszywego poklasku i blichtru. Coś co daje mi osobistą satysfakcję. Daje również możliwość podejmowania
w miarę trafnych decyzji z wiarą, że są one mniej lub więcej słuszne. Możliwość odróżniania priorytetów, mniej
istotne chwilowo pomijam, na tych ważnych należy skupić się przede wszystkim. Wyzwala się w człowieku szacunek
dla siebie i ambicje. Nie istotne są spory z innymi.
Wspominając swoich bliskich, przywołuję w pamięci ich dokonania jakie miały na mnie wpływ. Zawdzięczam im
wiele. Wspólne obcowanie z ludźmi pogodnymi, mądrymi, daje spokój ducha i umysłu. Nie wiem czemu, ale nie
mam wspomnień przykrych. Może natura już jest taka, że nie chcemy przywoływać przykrych wspomnień. Nie
przywołujemy obrazów które uprzykrzały nam życie, a tylko te, które koją nasze dusze. Może dlatego warto wejrzeć
w głąb siebie i zastanowić się czy to co robimy jest dobre dla nas. Zapomnijmy na chwilę o uzdrawiania świata.
Uzdrawiajmy siebie. Bo zapewne będąc „gdzieś tam”, było by miło, że pozostali przy życiu miło nas wspominają.
Tyle jesteśmy warci, ile dobrych wspomnień pozostawiliśmy po sobie.
- Jestem mężczyzną, więc wpychają się w moją wyobraźnię przede wszystkim kobiety. Nie wspominam kontaktów
w życiu z kobietami które uprzykrzały mi życie. Zapewne nie będę też nigdy wspominał tych które starają się, lub
będą się starać uprzykrzać mi je teraz. Miło mi jest natomiast, gdy wspominam tych ludzi, te kobiety, tych znajomych, którzy wnieśli w moje życie coś dobrego, co bardziej lub mniej świadomie miało wpływ na moje dalsze życie.
- Tym są dla mnie te dwa dni w roku. Wspomnieniami o zmarłych i myśleniem o dniu jutrzejszym, które powinno tak
iść, by ci co pozostaną tak samo dobrze myśleli o mnie jak ja o tych co ich wspominam. To chyba nie jest trudne do
zrobienia. Wydaje mi się, że nie trzeba tylko popełniać tego największego grzechu ludzkiego – grzechu zaniechania.
- To tyle o smutnych dla niektórych dniach. Dla pasjonatów wspaniała wiadomość: do marca 2013 roku w Paryskiej
Pinotece trwa podwójna wystawa malarstwa. „Van Gogh, marzenie o Japonii” i „Hiroshige, sztuka podróży”. Na
pierwszej pokazano 30 obrazów genialnego Holendra. Na drugiej 200 rycin wielkiej finezji. O Van Goghu wszyscy
słyszeliśmy o Hiroshige niewielu, a miał wielki wpływ na malarstwo Van Gogha. Wystawy wspomnieniowe, jakże
aktualne, co warto zobaczyć w wolny weekend (tanie linie – koszt niewielki). Warto poszukać coś o życiu jednego
i drugiego artysty, odpowiedzieć sobie, dlaczego o nich pamiętamy a o nas niekoniecznie będą pamiętać potomni.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130
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"The Doors:

E-planowanie – nowy portal

Można w nim znaleźć wszystkie informacje przydatne
użytkownikowi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dane
statystyczne, a nawet uchwały i zarządzenia. Wszystko
po to, by mieszkańcy Gminy Zabierzów bez wychodzenia
z domu mogli poznać zagadnienia z zakresu planowania
przestrzennego oraz interaktywnie uczestniczyć w procesie planowania przestrzeni swojej miejscowości.

Ze zgromadzonej olbrzymiej bazy
danych korzystają już chętnie notariusze, prawnicy, geodeci, urbaniści,
a także przedsiębiorcy działający na
rynku związanym z danymi o charakterze katastralnym i przestrzennym.
Nie kryją pochwał nad zgromadzonym
zasobem danych i łatwością poruszania
się w nich.

„Decydujmy razem – weź udział w
planowaniu przestrzeni Twojej miejscowości” to inicjatywa Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, którą
konsekwentnie realizuje Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i
Gospodarki Gruntami, stanowiąca
o aktualnym kierunku jego działań.
Poprzedzały go 4 lata ciężkiej pracy
nad zmianą studium dla całej Gminy
Zabierzów i nad planami miejscowymi
dla 6 sołectw, a także nad decyzjami
o warunkach zabudowy i o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
w miejscowościach, które nie miały
obowiązujących planów. Kolejną istotną sprawą, o której nie zapominano,
to przygotowanie społeczeństwa do
korzystania z systemów informacji
przestrzennej i geograficznej. Przeprowadzono spotkania z mieszkańcami
w Sołectwach na terenie Gminy Zabierzów, uznając, że techniki informacyjne w jednostkach samorządowych stają
się coraz powszechniejsze ze względu

na jakość gromadzonych danych oraz
możliwości ich szybkiej obróbki.

Planowane są kolejne spotkania, z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców informacjami, które gwarantować
mają porządkowanie przestrzeni w
oparciu o wiedzę, współcześnie stanowiącą siłę motoryczną rozwoju.
Gmina Zabierzów planuje swój rozwój
przestrzenny zwracając w szczególności uwagę na informację związaną z
uwarunkowaniami środowiskowo-kulturowymi jak i społeczno-gospodarczymi, mając na uwadze fakt rozwoju
jednostki terytorialnej w określonej
przestrzeni, w której zachodzące zmiany nakładają się na siebie. Udostępnianie i stosowanie danych przestrzennych
zmierzających do odpowiedzialnego
gospodarowania przestrzenią opartego
na wiedzy to jedno z ważniejszych
założeń inicjatywy Wójta Gminy
Zabierzów – mówi Małgorzata Kuzianik, kierownik Wydział Planowania
Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki
Gruntami Urzędu Gminy Zabierzów.

