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TRANSPORT

GOTÓWKA
OD RĘKI

CAŁE, ROZBITE,
SKORODOWANE

Trzebinia, ul. Pułaskiego 14
tel.  (32) 611 03 50
kom. 600 465 773

ZŁOMOWANIE

POJAZDÓW

TEL. 600 465 773
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ASSISTANCE 24h

TEL. 603 960 027

SPRZEDAŻ
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UŻYWANYCH

TEL. 603 960 035

MATERIAŁÓWKA
materiały budowlane

Budzyń 50
32-060 Liszki

tel./fax 12 280 60 90
tel. 660 487 556

biuro@materialowka.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

PARAPETY, NARZĘDZIA BUDOWLANE

TRANSPORT GRATIS!!!

CENTRUM DOCIEPLEŃ I WYKOŃCZEŃ

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
trzydzieści cztery lata Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej

Istnieją jednak organizacje pro-
pagujące trwałe wartości takie 
jak poczucie przynależności do 
danego miejsca, jego historię 
i zwyczaje. Ziemia krzeszowicka 
może się poszczycić organiza-
cją pozarządową, która w sposób 
znaczący przyczynia się do krze-
wienia znajomości tego regionu. 
Jest to Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Krzeszowickiej istnie-
jące i działające nieprzerwanie 

od 1978 roku. Statutowym celem 
Stowarzyszenia jest budowanie 
poczucia więzi pomiędzy miesz-
kańcami Krzeszowic i okolic 
w duchu lokalnego patriotyzmu 
i umiłowania ziemi krzeszowic-
kiej, sprawowanie pieczy nad 
jej dziedzictwem kulturalnym 
i historycznym, ochrona niezwy-
kłego krajobrazu oraz rozwijanie 
tego terenu pod względem gospo-
darczym i turystycznym. 

Siedziba Stowarzyszenia mieści 
się w Krzeszowicach przy ul. 
Krakowskiej 30 w niewielkim 
domu, odnowionym dzięki stara-
niom władz organizacji. Otrzy-
mała go ona w formie darowizny 
od sióstr Studenckich, pochodzą-
cych z szanowanej rodziny krze-
szowickiej. 
Na piętrze domku znajduje się 
Muzeum Ziemi Krzeszowickiej, 

gromadzące i profesjonalnie 
przechowujące pamiątki tego 
regionu: mundury wojskowe, 
księgi historyczne, dzieła sztuki
i niektóre eksponaty otrzymane 
od rodziny Potockich, zamiesz-
kującej niegdyś miasteczko. 

Muzeum organizuje także wysta-
wy historyczne wraz z wykłada-
mi oraz sesje popularno-nauko-

Współczesność… Z czym kojarzy się ona ludziom, zwłasz-
cza młodym? Pośpiech, stres, budowanie własnego życia i 
kariery zawodowej. Gdzie w tym wszystkim miejsce i czas na 
zgłębianie i poznawanie tradycji oraz specyfiki własnej małej 
ojczyzny, z którą jesteśmy stopieni z racji miejsca urodzenia 
i zamieszkania? Ile wiemy o własnym regionie? Te pytania 
niejednego skłaniają do refleksji. 

Ciąg dalszy na stronie 2

SKANSEN
SMAKÓW

Kryspinów przy zalewie

10 PLN
zniżki/os.

na organizację wesela

Kawa Frappe
GRATIS

przy dowolnym zamówieniu

#

tel: 12 357 10 06  Znajdź nas na Facebook
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Zapraszamy serdecznie od poniedziałku do piątku w godz. 
od 12.00 do 19.00, a w soboty oraz niedziele od godz. 10.00 do 19.00.

Do wynajęcia na urodziny, pikniki i inne imprezy - trampolina, dmuchaniec i zjeżdżalnia.

K&B AUTO SERWISK&B AUTO SERWIS
• NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
• WYDECHY SPORTOWE
• WYMIANA OLEJÓW, PŁYNÓW
• NAPRAWY ZAWIESZENIA
• ELEKTROMECHANIKA
• PRZYGOTOWANIE AUTA DO SPORTU
• DROBNE NAPRAWY
   BLACHARSKO-LAKIERNICZE

tel. 535-460-646 Krzeszowice,
ul. Krakowska 32a (naprzeciw Biedronki)

SOLIDNIE I TERMINOWOSOLIDNIE I TERMINOWO

E-MYTO 

Droga nasza droga…
Ku zaskoczeniu jednych, a ocze-
kiwaniu drugich w rządowych 
planach znalazła się – prze-
cinająca gminy Krzeszowice 
i Zabierzów droga krajowa nr 
79. Oznacza to, że od początku 
kwietnia przyszłego roku kie-
rowcy ciężarówek będą zobo-
wiązani do ponoszenia opłaty 
za przejazd tą drogą w ramach 
systemu e-myta – viatoll. Wedle 
rządowych planów droga będzie 
płatna na odcinku od Jaworzna 
do Modlniczki. System e-myta 
– znany i sprawdzony w wie-
lu krajach zachodniej Europy, 
który obowiązuje w Polsce od 
lipca ubiegłego roku, zastępu-
jąc dotychczasowe rozwiązanie 
w postaci winiet zyskał zarówno 
swoich zwolenników, jak i zago-
rzałych przeciwników. W naszej 
okolicy, do takich dróg należą 
m.in. połączenie z Krakowa, 
przez Olkusz w kierunku Dąbro-
wy Górniczej na drodze nr 94, 
fragmenty obwodnicy Krako-
wa, czy zakopianka na odcinku 
Kraków – Myślenice. Obecne 

ceny przejazdu pojazdu o masie 
powyżej 3,5 tony są uzależnione 
zarówno od typu pojazdu, klasy 
drogi, na której pobierana jest 
opłata, a także klasy pojazdu 
ze względu na limity wydziela-
nych spalin i kształtuje się od 16 
do 53 gr za każdy przejechany 
kilometr płatnej drogi.

