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KĄCIK KOLEKCJONERA str. 3 / PORADY PRAWNE str. 3 / WYDARZENIA KULTURALNE str. 6
Harcerze Hufca ZHP Krzeszowice zapraszają wszystkich
mieszkańców Miasta i Gminy Krzeszowice do wzięcia
udziału w zbiórce surowców wtórnych, za które można
będzie otrzymać sadzonki roślin ozdobnych.

Projekt realizowany jest
przy wsparciu finansowym
Gminy Krzeszowice.

W sobotę 21 kwietnia 2012 r. między godz. 9.00 a 11.00,
na Placu F. Kulczyckiego w Krzeszowicach, harcerze
odbierać będą przyniesione przez mieszkańców naszej
gminy surowce wtórne.
Aby otrzymać jedną roślinkę należy przynieść:
• 10 sztuk plastikowych butelek
(wypłukanych i zgniecionych),
• bądź 5 sztuk metalowych puszek,
• bądź 5 kilogramów makulatury.
Ilość otrzymanych sadzonek zwiększać się będzie wprost
proporcjonalnie do ilości przyniesionych surowców.
O szczegółach poczytać można na www.eko.krzeszowice.zhp.pl
Zapraszamy także na stronę 5 gazety w celu zapoznania
się z najważniejszymi zasadami segregowania odpadów
w naszych domach.

„ZARABIAJ
I BAW SIĘ Z NAMI”
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
ZE SZWEDZKĄ
FIRMĄ KOSMETYCZNĄ.
NA POWITANIE
- ATRAKCYJNE NAGRODY.

Kontakt:
Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702
email: mpoznanska1@vp.pl
PHU TERMO-GAZ ZOFIA SĘK

ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice
tel. 12 282-66-29, 602-384-826, 602-172-460
www.termo-gaz.pl
termo-gaz@o2.pl

OTWARCIE CENTRUM GRZEWCZEGO
WRAZ Z SALONEM ŁAZIENKOWYM

Zaraz po długim weekendzie zapraszamy do nowego centrum grzewczego i nowoczesnego salonu łazienkowego.
Wola Filipowska przy drodze krajowej nr 79.
O szczegółach otwarcia powiadomimy wkrótce
na stronie www.termo-gaz.pl
• Extra rabaty - od 7 do 15% • Nowości •
• Doradztwo gratis •

MATERIAŁY BUDOWLANE
CENTRUM DOCIEPLEŃ I WYKOŃCZEŃ

MATERIAŁÓWKA

materiały budowlane

Budzyń 50, 32-060 Liszki
tel./fax 12 280 60 90
tel. 660 487 556
biuro@materialowka.pl

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

TRANSPORT GRATIS!!!
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Informacje, Reklamy

krzeszowicki

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w miesiącach kwiecień/maj 2012 r. na terenie Gminy Krzeszowice
zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór odpadów WIELKOGABARYTOWYCH i zużytych OPON,
od mieszkańców Gminy Krzeszowice, według zamieszczonego poniżej harmonogramu.
Zbiórka odpadów nastąpi wyłącznie w określonych terminach oraz miejscach.
Czas trwania zbiórki, w każdym z punktów, od godz. 800 do 1400.
24.04.2012 r. – Frywałd
(jeden punkt: 1. Przy skrzyżowaniu koło sklepu)

16.05.2012 r. – Krzeszowice, os. Czatkowice
(dwa punkty: 1. os. Czatkowice Górne – naprzeciwko budynku remizy pod wiatą,
2. os. Czatkowice Dolne – naprzeciwko kopalni „Czatkowice”
koło przystanku)

25.04.2012 r. – Sanka
(jeden punkt: 1. Na działce przy starym stawie)

17.05.2012 r – Filipowice
(jeden punkt: 1. Przy kościele)

26.04.2012 r. – Zalas
(dwa punkty: 1. Przy budynku remizy;
2. Koło Kościoła od strony cmentarza)

19.05.2012 r. – Tenczynek
(jeden punkt: 1. W obrębie budynku sołtysówki)

28.04.2012 r. – Żary
(jeden punkt: 1. Przy budynku sołtysówki)
(jeden punkt:

22.05.2012 r. – Krzeszowice, os. Nowy Świat - Ćmany
(jeden punkt: 1. Przy ul. Żwirki i Wigury na parkingu koło kiosku)

– Dubie
1. Przy leśniczówce)

23.05.2012 r. – Rudno
(jeden punkt: 1. Przy budynku kolonii)

04.05.2012 r. – Ostrężnica
(jeden punkt: 1. Na działce gminnej w Ostrężnicy położonej
przy drodze głównej, powyżej sołtysa)
(jeden punkt:

24.05.2012 r. – Nawojowa Góra
(dwa punkty: 1. Centrum Nawojowej Góry
2. Stawki przy drodze głównej koło przystanku)

– Łany
1. Przy budynku świetlicy)

26.05.2012 r. – Krzeszowice, os. Parkowe
(jeden punkt: 1. Plac omłotowy przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i ul.
Miękińskiej)

07.05.2012 r. – Dębnik
(jeden punkt: 1. Przy przystanku)
08.05.2012 r. – Krzeszowice, os. Żbik
(jeden punkt: 1. Przy wylocie z ul. Reymonta - dawny plac omłotowy)
09.05.2012 r. – Paczółtowice
(dwa punkty: 1. Pod wiatą omłotową;
2. Przy czwartym przystanku na „Wzdulu”)
11.05.2012 r. – Nowa Góra
(dwa punkt:
1. Przy Ośrodku Zdrowia
2. Nowa Góra – Paryż na parkingu TIR-ów koło nadajnika orange)

29.05.2012 r. – Siedlec
(jeden punkt: 1. Przy budynku remizy)
30.05.2012 r. – Miękinia
(dwa punkty: 1. Rejon budynku sołtysówki
2. Przy budynku sklepu na Stawiskach naprzeciwko przystanku)
31.05.2012 r. – Wola Filipowska
(jeden punkt: 1. ul. Szkolna – parking obok budynku remizy;

15.05.2012 r. – Czerna
(jeden punkt: 1. Przy budynku remizy)

Konkurs “Zwyczaje Świąt Wielkanocnych – pisanka wielkanocna” rozstrzygnięty. Prezentujemy
listę zwycięzców.