Świadomość korzyści wynikających
ze swobodnego dostępu do informacji
jest ciągle niewielka zarówno wśród
władz publicznych odpowiedzialnych
za planowanie rozwoju i zagospodarowanie przestrzeni, jak i społeczeństwa,
które aktywnie powinno w nich partycypować.
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historia nieopowiedziana"

07.12 seans o godz. 20.15
reżyseria: Tom DiCillo
czas trwania: 90 min.
gatunek: dokumentalny/muzyczny
narrator: Johnny Depp
prod. USA, 12 lat
Cena biletu: 10 zł
Bilety do kupienia w kasie kina.

Inaczej jest w Gminie Zabierzów, która
wkroczyła w erę usług e-administracji, zaproponowała i uruchomiła nowy
portal udostępniając dane przestrzenne stanowiące jeden z ważniejszych
elementów baz danych. Jego pomysłodawcy liczą na zainteresowanie
społeczeństwa procesem planowania, traktując każdy głos w sprawie
zagospodarowania przestrzeni jako
wkład we wspólne dobro, jakim jest
zapewnienie warunków dla rozwoju
przestrzennego i społeczno-gospodarczego Gminy Zabierzów w oparciu o
zrównoważony rozwój przy zachowaniu ładu przestrzennego.

7 grudnia, czyli w przeddzień kolejnej rocznicy urodzin wokalisty The Doors - Jima Morrisona
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza do kina "Sztuka" na specjalny
pokaz filmu "The Doors: historia nieopowiedziana". Jest to intrygujące dzieło przedstawiające losy
słynnej grupy rockowej ze szczególnym uwzględnieniem analizy sylwetki jej charyzmatycznego
lidera. Całości dopełnia narracja Johnny Deppa oraz psychodeliczno-progresywna muzyka.
Uwaga! Szykujemy niespodziankę dla fanów zespołu. Szczegóły wkrótce.
W ramach realizacji programu profilaktycznego:
„Wczesne wykrywanie raka sutka”
zapraszamy Mieszkanki Powiatu Krakowskiego w wieku 40 - 49
i powyżej 70 lat oraz w wieku 50 - 69 lat
(Badaniem w ramach programów objęte są Panie raz na dwa lata)

Warto wspomnieć, że gmina Zabierzów jest jedyna – i to nie tylko w
powiecie – która zdecydowała się na
tak poważne przedsięwzięcie.

na BEZPŁATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE

Stronę można przeglądać pod adresem
www.planowanie.zabierzow.org.pl lub
po kliknięciu na zakładkę „planowanie
przestrzenne” znajdującą się w serwisie
www.zabierzow.gmina.pl. Zachęcamy do zapoznania się z interfejsem
strony, a także do bieżącego śledzenia
aktualności. Jednocześnie będziemy
wdzięczni za wszelkie propozycje
zmian, mające na celu poprawę funkcjonalności portalu.

w mammobusie w godz.: 9.00-16.00,
przy budynku SZKOŁY, Bolechowice
BOLECHOWICE, 5 grudnia 2012 r.

vv UG Zabierzów

widowisk operowych
z MET w Nowym
Jorku
widowisk
operowych
z TeatruJorku
Bolszoj
zi baletów
MET w Nowym
Moskwie,
iwbaletów
z Teatru Bolszoj
sezon
2012/2013
w
Moskwie,
sezon
2012/2013
13 paŸdziernika 2012, godz. 19.00 opera

„Napój
mi³osny”2012,
Geatano
Donizetti
13
paŸdziernika
godz.
19.00 opera
25 listopada
2012,
godz. 16.00
balet
„Napój
mi³osny”
Geatano
Donizetti
„Córka
Faraona”
Pugnibalet
25
listopada
2012,Cesare
godz. 16.00
08 grudnia
2012,Cesare
godz.19.00
opera
„Córka
Faraona”
Pugni
„Bal
maskowy”
Giuseppe
Verdi
08
grudnia
2012,
godz.19.00
opera
27 stycznia
2013,
godz. 16.00
balet
„Bal
maskowy”
Giuseppe
Verdi
„Bajadera”
Ludwig
Minkus
27
stycznia 2013,
godz.
16.00 balet
16 lutego 2013,
godz.
19.00 opera
„Bajadera”
Ludwig
Minkus
„Rigoletto”
Giuseppe
Verdi opera
16
lutego 2013,
godz. 19.00
02 marca 2013,
godz. Verdi
18.00 opera
„Rigoletto”
Giuseppe
„Parsifal”
Richard
Wagner
02
marca 2013,
godz.
18.00 opera
27 kwietnia
2013, godz.
18.00 opera
„Parsifal”
Richard
Wagner
„Juliusz
Cezar”
Georg
Handel
27
kwietnia
2013,
godz.Friedrich
18.00 opera
12 maja 2013,
godz.
17.00
balet Handel
„Juliusz
Cezar”
Georg
Friedrich
“Romeo
i Julia”
Sergei
Prokofiev
12
maja 2013,
godz.
17.00
balet
“Romeo
i
Julia”
Sergei
Prokofiev
Cena biletu – 50 z³otych
Karnet
na 3–spektakle
– 135 z³otych
Cena
biletu
50 z³otych
rezerwacje
(32) 6-110-621
Karnet
na 3tel.
spektakle
– 135 z³otych
rezerwacje tel. (32) 6-110-621
Ponadto:
1 lutego 2013 - Retransmisja koncertu
Ponadto:
QUEEN
(Budapeszt 1986)
1Zespo³u
lutego 2013
- Retransmisja
koncertu
15 czerwca
2013 -(Budapeszt
Retransmisja
koncertu
Zespo³u
QUEEN
1986)
Zespo³u
THE
DOORS
(Hollywood
1968)
15 czerwca 2013 - Retransmisja koncertu
Cena biletu
– DOORS
35 z³otych
Zespo³u
THE
(Hollywood 1968)
Cena biletu – 35 z³otych