Co to oznacza w praktyce? 
Mieszkańcy Gminy Krzeszowi-
ce, oraz Zabierzowa, którzy od 
lat walczą o budowę obwodnicy, 
a także pozostałych miejsco-
wości mieszkający w pobliżu 
drogi krajowej, lecz przede 
wszystkim zwykli użytkownicy 
drogi z pewnością zauważyli, 
jak drastycznie zwiększył się 
ruch na drodze, zwłaszcza samo-
chodów ciężarowych i TIRów 
po wprowadzeniu e-myta na 
drodze z Krakowa do Olkusza. 
W przypadku horrendalnych 
cen za przejazd koncesjonowaną 
autostradą A4 Kraków – Katowi-
ce, to właśnie droga nr 79 była 
jedyną bezpłatną alternatywą 

dla wszelkiego ruchu tranzyto-
wego i ciężarowego, łączącego 
aglomerację Śląską i Krakow-
ską w promieniu kilkudziesięciu 
kilometrów. Generalny Pomiar 
Ruchu przeprowadzony w 2010 
roku już wtedy pokazał, iż na 
odcinku pomiędzy Modlnicz-
ką i Trzebinią blisko 13 tys.  
pojazdów na dobę korzystało 
z dobrodziejstwa drogi krajowej. 
Po wprowadzeniu odpłatności 
na drogach alternatywnych 
wskaźnik ten uległ dodatkowo 
ogromnemu wzrostowi, poprzez 
kierowców chcących „uciec” od 
płacenia za drogę pozostawiając 
tym samym zakorkowaną i coraz 
bardziej niebezpieczną drogę 
w kierunku Krakowa i Trzebini. 
Można więc zatem przypusz-
czać, iż wprowadzenie odpłat-
ności na drodze nr 79 pomoże 
poprawić obecną sytuację, redu-
kując natężenie ruchu, zwłasz-
cza ciężarowego. Nie wszystko 
jednak wygląda tak kolorowo. 
Do odpłatności za drogę zobo-
wiązani są także kierowcy 

popularnych busów i autobusów 
i jak pokazuje przykład Olkusza 
ceny biletów dla podróżujących 
w kierunku Krakowa i Chrza-
nowa mogą wzrosnąć. Projekt 
ustawy, zwalniającej kierowców 
busów i autobusów z uiszczania 
opłaty e-myta, przygotowany 
m.in. przez krzeszowickiego 
posła Andrzeja Adamczyka, 
nie znalazł zrozumienia koalicji 
rządzącej i utknął w sejmowej 
zamrażarce. 
Pozostaje więc przyglądać się 
nam decyzjom Rady Ministrów 
i Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, czy odpłat-
ność za drogę nr 79 znajdzie 
się w stosownych Rozporządze-
niach, choć wydaje się to niemal 
przesądzone. Z pewnością spra-
wa ta, wzbudzi jeszcze szereg 
dyskusji i kontrowersji, niemniej 
każdy będzie musiał odpowie-
dzieć sobie na pytanie: lepsza 
droga płatna, czy zakorkowana?

 v NDO

we, których współorganizatorami 
są uczniowie współpracującego ze 
Stowarzyszeniem Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Krzeszo-
wicach. Warto wspomnieć o jed-
nej z nich zatytułowanej Mecenat 
artystyczny krzeszowickiej linii 
rodu Potockich. Podczas jej trwa-
nia eksponowano eseje na temat 
zabytków i makiety obiektów 
architektonicznych, przygotowane 
przez uczniów tamtejszego Tech-
nikum Budowlanego. Współpra-
ca z młodzieżą przyniosła wiele 
korzyści - uczniowie wnieśli istot-
ny wkład w ocalenie i ożywienie 
historycznej przeszłości miasta, 
co stanowi realizację jednego 

z ważniejszych celi Stowarzy-
szenia. Wielka w tym zasługa 
obecnego prezesa Stowarzyszenia 
- młodego i pełnego pasji spo-
łecznika-naukowca, nauczyciela 
historii, pana Łukasza Skalnego. 
Podobnie jak jego poprzednik, 
Stanisław Klich, dba on o to, by 
najważniejsze wydarzenia z życia 
miasta i jego historia były zawsze 
wspierane przez Stowarzyszenie. 
Podjęło się ono m.in. restaura-
cji zabytkowej kapliczki słupo-
wej Boża Męka w Paczółtowi-
cach oraz (wiele lat temu) prac 
zabezpieczających ruiny zamku 
Tęczyńskich w Rudnie. 

Stowarzyszenie podsumowuje 
swą działalność podczas corocz-
nych Walnych Zjazdów SMZK, 
gromadzących licznie jej człon-
ków. Organizacja wydaje od bli-
sko dwudziestu lat informator 
regionalny Ziemia Krzeszowicka, 
w którym pojawiają się artykuły 
prezentujące ważne wydarzenia 
i sylwetki historyczne regionu.
Kluczowym punktem działalno-
ści Stowarzyszenia jest również 
kultywowanie tradycji składania 
wieńców przy Grobie Nieznane-
go Żołnierza w Krzeszowicach 
w dniach 3 maja, 1 września i 11 
listopada. Z ramienia Stowarzy-

szenia organizowane są wycieczki 
w inne regiony Polski o cieka-
wych tradycjach historycznych. 
Przykładem może być wyprawa 
Szlakiem Orlich Gniazd. Należy 
dodać, że Stowarzyszenie spra-
wuje opiekę nad wieloma konkur-
sami. Jednym z nich jest Szopka 
krzeszowicka.
Jeśli ktoś czuje się związany 
z ziemią krzeszowicką i pragnie 
wspierać działania Stowarzysze-
nia, może zostać jego członkiem, 
godząc współczesność z tradycją 
- wartością ponadczasową.

 v Barbara Ciaputa

Na początku lipca na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” został opublikowany artykuł ujaw-
niający plany rządu, w zakresie wprowadzenia odpłatności za przejazd drogami krajowymi 
na kolejnych odcinkach dla pojazdów o masie powyżej 3,5 t. 