We wtorek 3 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku
laureatom konkursu “Zwyczaje Świąt Wielkanocnych – pisanka wielkanocna” Radni Rady Miejskiej Krzeszowic uroczyście wręczyli nagrody
zakupione ze środków przeznaczonych przez Radę na ten cel. Wcześniej
oceny prac dokonała komisja w składzie: Przewodnicząca - Beata
Kuźnik – artysta plastyk, Członkowie: Teresa Bełza - artystka ludowa,
Bożena Bednarczyk - przedstawiciel Rady Rodziców, Iwona Krzanik
- nauczyciel przedszkola. Wyniki konkursu prezentujemy poniżej:
Kategoria IV dzieci 6-letnie
I miejsce – TOMEK KOBYŁKO, PAWEŁ KOBYŁKO, SZYMON BEDNARCZYK -

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: stare meble (wersalki, krzesła, stoły, fotele), wózki dziecięce, materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, grzejniki,
płytki, rolety, jak również części motoryzacyjne, sprzęt ogrodniczy, sprzęt AGD i RTV, urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub
kartony z odpadami domowymi – TAKICH ODPADÓW NIE NALEŻY PRZYWOZIĆ!
Zbiórka zużytych opon obejmuje opony z samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów rolniczych, w tym z ciągników.
Opony nie mogą być zalane betonem lub wypełnione ziemią i innymi nieczystościami.

praca zbiorowa - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU

II miejsce - OLIWIER WÓJCIK
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ZPO W WOLI FILIPOWSKIEJ

III miejsce - NIKODEM KUSZ
- SZKOŁA PODSTAWOWA W NAWOJOWEJ GÓRZE

Wyróżnieni:

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE
( - ) mgr Czesław Bartl

1. KUBA SŁONINA odział przedszkolny przy ZESPOLE SZKÓŁ W NOWEJ GÓRZE

ZAMEK

„Ratuj Tenczyn” odtwarza herb rodu Tęczyńskich

Herb Tęczyńskich ewoluował na przestrzeni wieków i wraz ze wzrostem potęgi rodu zyskiwał nowe
elementy. W okresie średniowiecza znakiem rozpoznawczym Tęczyńskich, będących przewodnią
gałęzią starożytnego rycerskiego rodu Toporczyków, był symbol topora bojowego ze złotym styliskiem
przedstawionym na czerwonej tarczy. W ten sposób podkreślana była waleczność rodu i jego korzenie
sięgające czasów pogańskich wodzów plemiennych. Herbem Topór przedstawionym w takiej właśnie
postaci Tęczyńscy posługiwali się do pierwszej tercji XVI w.

Zmiana w jego wyglądzie nastąpiła w wyniku uzyskania przez
Tęczyńskich tytułu Hrabiów
Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego nadanego im
w 1527 r. przez cesarza Karola
V z rodu Habsburgów Szerokie
kontakty zagraniczne oraz bliskie relacje z dworem cesarskim
pozwoliły Tęczyńskim na uzyskanie tak zaszczytnego wyróżnienia, które wymagało jednak
wykazania osiemsetletniej historii
rodu oraz dotyczyło tylko tej linii
rodziny która była w posiadaniu
zamku Tenczyn. Z tych właśnie
powodów poszczególne gałęzie
rodu rywalizowały o prawo do
zamku a tym samym i do posługiwania się zaszczytnym tytułem hrabiowskim. Habsburgowie
udostojnili też herb Tęczyńskich
który od tej pory miał tarczę
czteropolową, na niej w krzyż
dwa topory i dwa dwugłowe orły
cesarskie. Topory zachowały
swe dotychczasowe barwy, nadal
w czerwonym polu. Pola drugie
i trzecie wraz z umieszczonymi
w nich dwugłowymi orłami zostały przedzielone pionowo na dwa
półpola: białe i czerwone. Herb
hrabiowski Tęczyńskich uzyskał
swój ostateczny kształt w wyniku
przywileju cesarza Ferdynanda
I z 11 IV 1561 r.: pośrodku czteropolowej tarczy umieszczone
zostało dodatkowe pole błękitne
w kształcie tarczy, a na niej zło-

KONKURS WIELKANOCNY
ROZSTRZYGNIĘTY

ty lew w złotej koronie na łbie,
z podniesionym ogonem, stojący
na tylnych łapach, z przednimi
wzniesionymi, gotów do walki.
Zmodyfikowano też klejnot. Widniejący nad tarczą srebrny hełm
zwieńczony został złotą koroną,
nad nią zaś umieszczono złotego lwa w koronie, identycznego
jak w polu tarczy, trzymającego
w prawej przedniej łapie topór.
Z hełmu spływały labry w kolorze
czerwonym białym i błękitnym.
Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”
postanowiło odtworzyć herb
Tęczyńskich na podstawie zachowanych opisów, rysunków i rzeźb
znajdujących się do dziś w kilku
obiektach położonych w okolicach
Krzeszowic w miejscowościach
należących do byłego Hrabstwa
Tęczyńskiego. Najważniejszy
symbol rodowy uległ bowiem
zatarciu w pamięci mieszkańców i nie wszyscy wiedzą jaki
jest jego rodowód. Dzięki pomocy
Pani Teresy Małkowskiej-Holcerowej – historyk sztuki od kilku lat
współpracującej ze stowarzyszeniem, udało się odtworzyć kształt
i barwy herbu w jego najwspanialszej postaci z 1561 r.

2. SZYMON GÓJ
- oddział przedszkolny przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W FILIPOWICACH

3. NATALIA GUZ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU
Kategoria III dzieci 5-letnie
I miejsce - JULIA MŁYNARCZYK
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KRZESZOWICACH

II miejsce - IZABELA ŚWIĘSZEK
- PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE „AKADEMIA TYGRYSKÓW” W KRZESZOWICACH

III miejsce - ANNA ZIOMEK
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KRZESZOWICACH

Wyróżnieni:
1. JULIA KNAPNIK
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU Z ODDZIAŁAMI W ZALASIU

2. MARCEL KRZANIK - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU
Kategoria II dzieci 4-letnie
I miejsce – RAFAŁ MORGAŚ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU
II miejsce - ANTONINA MLECZKO
- PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE „AKADEMIA TYGRYSKÓW” W KRZESZOWICACH
III miejsce - ZOFIA SAJNA - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU
Wyróżnieni:
1. MILENA GRZESZCZYK
Herb Tęczyńskich w wersji z 1561 r.
po których rozmieszczone były
jego elementy). Przykładem może
być herb z portretu Jana Magnusa
Tęczyńskiego – ostatniego z rodu,
zmarłego w 1638 r. i pochowanego
w kościele w Tenczynku.

Herb Tęczyńskich z portretu
Jana Magnusa Tęczyńskiego
– lata 30-te XVII w.
cji proporca Tęczyńskich, jaką
planuje wykonać stowarzyszenie
„Ratuj Tenczyn”.

Jednocześnie stowarzyszenie
przypomina o możliwości przekazania na jego konto 1 % podatW kilku miejscach w Krzeszo- ku za 2011 r. Numer KRS jaki
wicach i okolicach możemy należy wpisać na zeznaniu roczdo dziś podziwiać oryginalne nym PIT to 0000332177. Każdy
herby Tęczyńskich. Nad basztą przekaz na konto „Ratuj Tenczyn”
wjazdową zamku Tenczyn do będzie pomocny w kontynuowadzisiaj zachował się sporych niu naszych prac.
rozmiarów kamienny kartusz
Maciej Stępowski
z herbem hrabiowskim Tęczyńskich. Nad portalem głównego
Zaznaczyć należy, iż wzorzec her- wejścia do kościoła w klasztorze
bu hrabiowskiego opisany przez Karmelitów w Czernej znajduje
wystawcę przywileju z 1561 r. nie się doskonale zachowany herb
był przez Tęczyńskich zbyt rygo- Tęczyńskich, którzy ufundowali
rystycznie przestrzegany (w wielu erem w XVII w. Odtworzenie
przypadkach zmieniono strony herbu Tęczyńskich jest pierwwww.ratujtenczyn.org.pl
szym krokiem do rekonstruk-

- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KRZESZOWICACH

2. ANTONINA MLECZKO
- PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE „AKADEMIA TYGRYSKÓW” W KRZESZOWICACH
3. MAGDALENA BOGACKA
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU

Kategoria I dzieci 3-letnie
I miejsce – GABRIELA KOŁACZ
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU

II miejsce - IZABELA ZAWADZIŃSKA
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU

III miejsce - JULIA ŁYDEK
- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU

Materiały, w szczególności lista zwycięzców, udostępniona została przez
Przedszkole Samorządowe w Tenczynku.