Dom Kultury
Dom Kultury

SOKÓ£
SOKÓ£
Trzebinia,

Koœciuszki 74
Trzebinia,
tck.trzebinia.pl 74
Koœciuszki

tck.trzebinia.pl
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ZDROWY TRYB ŻYCIA

TERAPIA METODĄ McKENZIEGO
Dolegliwości bólowe kręgosłupa stały się w naszym społeczeństwie oraz na świecie problemem masowym. Pomimo
wielkiego postępu w dziedzinie medycyny leczenie zarówno aktualnego napadu bólu jak i zapobieganie nawrotom
jest coraz trudniejsze.
Metoda McKenzie jest oparta na
dowodach naukowych, biomechanicznego badania i leczenia
(Mechanical Diagnosis and Therapy® - MDT) zaburzeń mechaniki
kręgosłupa, zespołów bólowych
oraz schorzeń stawów obwodowych i kończyn, spowodowanych
zaburzeniem mechaniki. Metoda
McKenziego jest metodą fizjoterapeutyczną. Jednym z częstszych
wskazań do jej stosowania jest dyskopatia (zarówno w stanie ostrym
jak i przewlekłym). Metoda zawiera
część diagnostyczną i terapeutyczną. Po ustąpieniu objawów - koncentruje się na profilaktyce. Wartość diagnostyczna została w pełni
potwierdzona licznymi badaniami
naukowymi, a ze względu na wysoką skuteczność i powtarzalność
wyników części diagnostycznej jej
stosowanie jako pierwszej, wydaje
się być celowe dla określenia przyczyn dolegliwości.
Jeśli przyczyną bólu nie jest uszkodzenie dysku, lecz utrata elastyczności i prawidłowej ruchomości
kręgosłupa (najczęściej spowodowana siedzącym trybem życia
i zbyt jednostajnymi pozycjami
w życiu codziennym) – wówczas
leczenie przyczynowe polega na
stopniowym usuwaniu istniejących
ograniczeń ruchomości. Dokonuje
się tego za pomocą indywidualnie
dobranych ćwiczeń, mających na

celu stopniowe przywracanie normalnej elastyczności tkanek. Jest
to proces powolny, dlatego w tych
przypadkach nie można spodziewać się szybkiego efektu terapii,
która musi trwać nieco dłużej. Istnieje też pewna grupa pacjentów
(przeważnie w młodym wieku),
u których badanie kręgosłupa nie
ujawnia żadnych nieprawidłowości z wyjątkiem błędnego nawyku
postawy. Osoby te, zwykle pracujące w pozycji siedzącej, po kilku
godzinach czują nieokreślone bóle
pleców, najczęściej między łopatkami. W ich przypadku eliminacja
przyczyny bólu polega na dokładnej edukacji w zakresie korekcji
postawy, niekiedy też specjalnych
ćwiczeniach, ułatwiających kształtowanie się prawidłowego nawyku
postawy. Takie podejście lecznicze,
choć z pozoru proste i oczywiste,
oparte jest na dokładnej znajomości
anatomii i biomechaniki kręgosłupa oraz wieloletnim doświadczeniu
terapeuty. Największą zaletą metody McKenziego jest nastawienie na
eliminację przyczyn problemów,
nie zaś jedynie skutków, którymi są
odczuwane przez chorego bóle. Ten
rodzaj rozumowania klinicznego
i wynikające z niego postępowanie
od dawna są obecne w chirurgii
urazowej i ortopedii, każąc korygować na przykład przemieszczenie w przypadku złamań kości

lub zwichnięć stawów – ruchem
przeciwnym względem tego, który wywołał uszkodzenie, zgodnie
z zasadą odwracania mechanizmu
urazu. Jeśli zatem pacjent doznał
mechanicznych uszkodzeń tkanek
kręgosłupa wskutek raptownego
zgięcia tułowia lub podniesienia
ciężkiego przedmiotu w pochylonej
pozycji – próby leczenia zaburzenia za pomocą ogólnych zestawów
ćwiczeń "na kręgosłup" po prostu
nie mają sensu, gdyż niektóre z nich
mogą nasilać ból. Chory wymaga
zastosowania ruchu działającego
leczniczo, lecz w płaszczyźnie i kierunku, które podpowiada wynik
badania czynnościowego kręgosłupa. Taki sposób postępowania
jest zalecany przez nowoczesną,
popartą badaniami naukowymi
fizjoterapię; co więcej – jest on
logiczny.

Przed podjęciem leczenia, Fizjoterapeuta przeprowadza u Pacjenta dokładny wywiad, dotyczący:
ewentualnych czynników sprawczych, czynników mogących przyczyniać się do pogorszenia, przebiegu choroby, dotychczasowego
leczenia, a także ocenę postawy,
ocenę objawów neurologicznych,
a następnie badanie funkcjonalne,
które polega na wykonaniu testu
powtarzanymi ruchami. W badaniu funkcjonalnym ocenie podlega zmienność objawów. Uzyskane
w ten sposób informacje pozwalają, według zaproponowanego
przez McKenziego algorytmu, na
ustalenie zasadności stosowania
metody mechanicznej w leczeniu
aktualnych dolegliwości, przyczyny dolegliwości, rodzaju i stopnia
zaawansowania zaburzeń mechaniki oraz dobranie właściwego dla
Większość zespołów bólowych danego Pacjenta sposobu postękręgosłupa ma tło mechaniczne powania. Wykonywanie przez
(spowodowane jest zaburzeniami Pacjenta zaleconych ruchów w różmechaniki kręgosłupa np.: dys- nych pozycjach, z jednoczesnym
kopatia) i nie kwalifikuje się do relacjonowaniem Fizjoterapeucie
leczenia operacyjnego. Długotrwa- zmian natężenia i lokalizacji bólu,
łe utrzymywanie się dolegliwości, pozwala na dobranie odpowiedniebez zastosowania w tym czasie spe- go ćwiczenia, w ściśle określonej
cjalistycznych metod usprawniania płaszczyźnie.
takich jak metoda McKenziego
w połączeniu z technikami z zakrevv Anna Chrząścik
su Terapii Manualnej, nie powinno
instruktor fitness, fizjoterapeuta
być wystarczającym wskazaniem tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl
do wykonania operacji.