K-SYSTEM

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

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

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

St�dio w Przegini Duchownej

SALONY KOSMETYCZNE:

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

www.st�dio-zanett.pl

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

St�dio w Alwer�i
 kosmet�czka: Żaneta Bakalarz

telefony.:  + 48 884-311-011
+48 509 500 822

adres: ul. Kasztanowa 4 
32-566 Alwer�ia
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TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
trzydzieści cztery lata Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej

z uprawnieniami szkół publicznych
w KRZESZOWICACH, ul. Szkolna 7

prowadzi ZAPISY
na semestr pierwszy i semestry wyższe 

3-letniego
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO

Informacje: 12 276 50 91, 604 266 151
www.szkolazaoczna.com.pl

Podczas wakacji dyrektor przyjmuje
w Krzeszowicach w środy w godz. 1300-1330

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego

GMINA ZABIERZÓW

PIKNIK RODZINNY W BOLECHOWICACH

Działo się wiele!
Zaczęto od akcji krwiodawstwa, 
której ideę wspieramy z całego 
serca. Odbyła się także, zorgani-
zowana przez Fundację Eduka-
cja-Rozwój-Środowisko, Sołtysa 
i Radę Sołecką, Klub Seniora 
z Bolechowic oraz Samorządowe 
Centrum Kultury i Promocji Gmi-
ny Zabierzów, aukcja charytatywna 
na rzecz chorego 9-letniego Kacpra 
z Bolechowic. 
Podczas pikniku wystąpiło wielu 
utalentowanych artystów, w tym 
grupa taneczna z Manufaktury 
Zdrowia w Zabierzowie z pokazem 
Zumby, zespół tańca nowoczesnego 
W8HIT, Alicja Skotniczna i Kac-
per Wolski z Bolechowic, Anna 
Korzonek z Rudawy, zespół Gie-
bułtowianki, Zespół Tanecznice 

z Zabierzowa, dzieci z klas II i III 
Szkoły Podstawowej w Bolecho-
wicach. Gwiazdami Pikniku byli 
Gosia Andrzejewicz z zespołem 
oraz Iwan Komarenko z zespołem 
i grupą taneczną. 
Odbyły się też liczne turnieje i kon-
kursy, w tym: Supermajsterkowicz 
Bolechowic oraz konkurs o tema-
tyce sportowej. Na zakończenie 
Pikniku odbył się zaś konkurs 
wiedzy o organizowanej imprezie. 
Jego laureatką została mieszkanka 
Bolechowic. 
W pierwszym dniu pikniku odbył 
się również - na boisku sportowym 
- Turniej Piłkarski o Puchar Wójta 
Gminy Zabierzów. 
Były także warsztaty plastyczne 
i gry zręcznościowe zorganizowane 
przez instruktorów z Samorządo-

wego Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów. 
Prócz tych wszystkich atrakcji na 
najmłodszych i tych nieco star-
szych czekało „wesołe miasteczko” 
z „kolejką torową” i „mini bun-
gi”, stragany, strzelnice oraz dużo 
słodkości.

Każdy mógł tam znaleźć coś dla 
siebie i wspaniale spędzić czas 
z rodziną i przyjaciółmi. 
Na pewno pojawimy się za rok - na 
XIII Pikniku Rodzinnym w Bole-
chowicach.

 v Redakcja

W dniach 14 i 15 lipca odbył się, pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Krakowskiego oraz 
Wójta Gminy Zabierzów, zorganizowany wspólnie przez Sołtysa i Radę Sołecką Bolechowic, Samorządowe Centrum 
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów i Jurajską Izbę Gospodarczą, XII Samorządowy Piknik Rodzinny w Bolechowicach. 
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

Geodezja, Pośrednictwo,  Wycena S.C. 
Licencje nr:  5768, 14102, 16297

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl 

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

WYNAJMIEMY!!! 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

NOWOŚĆ!! 

POŚREDNICZYMY  

W POZYSKIWANIU KREDYTÓW 

HIPOTECZNYCH, 

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY 

ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA:
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
Krzeszowice, 2000 m2   300 000 zł
Krzeszowice, 1300 m2    75 000 zł
Krzeszowice, 1100 m2    85 000 zł
Czerna, 1469 m2     80 000 zł
Czerna, 1279 m2     90 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami     310 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700m²         150 000 zł
Trzebinia, centrum  660m²         70 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha  1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha     35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha     18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha     32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha     80 000 zł
Zalas, 1.36 ha     680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a      10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a     25 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha     16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha     13 000 zł
Zalas, 0.75 ha     150 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha       80 000 zł

Paczółtowice, 0.64 ha     32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha     28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + 2x garaż    480 000 zł
260 m2  stan surowy    450 000 zł
105 m2 + garaż; st. sur.    335 000 zł
Wola Filipowska:
212 m2; stan surowy    220 000 zł
257 m2 + garaż     690 000 zł
Rudawa:
155 m2; stan surowy    350 000 zł
Tenczynek:
95 m2    340 000 zł
185,5 m2 + garaż + pom. gosp.    610 000 zł
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.   150 000 zł
KOMERCJA: 
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2

+ zab. Przemysłowe    450 000 zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2  1 200 000 zł
Bolęcin: 
Stadnina koni + zabudowania  5.30 ha,    2 800 000 zł
Ośr. rekreacyjny z akwenem 
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe   1 000 000 zł
Oświęcim Centrum: 
Lokal sklepowy z zapleczem, 108 m2   700 000 zł      
                 