Informacje

krzeszowicki
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PORADY PRAWNE

KĄCIK KOLEKCJONERA MAJĄTEK DZIECKA
W ZARZĄDZIE RODZICÓW

Nowości NBP

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (k.r.o.) reguluje problematykę związana z zarządem majątkiem dziecka (art. 101 k.r.o.).
Co oczywiste rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą
rodzicielską. Czasami jednak rodzi to pewne trudności.

30 marca br. Wyemitowano 2 zł – z okazji 50 rocznicy programu 3
Polskiego Radia. Moneta w nakładzie 800.000 sztuk cieszy się ogromnym powodzeniem, czemu nie ma co się dziwić. Sam jestem wiernym
słuchaczem tej audycji. Program 3 Polskiego radia powstał w 1962 roku
i od samego początku swojego istnienia kierował ofert ę programową
dla słuchacza o wyrobionym guście muzycznym i literackim. Program
3 jest tak różnorodny, że słucha go wiele milionów słuchaczy. Poranne
i popołudniowe audycje dostarczają informacji o bieżących wydarzeniach
w kraju i na świecie. Wieczorne i weekendowe audycje są źródłem
informacji o kulturze, teatrze, literaturze, filmie, sztuce. Wszystko to
poprzeplatane muzyką z najwyższej półki. Obchody jubileuszu potrwają
przez cały rok. Zachęcam do słuchania tego programu (nie jest to
krypto-reklama).
3 kwietnia wyemitowano 3 monety 2 zł, 10 zł (srebro) oraz 200 zł
(złoto) – Stefan Banach.
Stefan Banach (1892-1945) był największym polskim matematykiem
i współtwórcą słynnej Polskiej Szkoły Matematycznej powstałej w okresie międzywojennym. Z nazwiskiem Banacha związanych jest wiele
pojęć i twierdzeń matematycznych. Pomimo tego, że właściwie był
samoukiem, wiedzę zdobywał dzięki lekturze, to w 1920 roku został
asystentem na Politechnice Lwowskiej. W tym samym roku uzyskał
doktorat. W 1922 roku Banach się habilitował i w tym samym roku
został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie. Profesurę zwyczajną uzyskał w 1927 roku. Stefan Banach
zmarł na raka pod koniec sierpnia 1945 roku. Został pochowany na
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
26.04.2012 – zostanie wydana pierwsza moneta z serii Polskie okręty
– Niszczyciel „Błyskawica). Będzie to moneta 2 złote – w niewielkim
jak na 2-ki nakładzie – tylko 800.000 sztuk. Nowa seria – nowe monety, mam nadzieję, że bardziej
udane niż Miasta Polskie.
Ostatnio pytają mnie kolekcjonerzy, co mają sądzić o reklamowanych w gazetach tzw. „numizmatach”.
Nasiliły się reklamy w gazetach różnych firm oferujących różne „numizmaty” z opisami o ich niezmiernych walorach, które zapewniają im stałą zwyżkę cen. Czy warto to kupować. Każdy powinien
odpowiedzieć sobie sam: jeśli każdy może kupić gazetę, każdy może również kupić taki numizmat – to
kto później kupi to ode mnie, i ewentualnie za ile. Jeśli rozsądnie odpowiemy sobie na tak zadawane
pytania – to na pewno podejmiemy właściwą decyzję, czego wszystkim życzę.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

Przez majątek dziecka podlegający zarządowi rodziców należy
rozumieć aktywa, jak też pasywa. Dlatego przepisy o zarządzie
majątkiem dziecka stosuje się
także do tych czynności, które
mają za przedmiot długi dziecka.
Źródłem majątku dziecka jest
najczęściej darowizna albo dziedziczenie (zapis) ustawowe lub
testamentowe, co zresztą znalazło odbicie w szczególnym unormowaniu zawartym w art. 102
Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który mówi, że w umowie
darowizny albo w testamencie
można zastrzec, że przedmioty
przypadające dziecku z tytułu
darowizny lub testamentu nie
będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. Wtedy
gdy darczyńca lub spadkodawca
nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd kurator ustanowiony
przez sąd opiekuńczy. Wyjątkowo mogą wchodzić w rachubę takie źródła, jak wygrana na
loterii czy powstanie roszczeń
odszkodowawczych.

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

SKALECZENIA, URAZY, KRWOTOKI

O ile z małymi skaleczeniami
każdy sobie jakoś radzi, to przy
ranach głębokich, gdzie widzimy
dużo krwi, często tracimy opanowanie i działamy chaotycznie.
Dlatego postaram się Państwu
przypomnieć kilka podstawowych
czynności przy opatrywaniu ran.
Rany powierzchowne,
otarcia

Rany o niewielkiej powierzchni,
płytkie należy oczyścić z widocznych zanieczyszczeń przemywając
czystą wodą, następnie odkazić,
najlepiej wodą utlenioną. Na
oczyszczoną ranę nakładamy
jałową gazę i bandażujemy. Przy
małych ranach wystarczy sam
plaster z opatrunkiem. Podczas
zmiany opatrunku dobrze jest
zwilżyć gazik rywanolem, który
zapewnia sterylność, a tym samym
przyspiesza i ułatwia gojenie.
Rany głębokie

ka do kilkunastu minut, zakładamy opatrunek z altacetu lub domowymi środkami – z białka jajka
kurzego, które chyba w każdym
domu jest dostępne.
Krwawienie z nosa.

Przy tego typu urazie należy energicznie wydmuchać nos i wprowadzić do niego zwilżony chłodną
wodą gazik, wacik lub kawałek
urazach to szybka dezynfekcja gazy jałowej. Palcem wskazująi założenie opatrunku uciskowego. cym i kciukiem ucisnąć nos na
Ważne, aby był to opatrunek ste- kilka minut. Jeżeli krwawienie
rylny. Na ranę przykładamy gazę nie ustąpi, zmieniamy opatrunek
lub kompres i mocno uciskamy. i powtarzamy ucisk na kolejne
Dobrze, gdy robi to osoba poszko- kilka minut. W tym czasie siedowana, bo najlepiej wyczuwa dzimy prosto, spokojnie. Pomocny
z jaką siłą uciskać. Krwawienie jest także okład z lodu na nos,
powinno ustać po kilku minutach. gdyż zimno obkurcza naczynia
Jeśli opatrunek przesiąka dokłada- krwionośne.
my kolejną warstwę, bez zrywania
starej. Uniesienie kończyny powy- Pamiętajmy, aby w domowej
żej poziomu serca pomaga zwal- apteczce zawsze były dostępne
czać ból i zmniejsza krwawienie. podstawowe materiały opatrunNieodzowna jest konsultacja
z lekarzem.