Wskazania do terapii metodą McKenziego:
• ból krzyża – może obejmować okolicę lędźwiowo-krzyżową, pośladki i uda.
W większości przypadków problem dotyczy przepukliny krążka miedzykręgowego (dysku).Terapia wskazana jest również w przypadku patologii
korzenia nerwowego (promieniowanie bólu, drętwienia, zaburzeń czucia
do jednej lub obu nóg) zwanej rwą kulszową lub rwą udową.
• ból w odcinku szyjnym –
może obejmować głowę,
szyję, kark, ramiona. Ból
lub zaburzenia czucia mogą
promieniować do jednej
lub obu rąk, co często jest
spowodowane uciskiem
korzenia nerwowego przez
przemieszczający się krążek
międzykręgowy. Do częstych objawów związanych
z bólem szyi należą: bóle
i zawroty głowy, mdłości,
uczucie słabnących rąk
(częste upuszczanie przedmiotów) i zaburzenia czucia
w obrębie twarzy. Terapia
McKenzie stosowana jest również po urazach szyi w wypadkach komunikacyjnych (tzw. Whiplash Syndrome – syndrom „smagnięcia biczem”).
• ból odcinka piersiowego – zlokalizowany najczęściej między łopatkami lub
pod jedną z łopatek. Ból ten często promieniuje wzdłuż żeber z jednej lub
obu stron i może być odczuwany nawet z przodu klatki piersiowej. W tym
wypadku ból nasila się przy mocniejszym oddechu i może imitować bóle
zamostkowe, pojawiające się w chorobie wieńcowej.
Zapraszam do gabinetu 
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JOGA dla kobiet - hormonalna wg. Dinah Rodrigues

Wśród wielu metod uprawiania jogi jedna przeznaczona jest
wyłącznie dla pań. Joga hormonalna, bo o niej mowa, ma pomóc
cieszyć się pełnią kobiecości.
Pewna kobieta mieszkająca
w Brazylii, uprawiająca jogę od
40 lat, pewnego dnia po wizycie
kontrolnej u lekarza uznała, że
chce podzielić się swoją wiedzą
z innymi kobietami. Dinah Rodrigues miała wtedy 65 lat i odkryła że asany mogą stymulować
pracę narządów wewnętrznych
i wpływać na poziom żeńskich
hormonów. Wybrała zestaw ćwiczeń, który dziś nazywamy jogą
hormonalną.

Asany w jodze hormonalnej wykonuje się dynamicznie, używamy
specjalnych pranajam i "ładujemy"
pranę (energię) do poszczególnych narządów takich jak jajniki, tarczyca, przysadka. W czasie
praktyki używamy takich technik
oddechowych jak BHASTRIKA
(miech) - oddech ten silne pobudza naszą wewnętrzną energię,
UJJAYI (oddech wyzwalający) oddychamy przy częściowo przymkniętej głośni podobnie jak przy
Przeznaczony jest dla kobiet po 40 chrapaniu - oddech ten pobudza
roku życia, dla kobiet w okresie przepływ prany przez tarczycę,
menopauzy, dla pań cierpiących na oczyszcza drogi oddechowe ze
PMS, a nawet dla kobiet po trzy- śluzu, SURYABEDHANA - oddydziestym roku życia odczuwają- chanie przez prawą dziurkę nosa
cych spadek produkcji hormonów. aktywizuje energię solarną (gorąDinah połączyła w tej metodzie cą i pobudzającą), poprawia przetradycyjne asany z innymi dale- pływ prany i przemianę materii.
kowschodnimi technikami pod- Joga hormonalna jest intensywną
noszącymi energię - pranayamę, praktyką, to co odczuwalne jest
chi gong, kundalini jogę.
na samum początku, to przypływ

pierwsze zajęcia

GRATIS

JOGA

sił życiowych. Czujemy się energiczne z dużą dawką dobrego
nastroju. Dzięki asanom, technikom oddechowym i relaksacyjnym odzyskujemy wewnętrzny
spokój, uczymy akceptować się
swoje ciało, odkrywamy, co jest
dla nas ważne.
Podkreślić należy, że systematyczne wykonywanie ćwiczeń jogi hormonalnej jest bardzo istotne, ale
nie zastępuje praktyki hatha jogi.

Warto sięgnąć po książkę "joga
hormonalna"- w niej znajdziemy wskazówki dotyczące diety,
hormonów, ćwiczeń i zdrowego
stylu życia.

vv Beata Kuźnik

nauczyciel jogi, tel. 604 470 772

w Tenczynku
wtorek: 8.30

przyjdź wzmocnij
ciało i umysł

środa: 18.20, 19.00
czwartek: 18.00, 20.00
cena 20 zł - zajęcia 1,5 godziny
Informacje i zapisy tel. 604 470 772
www.yoga.czarymary.net

Już teraz nowości 2013
- zimowe promocje!