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

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

Jednym z kluczowych skutków 
dla spraw majątkowych małżon-
ków jest ustanowienie z mocy 
prawa ustroju rozdzielności 
majątkowej. Od chwili upra-
womocnienia się orzeczenia 
o separacji każdy z małżonków 
samodzielnie zarządza swoim 
własnym majątkiem oraz odpo-
wiada tym majątkiem tylko za 
te zobowiązania, które sam 
zaciągnął. Skutek ten następuje 
z mocy prawa. Majątek wspól-
ny zgromadzony do tego czasu 
przez małżonków będzie mógł 
zostać podzielony. Małżonkowie 
w separacji są zobowiązani do 
wzajemnej pomocy tylko wte-
dy, gdy wymagają tego względy 
słuszności. Wynika to z art. 614 
Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego (Dz. U. z 1964 r. nr 9, 
poz. 59 z późn. zm.). Ponadto, 
wnosząc sprawę o separację trze-
ba pamiętać, że jeden z małżon-
ków może zostać zobowiązany 
do płacenia alimentów na dru-
giego małżonka, o ile są speł-
nione wszelkie przesłanki, np. 
gdy występuje stan niedostatku 

współmałżonka (podobnie jak 
przy rozwodzie).
Istotna kwestia dotyczy także 
zmian przy dziedziczeniu. Po 
ustanowieniu prawnej separa-
cji wyłączone zostają reguły 
dziedziczenia ustawowego. Bez 
testamentu nigdy więc małżonek 
w separacji nie dziedziczy po 
współmałżonku. Jeśli jednak 
małżonek powoła współmał-
żonka do spadku w testamencie, 
wówczas dziedziczenie nastą-
pi zgodnie z postanowieniami 
takiego testamentu, bez względu 
na to, czy w małżeństwie spad-
kodawcy obowiązuje separacja.
Gdy małżonkowie posiadają 
wspólne małoletnie dzieci, to 
podobnie jak przy rozwodzie, 
w każdym orzeczeniu ustanawia-
jącym separację sąd rozstrzyga 
o władzy rodzicielskiej wzglę-
dem tych dzieci oraz o zasa-
dach utrzymywania kontaktów 
pomiędzy rodzicami a dziećmi. 
Sąd może powierzyć wykonywa-
nie władzy rodzicielskiej jed-
nemu z rodziców, ograniczając 

władzę rodzicielską drugiego 
do określonych obowiązków 
i uprawnień w stosunku do osoby 
dziecka. Może także pozosta-
wić władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom na ich zgodny wnio-
sek, jeżeli przedstawili porozu-
mienie w sprawie wykonywa-
nia tej władzy i utrzymywania 
z dziećmi kontaktów oraz gdy 
jest zasadne oczekiwanie, że 
będą współdziałać w sprawach 
dziecka. Ponadto rozstrzyga 
się w jakiej wysokości każdy 
z małżonków obowiązany jest do 
ponoszenia kosztów utrzymania 
i wychowania dziecka (obowią-
zek alimentacyjny).
Trzeba pamiętać o tym, iż 
podejmując decyzję o separa-
cji, powrót do stanu sprzed jej 
wprowadzenia a więc zniesienie 
separacji możliwy jest w każ-
dym czasie, jednak potrzeba 
do tego zawsze zgody obojga 
małżonków.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

SEPARACJA SKUTKI PRAWNE
Separacja zmienia dotychczasowe relacje prawne małżonków 
bardzo podobnie jak rozwód. Przepisy stanowią bowiem, że 
orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwiązanie 
małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa (konkretne prze-
pisy) stanowi inaczej. Z oczywistych względów separacja nie 
powoduje rozwiązania małżeństwa.

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

KĄCIK KOLEKCJONERA
Wakacje w pełni. Może tym razem już nie o sporcie. Mimo, że olimpiada trwa i dostarczy nam wielu emocji, warto 
połączyć wypoczynek z czymś jeszcze. W tym roku duża część urlopowiczów zrezygnuje (strach przed bankructwem 
biur podróży) z wczasów zorganizowanych i wybierze prywatne wczasy. Korzystnym i lubianym przez nas kierunkiem 
jest Chorwacja. Klimat wspaniały, odległość nie za duża, mili ludzie i krajobrazy niesamowite. Blisko jest już na Istrię. 
A tam można spotkać nie tylko rodaków, ale i imprezy związane z naszym krajem.

 W dniach od 14 lipca do dnia 7 sierpnia w Lovran, mieście związanym z Polską przez osobę St. Witkiewicza, trwa 
wystawa prac krakowskiego malarza Adama Marczukiewicza. Wystawę malarstwa zorganizowała Galeria Kapitańska 
ze Szczecina wraz z Galerią Laurus z Lovran. Pierwsza zagraniczna wystawa zorganizowana przez Galerię Kapitańską 
wpisuje się w cykl wystaw pn. „Niech żyją artyści”.
Miejsce prezentacji wystawy nie jest przypadkowe - Lovran, piękne chorwackie miasto położone nad brzegiem Morza 
Śródziemnego, inspirowało artystę przez wiele lat i - jak wspomina Ewa Grabowska, reżyserka, menadżerka filmowa 
i znajoma Marczukiewicza - „było miejscem jego snów o Witkacym. Witkacy przyjeżdżał do Lovranu wielokrotnie, 
ponieważ tu leczył się jego ojciec. Adam czytał o tym w listach Witkiewicza do syna i marzył, że kiedyś sam przyjedzie 
do tego malowniczego miasta (...)”.
O znaczeniu wystawy wg księda Jana Marcina Mazura: „Na progu lat zimnej wojny Winston Churchill (1874-1965), także 
parający się malarstwem, wypowiedział często cytowane później słowa „Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad 
Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc
nasz kontynent”. Zamknęła ona na wiele dziesięcioleci narody Europy Środkowej w okowach totalitaryzmu. Dziękujemy 
Bogu i ludziom za skruszenie tego narzędzia zniewolenia i wyrażamy nadzieję, że wystawa „Lungomare” przyczyni się 
do odnowienia i ożywienia przyjaznych relacji w tej części zjednoczonej Europy.” 
Ks. Jan Marcin Mazur – kapłan rzymskokatolicki, teolog-moralista, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 
i Uniwersytetu Katolickiego w Louvain (Belgia), wieloletni duszpasterz artystów i ludzi kultury w Szczecinie.
Nie doszłoby do zorganizowania tej wystawy prezentowanej najpierw w Polsce a potem w Chorwacji, gdyby nie owocna 
i przyjazna współpraca pani Ireny Osiny i pani Ewy Grabowskiej oraz Urzędu Miejskiego w Lovranie, reprezentowanego 
przez pana naczelnika Emila Grzina, za co wszyscy powinniśmy wyrazić im wielką wdzięczność.
Kto zatem ma podłodze, warto zatrzymać się na chwilę w Lovran. Prócz wspaniałego klimatu tego miasteczka, można 
obejrzeć wystawę krakowskiego malarza, zwiedzić średniowieczną starówkę, posłuchać dobrej ludowej muzyki na 
jednym z licznych festynów sardeli, itp.