Rany tego typu charakteryzują
się wypływem dużej ilości krwi.
Jeżeli uszkodzona jest żyła, krew
Stłuczenia
wypływa równomiernie, spokojnie
Przy stłuczeniach nie występują
i jest koloru ciemnoczerwonego.
rany, ale często pojawia się podPrzy uszkodzeniu tętnicy krew skórny krwiak i opuchlizna. Aby
wypływa energicznie w rytmie im zapobiec lub je ograniczyć,
pracy serca i jest koloru jasno- należy jak najszybciej przyłożyć
czerwonego.
na potłuczone miejsce woreczek
Pierwsza pomoc przy takich z lodem. Po schłodzeniu przez kil-

kowe. Dostaniemy je w każdej
aptece oraz w sklepie medycznym wraz z fachową poradą.

ratownik W. Ślusarczyk

OSP TENCZYNEK

negatywnymi konsekwencjami
należy wystąpić do Sądu rodzinnego z wnioskiem o zezwolenie
na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego
zarządu (odrzucenie spadku),
albowiem samo małoletnie
dziecko nie może tego dokonać.
Sąd opiekuńczy działa w takim
przypadku na wniosek. Zgodnie
z art. 569 k.p.c. właściwy będzie
Sąd, w którym dziecko ma miejsce zamieszkania lub pobytu.
Dziecko nie jest uczestnikiem
postępowania, chociażby ukończyło 13 lat, ponieważ sprawa
dotyczy jego majątku, a nie jego
osoby. Uczestnikami postępowania mogą też być zainteresowani
(art. 510 k.p.c.) i prokurator (art.
60 k.p.c.) Należy jednak pamięPraktyczne zastosowanie oma- tać, że Sąd opiekuńczy zajmie
wianej instytucji można np. się kwestią związaną z czynnospotkać w przypadku gdy jeden ściami przekraczającymi zakres
z rodziców umiera pozostawiając zwykłego zarządu majątkiem
niemalże same długi. Jednym dziecka dopiero na nasz wniosek.
ze spadkobierców ustawowych
jest wtedy małoletnie dziecko.
apl. adw. Adam Sypień
Aby uchronić dziecko przed

Od maja br. p. Adam Sypień z inicjatywy posła PiS Jacka Osucha będzie udzielał bezpłatnych konsultaci prawnych w nowo
otwartym Biurze Poselskim Jacka Osucha w Wolbromiu. Zapraszamy także do biura w Olkuszu ul. Szpitalna 32, gdzie na
bieżąco udzielana jest bezpłatnie pomoc z zakresu prawa. Prosimy o wcześniejsze zapisy telefoniczne tel. 32/ 754-34-13.

PORADY OSP

Bardzo często spotykamy się w naszym życiu codziennym
z wszelkiego rodzaju skaleczeniami czy stłuczeniami. Dotyczy
to nas jak i naszych dzieci. Mimo że staramy się ograniczać te
zdarzenia, to jednak ich nie unikniemy.

Ustawodawca posłużył się w
k.r.o. elastyczną formułą ogólną,
według której rodzice nie mogą
sami dokonywać tylko czynności
przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody
na dokonywanie takich czynności przez dziecko (art. 101 § 3
k.r.o.) Najogólniej rzecz ujmując,
przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie
bieżących spraw związanych ze
zwykłym korzystaniem z przedmiotów wchodzących w skład
administrowanego majątku
i utrzymywaniem tych przedmiotów w stanie niepogorszonym, wszystko zaś, co się w tych
granicach nie mieści, należy do
czynności przekraczających
zakres zwykłego zarządu.

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!!!

MIESZKANIA:
Krzeszowice, 3 pok. 47m2
195 000 zł
Krzeszowice, 3 pok. 47m2
250 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38m2
170 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72m2
310 000 zł
Kraków, ul. Nawojki, 1 pok. 30 m2
235 000 zł
Kraków, ul. Marczewskiego, 1 pok., 36m² 230 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2
130 000 zł
Siedlec, 1200 m2
120 000 zł
2
Krzeszowice, 2000 m
300 000 zł
2
Krzeszowice, 1300 m
75 000 zł
2
Krzeszowice, 1100 m
85 000 zł
2
Czerna, 1469 m
80 000 zł
2
Czerna, 1279 m
90 000 zł
Tenczynek, 1650 m2 z mediami
310 000 zł
Ostrężnica, 700 m2
25 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik, 1700m²
150 000 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
Miękina, 0.15 ha
130 000 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

ZAMIENIMY!!!

Zalas, 0.75 ha
Ostrężnica, 0.15 ha
Ostrężnica, 0.05 ha
Paczółtowice, 1.60 ha
Paczółtowice, 0.64 ha
Paczółtowice 0.57 ha
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + 2x garaż
260 m2 stan surowy
105 m2 + garaż; st. sur.
Wola Filipowska:
212 m2; stan surowy
257 m2 + garaż
Rudawa:
155 m2; stan surowy
Tenczynek:
95 m2
185,5 m2 + garaż + pom. gosp.
KOMERCJA:
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

WYNAJMIEMY!!!

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

Kraków Azory:
Pow. biurowa 230 m
6500 zł/mc + media

Oświęcim Centrum:
Lokal sklepowy z zapleczem 95 m
4 500 zł netto + media

150 000 zł
33 000 zł
5 000 zł
80 000 zł
32 000 zł
28 500 zł

480 000 zł
450 000 zł
335 000 zł
240 000 zł
690 000 zł

350 000 zł

340 000 zł
610 000 zł

450 000 zł

1 200 000 zł
2 800 000 zł

1 000 000 zł

700 000 zł

NOWOŚĆ!!
ZYMY
POŚREDNIC
REDYTÓW
IWANIU K
W POZYSK
YCH,
HIPOTECZN
RAZ PRZY
O
H
C
Y
W
GOTÓWKO
W.
H
MOC ODÓ
ZAKUPIE SA

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!
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ZDROWIE I URODA

JOGA: POZYCJE STOJĄCE

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

Pozycje stojące to bardzo ważna grupa asan, sprawiają, że stajemy
się silniejsi i bardziej elastyczni. Tworzą one jako całość kompletny
i zbalansowany zestaw ćwiczeń obejmujący skręty, skłony do przodu,
skłony do boku, wygięcia do tyłu i pozycje równoważne.
Skłony do przodu w pozycji stojącej stanowią bardzo delikatną
odmianę pozycji odwróconych
(zatem maja podwójne działanie) i są polecane dla osób, które
nie mogą wykonywać np. stania
na głowie.
Asany z grupy stojącej maja szeroki zakres działania: zwalczają

sztywność nóg i bioder, korygują lekkie wady nóg i umożliwiają ich symetryczny rozwój,
uśmierzają bóle pleców, tonizują
narządy jamy brzusznej (wątrobę, trzustkę, jelita itp), wzmacniają okolice kostek, dają silną
bazę dla całego ciała. Ponadto
pozycje stojące rozwijają i roz-

ciągają klatkę piersiową i zawierają elementy wszystkich innych
pozycji, przygotowując ciało do
trudniejszych asan. Wszystkie
asany z pozycji stojących wykonujemy symetrycznie na prawą
i lewą stronę ciała.
Beata Kuźnik nauczyciel jogi

TRIKONASANA
- trójkąt w pozycji stojącej; stoimy
w rozkroku, stopy układamy równolegle do siebie, lewą stopę skręcamy w lewo, prawą rękę wyciągamy
w górę, palce dłoni wyciągnięte, ręka
przy uchu, bierzemy wdech i z wydechem robimy skłon w lewą stronę
rozciągając prawy bok ciała.