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Zapraszamy do Kuchni na Wzgórzu
Granola z jogurtem i bananami

Już niedługo Andrzejki, potem Święta i wyczekiwana impreza Sylwestrowa. Dlatego dzisiaj chcę zaproponować przepis na pyszne, zdrowe
i smaczne śniadanie. Śniadanie to podstawa codziennej diety, daje
nam siłę na cały dzień, ale niestety często o śniadaniu zapominamy.
Takie śniadanie pomoże nam przetrwać do obiadu bez dodatkowego
podjadania niezdrowych słodyczy. Naprawdę to działa, wypróbowałam
to na sobie J A i jeszcze jedno - takie śniadanie też jedzą moje dzieci 
Granola
z jogurtem
i bananami
• 3 garści płatków
owsianych zwykłych
• kilkanaście sztuk rodzynek
• łyżka sezamu
• łyżka słonecznika
• 2 łyżki miodu
• 0,5 szklanki soku jabłkowego
• kilka łyżek jogurtu naturalnego bez cukru
• ½ dojrzałego banana
Jabłka i gruszki obieramy,
wykraSok jabłkowy podgrzać
w garnuszku i dodać miód,
wymieszać. Płatki wymieszać z
sokiem i włożyć do nagrzanego
do 140 C piekarnika i podpiec
przez około 20 minut, mieszając
co jakiś czas. Dodać rodzynki,
sezam, słonecznik wymieszać
i podpiec jeszcze przez ok. 15

minut w nagrzanym piekarniku.
Całość ma się lekko podsuszyć.
Gdy całość wystygnie, przełożyć
do słoika i szczelnie zamknąć.
Codziennie rano nasypujemy do
miseczki/szklanki 2 łyżki płatków, na to dajemy jogurt naturalny, a na wierzch pokrojone
banany. Oczywiście mogą być
inne owoce.

Ja takie śniadanie zabieram często w słoiczku do pracy, gdzie
zjadam je na drugie śniadanie. 

Zapraszam też do odwiedzin mojej strony kulinarnej
www.kuchnianawzgorzu.pl.
vv Ulla Pałka

PHU ZOFIA SĘK TERMO-GAZ
ul. Chrzanowska 12, Wola Filipowska, 32-065 Krzeszowice
tel. 12 282-66-29, 602-384-826, 602-172-460
www.termo-gaz.pl
termo-gaz@o2.pl

Zapraszamy do nowoczesnego budynku handlowo–usługowego Centrum Grzewcze Firmy Termo-Gaz.
Zapraszamy także do nowej siedziby Gabinetu Urody Pretty Women oraz do nowo otwartego solarium.

Serdecznie zapraszamy
do nowej siedziby
Gabinetu Urody Pretty Women!

KOSMETYKA
Wola Filipowska,
k/Krzeszowic,
ul. Chrzanowska 12,
tel. 500 120 310 (Kosmetyka)
tel. 696 430 946 (Fryzjerstwo)
budynek TERMO-GAZ
I piętro
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Solarium

tel. 513 288 895

FRYZJERSTWO
Dla naszych Klientów
wprowadziliśmy wiele
udogodnień oraz poszerzyliśmy
zakres oferowanych usług.
Zapraszamy na andrzejkowe
stylizacje fryzur
i piękne trwałe makijaże...

Z uwagi na małą ilość słońca
zapraszamy do nowo otwartego solarium!
Zapewniamy wysoki stopień opalania
ze względu na nowe lampy.
U nas pozbędziesz się jesiennej chandry.
W związku ze zbliżającymi się imprezami
andrzejkowymi dla każdego Klienta
pierwsze 5 minut gratis. 1 minuta - 1 zł.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW
KRZESZOWICE
Śpiewać i grać każdy może

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza
artystów, rękodzielników i twórców ludowych
do prezentacji i sprzedaży swoich produktów na

ŚWIĄTECZNYM JARMARKU TRADYCJI I RĘKODZIEŁA
niedziela, 16 GRUDNIA 2012
KRZESZOWICE, Rynek (obok nowej fontanny)
Informacja i rezerwacja stoisk:
tel 12 282 14 65, 602 726 353
email: promocja@kulurakrzeszowice.pl

CHRZANÓW
Spektakl lalkowy pt. "Misiowe jajo"

25 listopada o godz. 10.00 i 11.00 zapraszamy wszystkie dzieci na spektakl lalkowy pt.
"Misiowe jajo" w wykonaniu aktorów Teatru Imaginarium. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w
Informacji MOKSiR.
Teatr Imaginarium zabierze dzieci w bajkową podróż do magicznego lasu, w którym zwierzęta mówią ludzkim głosem. Poznamy historię wrażliwego niedźwiadka, który postanowił
przygarnąć i wysiedzieć jajko, wbrew wszelkim regułom natury.

SYLWESTER W MOKSiR

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza do skorzystania Państwa
na specjalną sylwestrową ofertę, dzięki której ta szczególna noc upłynie w szampańskiej
atmosferze.
BAL W SOKOLE
Organizowany od trzech lat sylwestrowy Bal w Sokole dorobił się już swojej marki.
Wyborne menu oraz muzyka na żywo (zagra znakomity zespół muzyczny PULS).
W trakcie zabawy będzie wiele niespodzianek tanecznych, muzycznych, a w konkursie
do wygrania atrakcyjne nagrody.
Zabawa rozpocznie się o godzinie 20.00. Wstęp do 3 grudnia w cenie 400 zł od pary. Po
tej dacie cena biletu wyniesie 450 zł.
GALA SYLWESTROWA
Gala Sylwestrowa w sali teatralnej z pewnością trafi w gusta melomanów.
Zapraszamy na dwugodzinny koncert solistów oraz Galicyjskiej Orkiestry Straussowskiej
OBLIGATO pod batutą Jerzego Sobeńko.
Początek koncertu o godzinie 22.00. Cena biletu - 65 zł od osoby (przy zakupie do 3
grudnia). Po tej dacie - 75 zł.
Podczas Gali Sylwestrowej nie zabraknie strawy nie tylko dla ducha, ale i dla ciała.
Przed koncertem, w Galerii na Pietrze, zainteresowani będą mogli wziąć udział w wytwornej
kolacji sylwestrowej w miłym towarzystwie i w otoczeniu dzieł sztuki.
Cena biletu na koncert wraz z kolacją - 110 zł od osoby (przy zakupie do 3 grudnia). Po tej
dacie - 120 zł. Ilość miejsc ograniczona.
Na wyjątkową kolację w galerii zapraszamy o godzinie 20.00
POKAZ SZTUCZNYCH OGNII
W sylwestrową noc na chrzanowskim niebie rozbłyśnie feeria barw. Już tradycyjnie
przywitamy Nowy Rok pokazem sztucznych ogni tuż po północy.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

"Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 2." PREMIERA
•16.11-17.11 seanse o godz. 17.00, 19.30, 22.00 • 18.11-22.11 seanse o godz. 17.00, 19.30 •
• 23.11 kino nieczynne • 24.11 seanse o godz. 15.30, 18.00 •
• 25.11 seans o godz. 18.00 • 26.11-29.11 seanse o godz. 15.30, 18.00 •
reżyseria: Bill Condon, czas trwania: 117 min., gatunek: horror/romans, prod. USA

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

"Pokłosie"

• 24.11-29.11 seans o godz. 20.30 •
reżyseria: Władysław Pasikowski, czas trwania: 107 min., gatunek: dramat/thriller, prod. Polska

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

"Hotel Transylwania" [dubbing PL] 2D i 3D

• 30.11-05.12 seanse o godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D) •
reżyseria: Genndy Tartakovsky, czas trwania: 91 min., gatunek: animacja/familijny/komedia, prod. USA, b/o
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Jeżeli twoją pasją jest muzyka, śpiewasz lub grasz na instrumencie i uwielbiasz scenę to
mamy dla ciebie propozycję... Weź udział w VIII. Przeglądzie Wokalno-Instrumentalnym
„Śpiewać i grać każdy może” 9 grudnia 2012
Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka oraz Wójt Gminy Zabierzów
Elżbieta Burtan.
Impreza ma formułę dwuetapowego konkursu, mającego na celu wyłonienie najlepszych
młodych muzyków, realizujących swoje pasje w szkołach, ośrodkach kultury lub innych
ogniskach muzycznych. Udział w naszym konkursie pozwoli uczestnikom zmierzyć i
ocenić umiejętności muzyczno-wokalne oraz poszerzyć swoją świadomość muzyczną.
Laureaci etapu I będą mieli okazję zaprezentować się przed szerszą publicznością – to
chwila i szansa na zaistnienie w surowym i wymagającym świecie artystycznym. Uczestnicy
oceniani będą w czterech kategoriach wiekowych (0-7 lat, 8-12 lat, 13-17 lat, 18-24 lat).
W ubiegłorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 180 młodych artystów prezentujących
bardzo wysoki poziom wokalny i muzyczny. Mamy nadzieję, że i w tym roku zechcą stanąć
do rywalizacji o najwyższe miejsca.
Wierzymy, że nasze przedsięwzięcie ułatwi dostęp do ognisk i zespołów muzycznych,
które warto promować.
Szczegółowe warunki uczestnictwa zamieszczone zostały w regulaminie. Wszelkich
informacji udziela sekretariat Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – tel. (12) 285 11 79, tel./fax. (12) 285 27 55, e-mail: centrumkultury@zabierzow.org.pl
Zgłoszenia wraz z płytami CD prosimy przesyłać do 26 listopada 2012 r.

W dwanaście miesięcy dookoła świata

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym „W dwanaście miesięcy dookoła świata”. Konkurs adresowany
jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.
Tematyka prac powinna koncentrować się wokół ciekawych miejsc, podróży, interesujących
krajobrazów w różnych porach roku, różnorodnych kultur itp. Oprócz przyznania nagród
i wyróżnień, organizator wybierze 12 prac, które zostaną zamieszczone w drugiej edycji
kalendarza, w ramach promocji „młodych talentów” z Gminy Zabierzów oraz zabierzowskiego
Centrum Kultury. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2012 r.
Szczegółowe info na www.zabierzow.org.pl

TRZEBINIA
baletu z Teatru Bolszoj
w Moskwie sezon 2012/2013

TRANSMISJA baletu
z Teatru Bolszoj w Moskwie

Cesare Pugni
„CÓRKA FARAONA”
Dom Kultury SOKÓŁ
Trzebinia, Kościuszki 74
25 listopada 2012, godz. 16.00
Cena biletu – 50 złotych

Cesare Pugni

Dom Kultury SOKÓ£ Trzebinia, Koœciuszki 74

25 listopada 2012, godz. 16.00
Cena biletu – 50 z³otych
Karnet na 3 spektakle – 135 z³otych
rezerwacje tel. (32) 6-110-621

Karnet na 3 spektakle – 135 złotych
rezerwacje tel. (32) 6-110-621

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
22.11

17:00
19:30

"Saga Zmierzch-Przed Świtem, cz.2"- romans/horror, USA
"Saga Zmierzch-Przed Świtem, cz.2"- romans/horror, USA

23.11

18:00
20:15

"Saga Zmierzch-Przed Świtem, cz.2"- romans/horror, USA
"Saga Zmierzch-Przed Świtem, cz.2"- romans/horror, USA

24.11

21:00
23:15

"Saga Zmierzch-Przed Świtem, cz.2"- romans/horror, USA
"Saga Zmierzch-Przed Świtem, cz.2"- romans/horror, USA

25.11

16:00
20:30

"Córka Faraona" - Teatr Bolshoi- transmisja baletu
"Saga Zmierzch-Przed Świtem, cz.2"- romans/horror, USA

27-29.11

17:00
19:30

"Saga Zmierzch-Przed Świtem, cz.2"- romans/horror, USA
"Saga Zmierzch-Przed Świtem, cz.2"- romans/horror, USA

30.11

18:00
20:15

3D: "Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości"
"Obława"- dramat, Polska

01-02.12

17:00
19:30

3D: "Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości"
"Obława" - dramat, Polska

04.12

18:00
20:15

3D: "Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości"
"Obława"- dramat, Polska
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KULTURA

WYSTAWA REALIZM MAGICZNY
23 listopada, w piątek, o godz. 19.00,
zapraszamy na polsko - niemiecka wystawę malarstwa WIĘCEJ NIŻ REALIZM.