Wakacje 2012

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel.  691 364 130

GMINA KRZESZOWICE

DNI RUDNA 2012
W sobotę dnia 7 lipca w cieniu malowniczego Zamku Tenczyn odbył 
się festyn z okazji Dni Rudna. Bawiono się wyśmienicie. Były występy 
artystyczne, konkursy, gry, zabawy, poczęstunki, kolorowe stragany 
i inne atrakcje dla dzieci. A wszystko to przy pięknej, słonecznej 
pogodzie oraz przy milczącej aprobacie monumentalnego Zamku.
Galeria zdjęć poniżej.
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KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

Ciasto naleśnikowe zawsze robi-
łam na „oko” jednak znalazłam 
przepis, według którego naleśniki 
wychodzą cieniutkie jak w naj-
lepszej naleśnikarni. Gdy robimy 
naleśniki w domu, czasem może-
my poeksperymentować. 
Proponuję także zupę krem 
z cukini z przepisu austriackiego.

Składniki  
na ciasto naleśnikowe

• 100 g mąki pszennej
• 2 jajka
• 300 ml mleka
• 1 łyżka oleju  

słonecznikowego
• szczypta soli
Wszystkie składniki dokładnie 
wymieszać lub zmiksować. Cia-
sto odstawić na 30 minut, choć 
nie jest to konieczne. 
Kwiaty cukini delikatnie płu-
czemy w miseczce z wodą, by 
ich nie uszkodzić, delikatnie 
odsączamy na ręczniku papie-

rowym (przed przyrządzeniem 
potrawy z kwiatów cukini 
należy usunąć z nich szypułki 
i słupki kwiatowe, ponieważ 
bywają gorzkawe), zamaczamy 
w cieście naleśnikowym i kła-
dziemy na rozgrzanym oleju, 
pieczemy do złotego koloru 
około 30 sekund z każdej strony.

Składniki  
na zupę „krem z cukini”
• 2 cebule
• 2 młode cukinie  

(około 0,5 kg)
• 2 kostki bulionowe  

(drobiowe lub warzyw-
ne)

• 2 ząbki czosnku
• 3 łyżki śmietany 12%
• Oliwa
• Pieprz 
Cebulę obieramy, kroimy 
w kostkę, w rondelku rozgrze-
wamy 2 łyżki oliwy, cebu-
lę wkładamy do garnka do 

momentu zeszkliwienia, mło-
dą cukinię kroimy w kostkę, 
razem ze skórką wrzucamy 
do rondelka, zalewamy ok. 1,5 
litra wody, dodajemy kostki 
bulionowe, gotujemy około 15 
minut. Następnie, gdy zupa ciut 
przestygnie, wyciskamy 2 ząbki 
czosnku, miksujemy blenderem, 
zabielamy śmietaną. (By śmie-
tana się nie zważyła w osobnym 
kubeczku, nalewamy śmieta-
nę i trochę zupy, mieszamy do 
jednolitego połączenia skład-
ników). Doprawiamy do smaku 
pieprzem.
Podajemy z grzankami. 
Smacznego.

KBC

Sezon na cukinie w pełni. Dzisiaj proponuję 
Państwu dwa przepisy z wykorzystaniem kwia-
tów cukini, jak i młodych warzyw. Od jakiegoś 
czasu myślałam o posmakowaniu kwiatów 
cukini w cieście naleśnikowym, odważyłam się 
i musze przyznać, że walory smakowe mnie 
zaskoczyły bardzo pozytywnie. 

 gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

Cukinia 
na różne okazje

ZDROWIE I URODA

AJURWEDA SIOSTRA JOGI cz. 2

VATA - to osoby, które najsłabiej tra-
wią, dlatego podczas jedzenia powin-
ny skupić całą swoją uwag na posiłku 
(nie jeść w pośpiechu, nie czytać w 
tym czasie książki, nie oglądać tele-
wizora). Osoby o tym typie potrzebują 
regularnie spożywać posiłki. Jedzenie 
powinno odznaczać się następującymi 
cechami: ciepłe, ciężkie, wilgotne, 
sycące, uspakajające. Ciepłe posiłki 
są najlepsze również na śniadanie 
- np. owsianka lub kasza jaglana z 
bakaliami i kolacje - gęste proste zupy, 
dania kilkuskładnikowe. Dobrze jest 
używać lekkich łagodnych przypraw. 
Fast foody są dla tego typu bardzo 
szkodliwe, ponieważ ogień trawienny 
Vaty jest bardzo słaby. 
Smaki jakie powinny dominować w 
diecie Vaty to:  słodki, kwaśny, słony, 
oleisty ciepły. Produkty które zabu-
rzaj równowagę Vaty: ostry, gorzki, 
cierpki, suchy, zimny. 
PITTA - to osoby o bardzo dobrym 
trawieniu, mają tendencje do przeja-
dania się. Powinny unikać słonych, 
tłustych, zbyt długo gotowanych, 
nadmiernie sytych, ostrych i silnie 
doprawionych potraw, powinny uni-
kać kawy, alkoholu, mięsa jaj, cukru. 
Ostre przyprawy, gorące i mocno 
kwaśne jedzenie rozregulowuje Pittę. 
To co dla Pitty dobre to smaki: słodki, 
cierpki, gorzki, chłodny, suchy. Pitta 
powinna jeść 3 razy dziennie czyli 
mniej więcej  co 4 godziny. 
KAPHA - jedzenie dla Kaphy 
powinno być mało posolone, ubogie 
w tłuszcz, bogate w błonnik i lekko 
ugotowane. Najlepiej gdyby te oso-
by zrezygnowały ze śniadania, po 
posiłku spacerowały, zaleca sie dla 
nich jeden dzień głodówki w ciągu 
tygodnia. “Przysługują im” dwa posił-
ki dziennie: obiad i wczesna kolacja. 
Smaki jakie regulują te doshe to: 
ostry, lekki, suchy, cierpki, gorzki i 
gorący (zwiększ udział w posiłkach 

tych produktów). 
 Niekorzystnie na KAPHĘ wpływają 
smaki: słodki, ciężki, kwaśny, oleisty, 
słony i zimny (zaleca się zmniejszyć 
takie produkty do minimum lub 
wykreślić je z diety) .