YOGA W TENCZYNKU
tel. 604 470 772, ul. Tęczowa 5
Dużo relaksu
Ćwiczenia oddechowe
Proste ćwiczenia dla każdego
Przyjdź wzmocnij i zrelaksuj
swoje ciało i umysł
Wolne miejsca jeszcze na zajęciach
w środę o godz. 19.00.

Kurczak w cieście
francuskim z warzywami

Ta potrwa jest bezkonkurencyjna, niepowtarzalny wygląd i smak
zawsze wywołują uśmiech na ustach głodnych nowości gości. Jeżeli
chcesz zaskoczyć kogoś czymś pysznym, polecam gorąco.
Składniki
• podwójna pierś z kurczaka
• mieszanka warzyw mrożonych - zupa jesienna lub
wiosenna, 1 paczka
• mrożona włoszczyzna
w paski, 1/2 paczki
• ciasto francuskie
• pieprz
• sól
• jogurt naturalny, 500 ml
• śmietana 12%, 500ml
• koperek
• szczypiorek
• jajko
• olej/oliwa

Pierś z kurczaka k roimy ną, dodajemy pieprz i sól do
w kawałeczki około 3 cm .
smaku. Koperek i szczypiorek
Na patelni rozgrzewamy olej, drobno kroimy.
podsmażamy kurczaka, dodajemy odrobinę soli i pieprzu.
Gdy kurczak jest miękki,
dodajemy zamrożone warzywa
(z zupy jesiennej i wiosennej
wyciągam brukselkę), dodajemy włoszczyznę. Mieszamy, aż
warzywa będą miękkie i wyparuje woda z patelni. Warzywa
z kurczakiem studzimy.

Rozlewamy do miseczek po
połowie sosu. Mieszamy jeden
z koperkiem, jeden ze szczypiorkiem.
Rolady podajemy na ciepło. Każdy polewa je sobie
sosem. Im więcej sosu, tym
lepsze ;-)

Ciasto francuskie przekrajamy
na pół. Na połówki kładziemy Jeżeli ktoś lubi czosnek, to
farsz, sklecamy. Smarujemy sos można zrobić z 3 ząbkami
rozbełtanym jajkiem i wkła- czosnku. Smacznego.
damy do piekarnika na 200
stopni na jakieś 30 minut. Aż
będzie ładnie zarumienione.

Najczęściej używam gotowego
ciasta francuskiego kupionego
w sklepie, by zaoszczędzić na
czasie, ale jeżeli ktoś ma czas
i chęć bawić się w robienie tego
mozolnego ciasta, to oczywiście
Jogurt mieszamy ze śmietado dzieła ;-)

KBC - gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

ZDROWIE I URODA

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA A CO PO ŚWIĘTACH?

Jeśli chcesz zrzucić kilka kilogramów, wcale nie musisz katować się ostrą dietą czy intensywnymi
ćwiczeniami. Wybierz rozsądny powrót do formy - wystarczą drobne korekty w menu, trochę samodyscypliny i... sprytu. Jak szybko schudnąć?
Święta, święta i po świętach…
Świąteczne obżarstwo jest częścią tradycji Wielkanocy i jeszcze nikomu nie zaszkodziło, ale
jak sobie poradzić z nadprogramowym tłuszczykiem, gdy lato
i urlop tuż, tuż? Przedstawię
sprawdzone sposoby na powrót
do formy po świętach.

Bardzo ważne jest, byś jak najszybciej wzięła się za trening.
Dzięki temu być może zdążysz
jeszcze spalić kalorie, które
jeszcze nie zdążyły zamienić
się w tłuszcz. Jeśli trudno Ci się
zebrać w sobie, by zacząć ćwiczyć
w domu, może warto zapisać się
na przykład na aerobik. Trochę
ruchu i ćwiczeń kilka dni w tygodniu nie tylko wpłynie korzystnie
na Twoją sylwetkę, ale także na
samopoczucie.

Jedz regularnie
niewielkie porcje

weź kanapkę z pełnoziarnistego
pieczywa, sałatkę, owoce, dzięki
temu po powrocie do domu nie
rzucisz się na jedzenie. I pamiętaj,
by lekką kolację zjeść najpóźniej
3 godziny przed snem.

Nie podjadaj
między posiłkami

Jedząc tuczące przekąski (pączek,
batonik), łatwo uzbierać nadprogramowe kalorie, które odłożą
się w postaci tłuszczu. Jeśli już
musisz coś zjeść, wybierz marchewkę, kilka orzechów lub garść
pestek dyni.

Nie jedz w biegu

Gdy łapczywie połykasz jedzenie, zjadasz więcej, niż potrzebujesz, by zaspokoić głód. Podczas
posiłku skup się na tym, co masz
na talerzu, nie oglądaj telewizji,
nie czytaj. Jedz wolno, dokładnie
przeżuwając każdy kęs. Od stołu
odchodź z lekkim niedosytem.

Dzienna norma kaloryczna powinna być rozdzielona na 5 posiłków.
To pozwoli utrzymać właściwy
Pij dużo płynów
poziom glukozy we krwi, co
Wypijaj
2 litry płynów dzienzapobiegnie napadom głodu.
Jedz pożywne śniadanie, do pracy nie, nie czekając, aż pojawi się

pragnienie. Miej pod ręką wodę
mineralną i popijaj ją w niedużych ilościach, ale często. Dobre
są też soki warzywne, świeżo
wyciskane soki owocowe, zielona
i czerwona herbata.

Uprawiaj sport

Ruch to najlepszy sposób, by
przyśpieszyć przemianę materii
i spalić nadmiar kalorii. Najbardziej efektywny jest niezbyt
intensywny, ale systematyczny
(3-4 razy w tygodniu) i długotrwały wysiłek fizyczny (tłuszcz
zaczyna być spalany po 30-40
minutach treningu).

Zafunduj sobie masaż

Seria zabiegów masażu wyszczuplającego poprawi metabolizm,
przyśpieszy spalanie komórek
tłuszczowych i usprawni odprowadzanie produktów przemiany materii. Masaż pomoże też
zmniejszyć cellulit.
Jeżeli jednak nie masz czasu na
treningi poza domem przedstawię
parę sposobów na spalenie kalorii:

1. Spal kalorie na
schodach

Ćwiczyć możesz nawet na klatce
schodowej, robiąc serię przysiadów na każdym stopniu. Klucz
tkwi w ciągłym ruchu.

2. Spal kalorie na skakance

Skoki na skakance to jedno
z ćwiczeń, jakie możesz wykonać
w domu. Przez 30 minut energicznych skoków możesz spalić od
200 do 400 kalorii, zależnie od
Twojej wagi i tempa powtórzeń.
Nawet kilka minut przyspieszy zastanowić się, co jeszcze zrobić,
Twój metabolizm. To bardzo by poza porządkiem, nasze ciało
intensywne ćwiczenie i daje cał- odczuło także efekty.
kiem świetne efekty.