21 września 2012 w Deutsches Hopfenmuseum w Wolnzach, w Górnej
Bawarii, odbył się wernisaż wystawy Polen in Bayern. Kurator i współuczestnik wystawy – znakomity i wszechstronny niemiecki artysta
Angerer der Ältere, zaprosił polskich twórców: Krzysztofa Izdebskiego-Cruz, Dariusza Kaletę, Marcina Kołpanowicza oraz mieszkającego
w Niemczech Jacka Lipowczana, aby pokazać różne malarskie oblicza
realizmu magicznego.
Ta niezwykła wystawa prezentowana będzie w roku 2013 w Warszawie,
a teraz mieszkańcy Krzeszowic będą mogli zobaczyć znaczący fragment
współczesnej sztuki polskich i niemieckich surrealistów i znaleźć się na
chwilę w świecie wizji, metafor, tajemnic, metafizyki, fantastyki, filozoficznych pytań oraz rzetelnego, znakomitego warsztatowo malarstwa.

Serdecznie zapraszam Państwa na tę znaczącą wystawę, na malarskie
spotkanie pięciu wybitnych malarzy surrealistów, prezentujących tak
bardzo różne oblicza realizmu magicznego – od hiperrealizmu pozostającego w kimacie renesansowej ikonografii i religijnej alegorii, poprzez
magię i mistykę nasuwającą setki filozoficznych skojarzeń, aż po zgrabną
i odważną groteskę.

Marcin Kołpanowicz, METROPOLI

Krzysztof Izdebski-Cruz, FE-FIC

Więcej o samej wystawie oraz twórcach prezentowanych prac można
poczytać na stronie: www.kulturakrzeszowice.pl. Zapraszamy.

Jacek Lipowczan, PLAYING WITH THE TIME

Angerer der Ältere jest
artystą niezwykle wszechstronnym: to architekt, twórca filmowy, artysta-malarz, rzeźbiarz,
ilustrator, pisarz i projektant,
wyróżniony licznymi nagrodami
w dziedzinie architektury. Za
swoje artystyczne powołanie
uznaje przywrócenie sztuce
Piękna, Fantazji, Tajemnicy
i Mitu.
Urodził się w 1938. W latach
1957 – 1961 studiował architekturę w Monachium, potem
4 lata na Akademii Sztuk PiękAngerer del Altere,
nych. Stworzył scenografię do
NIEODWOŁALNY UPADEK PIEKŁA
filmu Niekończąca się opowieść
II (wg powieści Michaela Ende),
za którą w 1989 otrzymał Bawarską Nagrodę Filmową.
W 1994 zaprojektował scenografię i kostiumy do przedstawienia teatralnego
Hobbit (wg powieści J.J.R. Tolkiena). W 1996 wykonał grobowiec Michaela
Ende. Rok później napisał ikonę na zamówienie Patriarchy Rumunii oraz zbudował Kaplicę Odkupienia w Biburgu – budowlę łączącą architekturę, malarstwo
i rzeźbę, poświęconą przez Papieża Benedykta XVI w 2000. W 2004 został
mianowany ambasadorem kultury Dolnej Bawarii. W 2008 otrzymał nagrodę
w dziedzinie kultury i sztuki okręgu Kelheim, a w 2009 – nagrodę Trophée
Apocalypse Dore, wręczoną osobiście przez Louisa Giscarda d’Estaing w Le
Mont-Dore (Francja). W 2010 wykonał projekt i model Katedry Chrystusa,
zawierając w nim swoje filozoficzne przemyślenia na temat przedstawienia
ciała Chrystusa w postaci kościoła i umieścił na YouTube film dotyczący tej
budowli: www.youtube.com/AngererDerAeltere.
Malarstwo Angerera pełne jest religijnej symboliki i mistycyzmu. Duże
wrażenie robi prezentowany na wystawie obraz Nieodwołalny upadek piekła,
wykorzystujący chrześcijańską ikonografię i metafizyczny temat: we wnętrzu
złotej kopuły na pierwszym planie poraża widza spadająca postać szatana,
jak gdyby wyrzeźbiona z czarnej kolczastej kraty, wysoko Michał Anioł
strąca przeciwnika świetlistym mieczem, w górze kopuły jasnieje otoczony
cherubinami Chrystus.

www.biuroprestige.pl

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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Biuro Rachunkowe
Czułówek

NASI PRZYJACIELE

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

Dla wielu osób to, że pies mieszka w budzie jest sprawą jak najbardziej oczywistą i naturalną. Buda jednakże tak jak ludzki dom powinna spełniać pewne określone warunki.