  Lista produktów zalecanych  
dla osób o typie VATA: 

• ryż Basmati i brązowy, owies ugo-
towany, orkisz, muesli (z ciepłym 
mlekiem), qinua, pszenica

• fasolka mung, czerwona soczewi-
ca, tofu (na ciepło), ciepłe mleko 
sojowe, różne gatunki dalu (drobne 
fasolki), sos sojowy

• szparagi, dynia, marchew, buraki, 
ogórki, czarne oliwki, pietruszka, 
szpinak, cukinia, rzeżucha, ugo-
towany szpinak w niewielkich 
ilościach

• morele, awokado, dojrzałe banany, 
porzeczki, gruszki, jabłka (najlepiej 
gotowane), truskawki, pomarańcze 
i inne słodkie soczyste oraz doj-
rzałe owoce

• mleko, jogurt lub kefir rozcieńczo-
ne wodą, najlepiej ciepłe, panir, 
słodka śmietanka, śmietana w 
małych ilościach 

• migdały, nerkowce, orzechy lasko-
we, pistacje, słonecznik, sezam, 
pestki dyni, nasiona lnu                                                                                             

• cząber, kozieradka w umiarkowa-
nych ilościach, imbir, kardamon, 
kolendra, kminek, kurkuma, maje-
ranek, szafran, rozmaryn, gałka 
muszkatołowa, wanilia, cynamon

• oleje tłoczone na zimno - najlepiej 
sezamowy, olej słonecznikowy, 
oliwa z oliwek oraz ghee (masło 
klarowane)

• syrop klonowy, miód, owoce kan-
dyzowane

Lista produktów zalecanych dla 
osób o typie KAPHA:

• (przywrócenie równowagi Kapha 
nastapi przy zmianie starych nawy-
ków jedzeniowych, osoby o tym 
typie powinny zachować wysoką 
jakość produktów, zredukować 
ilość  i częstotliwość spożywanych 
pokarmów)

• ryż Basmati, jęczmień, muesli ugo-
towane na wodzie, płatki owsiane, 
kasza jaglana, kasza kukurydziana, 
qinua, 

• różne rodzaje fasoli: biała, czar-
na, azuki, groch łuskany, fasolka 
mung, czerwona soczewica, mleko 
sojowe

• sałaty i warzywa liściaste, kalafior, 
brokuły, cykoria, kapusta, groszek, 
szparagi, dynia, marchew, bura-
ki, ogórki, por, cebula, botwinka, 
chrzan, kalarepa

• owoce - cierpkie: jabłka, brzoskwi-

nie, wiśnie, gruszki, figi suszone, 
limonki, śliwki pigwa, suszone 
owoce, porzeczki, borówki, gra-
naty

• produkty mleczne jak najmniej 
przetworzone: masło, maślanka 
rozcieńczona 1:4, mleko krowie 
gorące z przyprawami i rozcień-
czone, mleko i ser owczy

• migdały namoczone i wiórki 
kokosowe

• anyż, bazylia, kozieradka, kope-
rek, kardamon, kurkuma, kminek, 
kolendra, gałka muszkatołowa, 
papryka, pietruszka, kmin indyjski, 
imbir, mięta pieprzowa, wanilia, 
cynamon

• oleje tłoczone na zimno w niedu-
żych ilościach: olej kukurydziany, 
olej słonecznikowy, olej sezamowy, 

• miód i gęste soki

Lista produktów zalecanych dla 
osób o typie PITTA:

• ryż Basmati, ryż brązowy, orkisz, 
pęczak , muesli, maniok, ryż natu-
ralny, pszenica

• fasolka (biała, czarna, Azuki), 
groch łuskany, cieciorka, fasolka 
mung, brązowa soczewica, tofu, 
soja, mleko sojowe, mąka sojowa

• sałaty i warzywa liściaste, kalafior, 
brokuły, cykoria, dynia, marchew 
gotowana, buraki gotowane, ogór-
ki, pietruszka, szpinak, ziemniaki, 
słodki groszek, kalarepa

• słodkie owoce: ananas, jabłka, 
morele, banany dojrzałe, wiśnie, 
mango, melony, gruszki, świeże 
figi, suszone owoce namoczone 
lub ugotowane

• masło, kefir, jogurt rozcieńczony, 
mleko krowie, twaróg, śmietanka, 
panir

• migdały namoczone, nerkowce 
prażone, kokos, słonecznik, pest-
ki dyni, nasiona lnu i prażonego 
sezamu

• bazylia, kozieradka, kardamon, 
kurkuma, koperek, pieprz, wanilia 
cynamon, gorczyca, mięta (wszyst-
kie w niewielkich ilościach)

• olej słonecznikowy, olej lniany, 
oliwa z oliwek, ghee (masło kla-
rowane)

• miód, syrop klonowy soki owoco-
we bezcukrowe

 
Ajurweda mówi, że to co dobre dla 
nas niekoniecznie służy naszemu 
mężowi czy dzieciom. Daje nam więc 
szeroki wachlarz możliwości zmian 
i dbania o swoje zdrowie i jakość 
swojego życia.