3. Spal kalorie przy
sprzątaniu

Najlepszym zadaniem domowym,
które tak czy inaczej powinno
się wykonać, jest sprzątanie. Bez
znaczenia czy akurat porządkujesz szafę na ubrania czy odkurzasz – przy intensywnym wysiłku możesz spalić do 200 kalorii.
Sprzątając dom powinniśmy

4. Spal kalorie spacerując

Najlepiej ruszać się o poranku.
To także dobry czas, aby „rozpędzić” przemianę materii na cały
dzień. Warto maszerować pięć
razy w tygodniu po 30 minut.
Jeśli taki spacer jest dla Ciebie
za długi, wystarczy podzielić go
na dwie części: 15 minut rano

i tyle samo po południu. Tak więc
wybierając sie po zakupy warto
iść na piechotę, a samochód zostawić w domu.
Teraz od ćwiczeń nie wykręcisz
się już prostą wymówką. Jak
widać, brak czasu na siłownię
to problem, który łatwo można
ominąć 

Anna Chrząścik

instruktor fitness, fizjoterapeuta

www.fitlejdis.pl
www.rehmedica.pl

Informacje, Reklamy

krzeszowicki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki
w Krzeszowicach serdecznie zaprasza na Wielki Kiermasz
Książki w dniach od 17 kwietnia do 5 maja 2012 r. połączony
z maratonem czytania - dnia 24 kwietnia od 10.00 do 15.00
z okazji Światowego Dnia Książki przypadającego na 23 kwietnia.
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Promocyjne ceny herbat
i mydełek glicerynowych.
Dostawa gratis!
Bezpośredni

Rudno 262, 32-067 Tenczynek, tel. 513 288 895

dystrybutor:
• Forever LP
• Kanu
• Estetica
• Kraina Herbaty

NASI PRZYJACIELE

WIOSENNE PORZĄDKI

Wiosna to pora generalnych porządków, zaglądając do rozmaitych papierów
warto zajrzeć do książeczki zdrowia naszego pupila i zrobić porządek. Zwróćmy
uwagę, kiedy nasze zwierzątko było ostatnio odrobaczone.
Inwazja pasożytnicza stanowi
problem nie tylko dla niego, ale
i dla nas, ludzi. Warto pamiętać
o okresowym, profilaktycznym
odrobaczaniu. Dobrze, kiedy zwierzęta przyprowadzane do szczepień
wolne są od pasożytów, to pozwala
im właściwie zareagować na podawany preparat.

24 kwietnia – maraton czytania
od 100000 do 150000
„Czytanie książek to
najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła”

Zwykle preparaty przeciw robakom stosuje się raz na kwartał
u młodych i dwa razy do roku
u dorosłych zwierząt. Oczywiście
częstotliwość tych zabiegów ustalamy indywidualnie w zależności
od potrzeb i stosowanych środków. U psów i kotów najczęściej
mamy do czynienia z inwazjami,
czyli zakażeniami: tasiemcami
i nicieniami. Od zarobaczonych
zwierząt i ich wydalin zarażają się
inne zwierzęta i niestety my ludzie.
Zarobaczenie naszego ulubieńca
manifestować się może wymiotami, biegunką, zahamowaniem
wzrostu, chudnięciem. Bardzo często inwazja pasożytnicza przebiega

Wisława Szymborska

bezobjawowo, skutki widoczne są,
gdy zarażeniu ulegnie człowiek.
Tak dzieje się np. przy inwazji
pierwotniakiem Toxoplasma gondii. Źródłem zakażenia są ocysty
wydalane z kałem kotów oraz cysty
znajdujące się w mięsie, które nie
zostało poddane wystarczającej
obróbce termicznej np. w surowym
i niedogotowanym mięsie. Zarażenie kobiet ciężarnych, które po
raz pierwszy zetknęły się z tym
pasożytem prowadzi do ronień lub
urodzeń dzieci z uszkodzeniami
układu nerwowego. Podobnie nieprzyjemne konsekwencje niosą ze

sobą inwazje glistami i tasiemcami. Poza objawami ogólnymi jak
gorączka, zmiany w obrazie krwi
czy bóle brzucha, dojść może do
ślepoty - gdy pasożyt umiejscowi
się w gałce ocznej; zmian w mózgu
czy zapalenia mięśnia sercowego.
Powyższe nasuwa jeden wniosek:
warto odrobaczać zwierzęta, nie
tylko, gdy naocznie stwierdzimy
pasożyty u naszego zwierzaka, ale
też profilaktycznie, choć od czasu
do czasu.
lekarz weterynarii
Aleksandra Ornacka-Lipik

GABINET WETERYNARYJNY
ZAPRASZAMY
32-065 Krzeszowice, Pl. Fr.Kulczyckiego 1

www.bibliotekakrzeszowice.pl

e-mail: mgbpkrzeszowice@interia.pl

Biblioteka czynna jest od wtorku do piątku
w godzinach od 10.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 14.00.
Więcej informacji na: www.bibliotekakrzeszowice.pl

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)
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE
PICASSO, MATISSE, MIRO

Wernisaż wystawy: 20 kwietnia, piątek, godz. 18.00
Galeria w Pałacu Vauxhall

Weź udział w Majówce!

Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się do nas ostatni weekend majowy, w czasie
którego odbędzie się w tym roku Majówka Hrabiny Zofii i Wiosenny Jarmark Tradycji
i Rękodzieła w Krzeszowicach. Jak co roku poszukujemy statystów, którzy wcielą się
w postacie z otoczenia hrabiny Zofii Potockiej i w kostiumach z epoki stworzą klimat tamtych
lat. Impreza będzie miała miejsce w Parku im. Agama Bogackiego. Zapraszamy osoby
w każdym wieku! ZACHĘCAMY TAKŻE DO PRZYGOTOWANIA WŁASNEGO STROJU
i wzięcia udziału w konkursie na "NAJPIĘKNIEJSZY KAPELUSZ Z EPOKI"! Zgłoszenia do
udziału w majówce przyjmujemy pod nr tel. 12 282 14 65 lub 602 726 353.
Opiekę nad statystami będzie sprawować pani Elżbieta Bielska-Graczyk, aktorka, prowadząca
na codzień zajęcia teatralne w CKiS w Krzeszowicach.

Pierwsze spotkanie statystów: 7 maja, godz. 19.15, Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1

CKiS w Krzeszowicach

TRZEBINIA

Z wielką radością zapraszamy Państwa do odwiedzenia niezwykłej
wystawy grafik! Pablo Picasso, Henri Matisse, Joan Miro – to trzech
największych mistrzów nowoczesnej sztuki XX wieku, których
osobowości twórcze miały wielki wpływ na wszystkie dziedziny
współczesnej plastyki a równocześnie w powszechnym odczuciu
są także synonimami skrajnych przejawów sztuki nowoczesnej.
U początków swej kariery byli malarzami skandalistami, nowatorami, z czasem ewoluowali i wykształcili własny styl malowania.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że również grafika zajmowała w ich
twórczości ważne, a mniej znane miejsce. Wystawa obejmuje ok. 75 oryginalnych prac
graficznych ze wspaniałego dorobku trzech artystów, w tym głownie litografii.
Wystawa będzie czynna do 27 maja 2012, cena biletu - 4 zł.