Zapraszamy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 19.00

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

WSZYSTKO O PSICH BUDACH
Przede wszystkim ma w niej być
sucho, czysto i ciepło. Względy estetyczne są mniej istotne
przynajmniej z punktu widzenia
psa. Wszystko to wydaje się być
oczywiste, nie zawsze jednak tak
jest. Można zaobserwować budy
z dziurą w dachu lub ustawione na
mokrym terenie. Pies wychodzi
z niej prosto do błota i kałuży ze
stojącą wodą. Ściany odpowiednio
przygotowanej budy powinny być

szczelne i ocieplone. Wielu właścicieli psów zaobserwowało, że
ich pupile wyciągają koc,który oni
uprzednio tam włożyli. Dzieje się
tak, ponieważ koc nie jest zwierzęciu potrzebny. Lepiej, jeśli użyjemy
go w celu osłonięcia wejścia do
budy, w której tak jak w domu bez
wiatrołapu hula wiatr.
Dobrym rozwiązaniem są budy
ze specjalnym przedsionkiem,zatrzymujące ciepło. Należy zwrócić

uwagę na umiejscowienie budy na
podwórzu- jeśli istnieje taka możliwość postawmy ją w choć trochę osłoniętym od wiatru miejscu.
Znaczna część psów pozostaje niestety stale na łańcuchu. W praktyce
realizacja zalecenia regularnego
zwalniania zwierząt z uwięzi nie
jest stosowana. Skoro nie mamy
warunków, aby codziennie spuszczać naszego psa z łańcucha, by się
wybiegał postarajmy się chociaż, by

jego obroża i łańcuch były odpowiednio dopasowane. Sprawdźmy
je dokładnie przed zimą. Dobra
skórzana obroża i łańcuch nie kosztują przecież aż tak wiele. Postarajmy się zadbać o los naszych
czworonożnych przyjaciół, a one
odwdzięczą się przywiązaniem
i troską o nasz dobytek.
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)

K-SYSTEM

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane
ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

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

Zapraszamy wszystkich na

VII KIERMASZ
KSIĄŻKI ZA GROSZE

który odbędzie się
28 listopada (środa) 2012 r. w godz. 16.00-19.00
w Bibliotece Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły
w Tenczynku, przy ul. Szkolnej 7
w ofercie:
• duży wybór książek używanych - już od 1 zł
• nowe książki w promocyjnych cenach
• książki na wagę – 3 zł za kg
Do każdego zakupu dołączamy upominek,
a przy zakupie powyżej 10 zł WYPASIONY prezent - niespodziankę.
CAŁY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA ZAKUP
NOWYCH KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Informacje, Reklamy

krzeszowicki

11

TYGRYŚ I MUFFO SZUKAJĄ DOMU
TYGRYŚ

Tygryś to piękny, młody pies o cudownym charakterze i niesamowitym umaszczeniu. Tygryś jest fantastyczny - bardzo łagodny,
przyjacielski, trochę nieśmiały i zapatrzony w człowieka. Uwielbia
głaskanie, przytulanie, dotyk i kontakt z ludźmi. Wpatruje się
w oczy i prosi- nie zostawiaj mnie. Tygryś będzie najwierniejszym
przyjacielem całej rodziny.

Kontakt do opiekuna: Kasia 505 580 433

MUFFO

Muffo to cudownej urody pies w typie sznaucera, o odcieniu
sierści pieprz-sól. Pies jest bardzo młody, energiczny, radosny
i bezkonfliktowy.
Świetnie współpracuje z człowiekiem, lubi się uczyć, bawić, być
głaskanym i przytulanym. Muffo najlepiej będzie się czuł w domu z
ogrodem, z właścicielem energicznym i aktywnym.

Kontakt do opiekuna: Kasia 505 580 433

Cudowna koteczka szuka domu

Pusia straciła dom w niewiadomych okolicznościach. Teraz pilnie
szuka nowego, dobrego domu. To dorosła, bura, pręgowana kotka.
Jest oswojona, nauczona czystości, spokojna, wrażliwa, bardzo
kontaktowa i przytulasta. Bardzo pragnie mieć swój dom i swojego
człowieka, któremu mogłaby mruczeć wieczorem do ucha.
Kotka jest odrobaczona, będzie zaszczepiona i wysterylizowana.
Posiada książeczkę zdrowia.

Numer kontaktowy do opiekuna:
882 180 526 lub 534 884 174

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

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

Zakres działalności:
• Sprawy pracownicze
• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów • Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
• Ryczałt
• Przekształcenia formy
• Rejestry VAT
prawnej przedsiębiorstw
• ZUS

• 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

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

NAJSZYBSZA GOTÓWKA W MIEŚCIE

FIRMA KAMIENIARSKO-BUDOWLANA

NOWOŚĆ POŻYCZKA

2.000 zł

BEZ BIK

Chwilówki w 15 minut

KREDYTY

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

✓ GOTÓWKOWE

✓ ODDŁUŻENIOWE

Krzeszowice, Rynek 23
tel. 12 282 67 96, kom. 698 686 385
infolinia: 604 95 00 95

www.kredyty-chwilowki.pl

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

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

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

PożycZKa
Z gWarancją!
nie musisz już zastanawiać się, która oferta pozyczki jest
najlepsza. gwarantujemy, że rata pożyczki w alior Banku
będzie niższa od oferowanej przez inne banki – przy takiej
samej kwocie i identycznym okresie pożyczki. a dodatkowo:
0% prowizji;
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń;
środki nawet w 1 dzień.
Sprawdź również naszą atrakcyjną ofertę kont
osobistych oraz kredytów hipotecznych.

Zapraszamy:
ZabierZów, ul.leśna 2a
12 282 50 70
KrZesZowice, ul.KaZimierZa WyKi 3
12 258 98 13
Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 27 000 zł, liczba rat: 57, oprocentowanie
nominalne: 13,5%, składka na ubezpieczenie na życie: 4 617 zł, opłata przygotowawcza:
0 zł, kwota odsetek: 9 719,10 zł, rrSo: 25,13%, rata: 644,19 zł. ostateczne warunki
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty
płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 5.11.2012 r.

Warunki oferty w placówce banku
i na www.aliorbank.pl