W ostatnim artykule mówiliśmy o AJURWEDZIE i trzech doszach: Vata, Pitta i Kapha. 
Dosze tworzą trzy główne typy indywidualnej konstrukcji, czyli typu ciała i umysłu. Żaden 
z nich nie jest lepszy lub gorszy od pozostałych, każdy ma swoje zalety i wady. Każdy 
człowiek posiada wszystkie 3 dosha, z tym, że któraś z nich, a najczęściej są to 2, są 
bardziej dominujące. Poniżej wskazówki dietetyczne dla poszczególnych typów:

Beata Kuźnik nauczyciel jogi
tel. 604 470 772

Gabinet czynny:
pon. - pt   9.00 - 12.00     15.00 - 19.00
sob.          9.00 - 13.00

GABINET
WETERYNARYJNY
lek. wet. Aleksandra Ornacka-Lipik,
mgr inż. (tech. wet.) Bogusław Lipik

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

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

Zakres działalności

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

Sprawy pracownicze 
Szkolenia BHP przez firmę

   z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS

Zeznania roczne
Zwrot VAT

na materiały budowlane
Dojazd do Klienta

wliczony w cenę usług
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DOMY
Z  BALI

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

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

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

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

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż

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

KONTAKT:
Właściciel  firmy:

Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:

Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,

sobota 9.00 – 14.00

Informacje, Reklamy

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nowy Szpital 
w Olkuszu należy 
do Grupy Nowy 

Szpital sp. z o.o., która powstała w celu wprowadze-
nia w życie nowatorskiego projektu, polegającego 
na przekształcaniu zadłużonych szpitali publicznych 
w nowoczesne i efektywne firmy medyczne. Pod-
stawowym celem tych firm jest zapewnienie bezpie-
czeństwa zdrowotnego i  świadczenie bezpłatnych 
usług medycznych finansowanych przez NFZ. W ten 
sposób powstała sieć szpitali, do której obecnie należy 
12 placówek z terenu całej Polski, świadczących usługi 
medyczne na najwyższym poziomie. 
Badania i leczenie we wszystkich oddziałach i porad-
niach placówki Nowy Szpital w Olkuszu realizowane 
są bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Dużą wagę kadra Szpitala przykłada 
do tego, by pacjenci znaleźli w nim nie tylko fachową 
i skuteczną pomoc medyczną, ale również ciepło, życz-
liwość i zrozumienie dla swoich obaw i problemów.
Nowy Szpital w Olkuszu to jednak przede wszystkim 
nowoczesne podejście do procesu leczenia i obsługi 
pacjenta. Szpital zatrudnia wykwalifikowany personel, 
dba o odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia jako-
ści oraz sprawną i nowoczesną aparaturę medyczną. 
W placówce przeprowadzono liczne remonty, a wiele 

inwestycji jest jeszcze w planach.
Nowy Szpital w Olkuszu świadczy wysokiej jakości 
usługi medyczne, potwierdzone przez liczne nagrody 
i certyfikaty. 
Celem działania tej placówki jest udzielanie świadczeń 
zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywra-
caniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności 
mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób 
poprzez promocję i edukację zdrowotną.  
Nowy Szpital w Olkuszu realizuje świadczenia 
w zakresie:
• lecznictwa stacjonarnego (oddziały szpitalne)
• ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnie 

specjalistyczne, pracownie diagnostyczne)
• ratownictwa medycznego (zespoły wyjazdowe)
• nocnej, świątecznej, ambulatoryjnej i wyjaz-

dowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz 
transportu sanitarnego POZ.

Misją Nowego Szpitala w Olkuszu jest zapewnienie 
poczucia bezpieczeństwa osobom potrzebującym opieki 
medycznej, poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług 
i budowanie zaufania pacjenta do firmy i jej personelu.
W placówce Nowy Szpital w Olkuszu najważniejszy 
jest pacjent, a dewizą Szpitala jest stałe podnoszenie 
poziomu i jakości usług medycznych.

W następnych numerach gazety przedstawimy Państwu poszczególne oddziały Szpitala, sprzęt diagnostyczny oraz szczegółowo opiszemy pracę tej placówki. Zachęcamy do korzystania z usług medycz-
nych na najwyższym poziomie, w szczególności biorąc pod uwagę, iż Szpital ten położony jest w bliskiej odległości od Gmin Zabierzów, Liszki oraz Krzeszowice. 

Neonatologia 
– Oddział Noworodków

Poradnia Konsultacyjna 
Rozwoju Noworodka i Wcześniaka

Szkoła Rodzenia

Nowy Tomograf Komputerowy 
uruchomiony w styczniu 2012 r.

Zabieg ERCP 
(Endoskopowej cholangiopankreatografia wstecznej)

Poradnia Logopedyczna

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. działa od 1 stycznia 
2010 r. Nowy Szpital w Olkuszu to nowe spojrzenie na 
administrowanie placówką, nowe zasady i organizacja 
pracy. To nowa kadra zarządzająca.

NOWY SZPITAL W OLKUSZU
www.olkusz.nowyszpital.pl

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,  
tel.: 32 758 13 50, fax: 32 758 13 50, agorka@nowyszpital.pl
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza  
serdecznie 15 września 2012 o godz. 17.00 na filmowo-muzyczny  

Event DUB/REAGGE (kino "Sztuka" i Klubu "Stara Kotłownia")

Godz. 17.00 - kino SZTUKA - projekcja filmu "MARLEY" (2012),  
dokumentalny/muzyczny - USA/Wielka Brytania - 144 min. Cena: 15 zł

JEDYNY TAKI POKAZ!! ZBIERAJĄCY ZNAKOMITE RECENZJE FILM DOKUMENTALNO-MUZYCZNY  
O LEGENDZIE REAGGE - BOBIE MARLEYU TYLKO W KINIE "SZTUKA".

Godz. 19.30-22.00 - Klub Stara Kotłownia - Dub sesja.
Zagrają Mystical BattaLion: Dżemajel Onewns,  

Symeon Arizal, Jah Bwoy oraz zaproszeni goście. Cena: 5zł *
* DLA PIERWSZYCH 50 OSÓB, KTÓRE KUPIĄ BILET NA SEANS FILMU "MARLEY" WEJŚCIE NA 
MUZYCZNĄ DUB SESJĘ GRATIS!!!. BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI BĘDĄ DOŁĄCZONE DO BILETÓW 

KINOWYCH. Bilety na event będą dostępne od 1 września.