CHRZANÓW
MOKSiR:
1. 22 kwietnia (niedziela) o godz. 18.00 na scenie MOKSiR wystąpi
słynna, amerykańska grupa baletowa Bellet Magnificat
ze spektaklem "Prodigal's Journey" ("Syn Marnotrawny").
Bilety: Przedsprzedaż: Salon Muzyczny, ul. Krakowska 26,
Chrzanów. Cena biletów to 30 zł, bilety ulgowe 20 zł.
W związku z dużym zainteresowaniem spektaklem, bilety można
zarezerwować dzwoniąc pod numer organizatora: Radosław
Siewniak, tel. 692 430 653.
Warsztaty taneczne: O godz. 10.00 artyści przeprowadzą
warsztaty z tańca współczesnego i jazzu. Zajęcia są bezpłatne.
Ilość miejsc ograniczona! Zapisy w Informacji MOKSiR od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -18.00, ul. Broniewskiego 4,
tel. 32 623 30 86 wew. 53.
2. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
i Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w Chrzanowie zapraszają
na pokaz multimedialny oraz wystawę fotografii Andrzeja
Pasławskiego - ALBANIA PIĘKNA NIEZNAJOMA, które odbędą
się 4 kwietnia o godz. 17.00 na sali konferencyjnej
oraz później w galerii "Na Styku" MOKSiR Chrzanów, ul.
Broniewskiego 4. Wystawa potrwa do końca kwietnia 2012 r.
3. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza dnia 3 maja
o godz. 16.00 na niepowtarzalny występ Krzysztofa Krawczyka "Bo jesteś ty". Podczas
występu będzie można usłyszeć największe przeboje artysty. Sprzedaż oraz rezerwacja biletów
(40 zł parter, 30 zł balkon). Informacja MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53).
4. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza wszystkie amatorskie
zespoły wykonujące dowolny rodzaj muzyki do zgłoszenia się Przeglądzie Zespołów Muzycznych KLANG 2012. Termin nadsyłania zgłoszeń (regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na
stronie www.moksir.chrzanow.pl) do 8 maja 2012 r. Przegląd odbędzie się 26 maja 2012 r.
w Klubie Stara Kotłownia. Serdecznie zapraszamy!" [to można w jakąś ramkę]Już po raz kolejny
MOKSiR, CHTVL i Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu organizują Klang w ramach Słonecznej Fali
Muzyki. Przypomnijmy, że w zeszłym roku zwycięzcami konkursu został zespół Blankspace,
a wyróżnienie otrzymała Tajna Lista. Już wkrótce premiera teledysku zwycięskiego zespołu!

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Gniew tytanów" 3D

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
20 - 22.IV

16:00
20:00

Seans 3D: "Titanic" katastroficzny/romans, USA
Seans 3D: "Titanic" katastroficzny/romans, USA

24 - 26.IV

16:00
20:00

Seans 3D: "Titanic" katastroficzny/romans, USA
Seans 3D: "Titanic" katastroficzny/romans, USA

27 - 29.IV

16:45
19:30

"Igrzyska Śmierci" akcja/s-f, USA
Seans 3D: "Titanic" katastroficzny/romans, USA

1, 3.V

19:30

Seans 3D: "Titanic" katastroficzny/romans, USA

2.V

17:00
19:45

Seans 3D: "Titanic" katastroficzny/romans, USA
"Igrzyska Śmierci" akcja/s-f, USA

4, 6, 9.V

17:00
20:00

"Igrzyska Śmierci" akcja/s-f, USA
Seans 3D: "Street Dance 2" taneczny/romans, bryt.

5, 8, 10.V

17:00
19:35

Seans 3D: "Street Dance 2" taneczny/romans, bryt.
"Igrzyska Śmierci" akcja/s-f, USA

• 20.04-21.04 seans o godz. 20.00 • 22.04 kino nieczynne •
• 23.04-26.04 seanse o godz. 16.00, 20.15 •
czas: 99 min.; gatunek: fantasy/przygodowy prod. USA., 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.
Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

"Żelazna dama"

23.04-26.04 seans o godz. 18.00
czas: 105 min.; gatunek: biograficzny/dramat polityczny
prod. Francja/Wielka Brytania, b/o
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Battleship: Bitwa o Ziemię" PREMIEROWO

• 27.04-30.04 seanse o godz. 15.30, 18.00, 20.30 •
• 01.05 seanse o godz. 10.00, 15.30, 18.00, 20.30 •
• 02.05 seanse o godz. 15.30, 18.00, 20.30 • 03.05 seanse o godz. 10.00, 18.00, 20.30 •
04.05-10.05 seanse o godz. 18.00, 20.30
reżyseria: Peter Berg; czas: 131 min.; gatunek: sci-fi; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Informacje, Reklamy

krzeszowicki

POSZUKUJĘ DOMU
MELA

Niepotrzebna, porzucona, zagubiona suczka. Gdy właściciel się jej pozbył,
to dwa miesiące przebywała pod domem człowieka, który ma już dwa
psy. Ale tam jest niechciana. PILNIE poszukuje domu, opiekuna, któremu
zaufa, a który już nigdy jej nie zostawi. Tak bardzo zwyczajna, że aż strach
pomyśleć czy ktokolwiek, kiedykolwiek zechce dać jej dom.
Suczka jest młodziutka, nie za duża. Na początku wystraszona, możliwe, że
ktoś kiedyś nie traktował jej dobrze. Jest uległa w stosunku do człowieka,
nie ma w niej agresji. Dogaduje się z innymi psami, koty zaczepia do zabawy.
W domu zachowuje czystość. Potrafi chodzić na smyczy. Czy znajdzie
dom? Suczka ma 2 lata, waży 10 kg, jest odrobaczona, zaszczepiona
i wysterylizowana, może zamieszkać z innymi psami i kotami.

OREGON

Na dom czeka od szczeniaka. Oregon jako 10 dniowy szczeniak
został zabrany ze schroniska razem ze swoją matką i pozostałym rodzeństwem. Matka – szkielet - nie była w stanie
odchować maluchów, umierały z głodu. Ale pomoc przyszła
w porę, wszystkie szczeniaki udało się uratować i odchować.
Rodzeństwo i nawet dorosła matka znalazły domy, a Oregon
nadal czeka, już 1,5 roku!! Dlaczego?

Jest z niego radosny psiak, na początku nieufny wobec obcych. Bardzo spokojny, w domu nie niszczy, zachowuje
czystość. Uwielbia zabawy, spacery, potrafi chodzić na smyczy. W stosunku do innych psów jest uległy.
Wychowany z kotami, więc je ignoruje. Oregon ma 1,5 roku, waży 7 kg, jest wykastrowany i zaszczepiony.

KONTAKT w sprawie adopcji: tel. 504 060 219
zwierzaki.do.adopcji@gmail.com

POLICJA INFORMUJE
Uwaga nietrzeźwi kierowcy

• 23 marca w Woli Filipowskiej zatrzymano nietrzeźwego kierującego rowerem. Badanie na zawartość alkoholu wykazało około 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym samym dniu
nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym zatrzymano w Czernichowie. Badanie na zawartość alkoholu wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
• 25 marca także w Czernichowie zatrzymano nietrzeźwego kierującego rowerem. Badanie na zawartość alkoholu wykazało około 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
• 26 marca w Rybnej zatrzymano nietrzeźwego kierującego rowerem. Badanie na zawartość alkoholu wykazało około 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
• 31 marca w Siedlcu zatrzymano nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym. Badanie na
zawartość alkoholu wykazało około 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
• 1 kwietnia w Rusocicach zatrzymano nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym. Badanie na zawartość alkoholu wykazało ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 2 kwietnia
w Nawojowej Górze zatrzymano nietrzeźwego kierującego rowerem. Badanie na zawartość alkoholu wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
• 11 kwietnia w Szklarach zatrzymano nietrzeźwego kierującego rowerem. Badanie na zawartość
alkoholu wykazało ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Włamanie do Pałacu Potockich

Dnia 29 marca miało miejsce włamanie do budynku Pałacu Potockich w Krzeszowicach. Sprawcy
dokonali kradzieży elementów mosiężnych (m.in. kaloryferów). Podjęte przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do zatrzymania sprawców.

Kradzież drzewa

Także w dniu 29 marca w Rybnej miała miejsce kradzież drzewa gatunku dąb. Suma poniesionych
strat została oszacowana na kwotę ponad 900 zł. Podjęte przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do zatrzymania sprawców.

Włamanie do garażu
7 kwietnia w Racławicach miała miejsce kradzież z włamaniem do garażu, sprawcy kradzieży zostali
zatrzymani przez funkcjonariuszy.

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

• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
• Ryczałt
• Rejestry VAT

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

Zakres działalności:
• ZUS
• Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw
• Sprawy pracownicze
• Zeznania roczne
• Szkolenia BHP
• Zwrot VAT na materiały budowlane
przez ﬁrmę z uprawnieniami • Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

krzeszowicki

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz • tel. 32 754 56 70
Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska
Adres: ul. ks. W. Smoczyńskiego 21, 32-067 Tenczynek
tel./fax: 12 282 20 18; tel. 696 595 118
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Design Factory
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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AUTO MOTO
Sprzedam / zamienię

Fiat Cinquecento • prod. 1998 r. • 700 cm3
Auto zadbane, przebieg 125 tys. km. Auto pochodzi od pierwszego właściciela.
Naprawy bieżące robione na czas.

tel. 796 351 499 		

cena: 1750 PLN

Fiata Doblo • prod. 10. 2001 r. • 1.9D Cargo
Odsuwane drzwi z obydwu stron, elektryczne szyby, wspomaganie, centralny zamek,
stan techniczny bardzo dobry, nie wymaga wkładu finansowego.
Rejestracja na ciężarowy VAT-1 ( PEŁNY ODPIS VAT-u).

tel. 668 581 963
Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń do działu AUTO MOTO.
Tekst (max. 280 znaków) wraz ze zdjęciem należy przesłać na adres:
reklama@gwarek-krzeszowicki.pl
z którego zostaną przesłane dane do przelewu. Ogłoszenie zostanie zamieszczone
w najbliższym wydaniu gazety, po zaksięgowaniu wpłaty.
Opłata za ogłoszenie wynosi 10 zł brutto.

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Akcja „Psia kupa” c. d.

czyli problem psich odchodów zalegających przy wejściu do klatek schodowych, na
trawnikach pod oknami, jak też w innych miejscach na osiedlach.
Przechodząc ulicami trudno nie patrzeć pod nogi. Co kilka kroków trafiamy na psią kupę.
Straż Miejska kontynuuje działania mające na celu uświadomienie właścicieli czworonogów
o obowiązku sprzątania odchodów po swoich pupilach.
Straż Miejska apeluje: Nie pozostawaj bierny, jeśli widzisz jak zanieczyszczane są chodniki,
skwerki i miejsca zabaw dzieci. Nie należy tego problemu marginalizować, bo każde nawet najmniejsze działanie w tym kierunku zaowocuje poprawą czystości otoczenia. O każdej nieodpowiedzialności właściciela psa można powiadomić Straż Miejską. Podczas kontroli sprzątania
po psach SM wzywa do okazania świadectw szczepień i sprawdzane jest też zaświadczenie o
czipowaniu psa. Za nie wywiązywanie się z obowiązku sprzątania po swoim psie, osoby odpowiedzialne mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Rozpoczęły się również wiosenne prace porządkowe

W zabudowie zwartej jednorodzinnej i na terenie ogrodów działkowych dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych w kompostowniach (z zachowaniem odpowiednich przepisów).
Zabrania się spalania wszelkich odpadów! Spalanie liści i części organicznych roślin nie
jest przyjazne środowisku i dodatkowo niemiłe dla sąsiadów z powodu zadymienia. Przypominamy o obowiązku przycięcia gałęzi drzew i krzewów, zwłaszcza tych wystających na
chodnik lub drogę wzdłuż nieruchomości, utrudniających poruszanie się po nim pieszych
bądź pojazdów, np. dojazd pojazdu Straży Pożarnej. Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku określają m.in. przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz prawo lokalne - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krzeszowice. Za nie wywiązywanie się z nich, osoby odpowiedzialne mogą zostać ukarane
mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

wprowadziła m.in. zakaz handlu zwierzętami domowymi na placach targowych, a także
nakazała trzymanie psów w godnych warunkach bytowych, w szczególności, jeśli pies przebywa na łańcuchu, to nie krótszym niż 3 metry, a po 12 godzinach właściciel ma obowiązek
zapewnienia psu swobodne wybieganie się.

Wiosenny etap rewitalizacji Centrum Krzeszowic

to częste zmiany w organizacji ruchu Drogowego w rejonie krzeszowickiego Rynku.
Strażnicy Straży Miejskiej apelują o:
• baczne obserwowanie znaków drogowych i stosowanie się zwłaszcza do nowych znaków,
• nie parkowanie pojazdów w miejscach prowadzenia robót drogowych,
na przejściach dla pieszych, na chodnikach i podjazdach,
• wysoką kulturą jazdy, mając na uwadze pieszych, zwłaszcza dzieci i ludzi starszych.
• Alternatywne miejsca parkowania pojazdów to rejon:
- placu Targowego przy ul. Krzywej (z wyłączeniem poniedziałku do godz. 13.00)
- placu przy Banku PKO BP ul. Floriana
- przy ul. Ogrodowej
Kierujący, którzy nie przestrzegają przepisów drogowych mogą zostać ukarani mandatem
karnym oraz punktami karnymi za popełnione wykroczenia drogowe.

"Gwarek Krzeszowicki" jest kolportowany na terenie Gminy Krzeszowice. W Krzeszowicach - w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach. We wsiach: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Miękinia, Nowa
Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 10.000 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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Reklamy

krzeszowicki

OGRODY

PACIEJ

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY
„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ
UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61

projektowanie
i urządzanie zieleni

www.quercus-ogrody.com

tel. 606 910 700
608 323 563
placzekw@gmail.com

NAJSZYBSZA GOTÓWKA

W MIEŚCIE
NOWOŚĆ

POŻYCZKA

2.000
zł
BEZ BIK

KREDYTY
✓ GOTÓWKOWE

✓ ODDŁUŻENIOWE

Chwilówki w 15 minut

Krzeszowice, Rynek 23
infolinia: 604 95 00 95
tel. 12 282 67 96
www.kredyty-chwilowki.pl
kom. 698 686 385

INWESTYCJE „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl
Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne • roboty remontowe
• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