4 Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie i Chrzanowski Klub Fantastyki 
GALATEA ogłasza 4 Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne. Czekamy 
na Wasze prace do 26 sierpnia. Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie www.
moksir.chrzanow.pl. Na wszelkie pytania odpowiada sekretarz - Aneta Leśniakiewicz,  
mail: aneta.moksir@gmail.com,  nr tel. 32 623 30 86 wew. 74

CHRZANÓW

Kino "Sztuka"  
w Chrzanowie zaprasza

"Prometeusz" 3D  
• 26.07 seanse o godz 18.00 20.30 • 
• 27.07-2.08 seanse o godz. 15.00 17.30 20.00 • 
reżyseria:  Ridley Scott; czas trwania: 124 min.; 
gatunek: sci-fi/horror/akcja; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 
17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

AKCJA LATO 2012 - lipiec
26.07

czwartek
Godz. 

10.00-13.00 Gry i zabawy sportowe basen KĄTY, zajęcia bezpłatne

27.07
piątek

Godz. 
10.00-13.00 Gry i zabawy sportowe basen KĄTY, zajęcia bezpłatne

KRZESZOWICE
28 lipca w Krzeszowicach zostanie rozegrany ostatni z cyklu turniejów 
Grand Prix Małopolski, który rozstrzygnie o tym która z par zostanie 
Mistrzem Małopolski w sezonie 2012. Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach zaprasza siatkarki do rywalizacji, a kibiców do dopingowania.

Mistrzostwa małopolski  w siatkówce plażowej kobiet - finał seniorek

Godzina rozpoczęcia: 10.00 • Rejestracja od godziny: 9:00
Regulamin i pozostałe szczegóły na www.kulturakrzeszowice.pl

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Więzi w Filipowicach 
ogłasza konkurs fotograficzny pt: 

„Filipowice - moje miejsce  
w Gminie Krzeszowice”.

Przedmiotem fotografii powinny być wydarzenia, uroczystości, 
krajobrazy, urokliwe miejsca oraz ciekawe obiekty związane 
z miejscowością Filipowice.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich  
fotografujących amatorów.

Prace należy przesyłać jedynie drogą elektroniczną na adres 
Stowarzyszenia “Więzi”: stowarzyszeniewiezi@gmail.com 
w formacie JPG. Termin nadsyłania prac 31.08.2012 r.

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

TRZEBINIA

26.07 16:00 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim.,USA (dubbing)
 18:00 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim.,USA (dubbing)
  20:00 „Cosmopolis” thriller/dramat,  Kanada

27.07 16:00 Seans 3D „Prometeusz” sci-fi/horror, USA
do 02.08 18:30 Seans 3D „Prometeusz” sci-fi/horror, USA
  21:00 Seans 3D „Prometeusz” sci-fi/horror, USA

03.08 17:00 Seans 3D „Prometeusz” sci-fi/horror, USA
do 09.08 19:30 Seans 3D „Prometeusz” sci-fi/horror, USA

Ceny biletów:
Dorośli - 14 zł, Bilety ulgowe - 12 zł, Bilety grupowe - 12 zł

Ceny biletów na seanse 3D:
Dorośli - 20 zł, Bilety ulgowe - 17 zł, Bilety grupowe - 17 zł

AKCJA LATO '2012
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini zaprasza wszystkich chętnych na wakacyjne 
zajęcia organizowane przez domy kultury działające na terenie miasta i gminy 
Trzebinia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu w czasie 
trwania "Akcji Lato'2012". Szczegółowy harmonogram “Akcji Lato 2012” na 
stronie www.tck.trzebinia.pl

ZABIERZÓW
DOŻYNKI GMINNE
19 sierpnia 2012 w niedzielę w Niegoszo-
wicach odbędą się Dożynki Gminne.
Program uroczystości dożynkowych roz-
pocznie się o godz. 13:00 połową Mszą 
Świętą, podczas której poświęcone zosta-
ną wieńce dożynkowe. Z okazji tego święta 
przewidziano koncert zespołu Boney M 
Imitation, pokazy tańca ludowego oraz 
zabawę taneczną z muzyką zespołu Takt.
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Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska  
Adres: ul. ks. W. Smoczyńskiego 21, 32-067 Tenczynek

fax: 12 282 20 18;   tel. 696 595 118
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska 

Skład i łamanie: Design Factory     
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.

Maleństwo do pokochania od za-
raz! 4-miesięczny “chłopczyk”  
prosi o dom.
Piękny czarny malec z białą krawatką, 
docelowo będzie psem średniej wielkości. 
Jest bardzo łagodny i spragniony miłości 
człowieka.

Młoda kotka, która prawdopodobnie 
się zagubiła i przyszła do nas, ale my 
niestety nie możemy jej przyjąć do domu 
ze względu na alergię dzieci. 
Kotka jest długowłosa, z uciętym ogonem. 
Jest bardzo przyjazna, daje się głaskać, 
lubi zabawy z dziećmi. Może ktoś przy-
garnie tego słodkiego kociaka?

KONTAKT do opiekunki:  
Kasia 505 580 433

Tel. 608 359 488

PILNIE SZUKAJĄ DOMU:

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

ABOLICJA w BIBLIOTECE
Zapomniałeś oddać wypożyczonych książek z  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Krzeszowicach? Teraz masz okazję oddać je nie płacąc kary!!! Biblioteka co roku wydaje 
spore sumy na uzupełnienie brakujących zbiorów, dlatego apelujemy do wszystkich, którzy 
z jakichkolwiek powodów przetrzymali książki nawet przez dłuższy czas, aby w czasie abolicji 
odnieśli je do biblioteki.
Przypominamy, że abolicja obowiązywać będzie przez całe wakacje. Później ponownie 
wrócą kary. Po pierwszym miesiącu przetrzymania książki, biblioteka wysyła 
upomnienie do zapominalskiego czytelnika, za które musi on zapłacić 5 zł.
Abolicja wiąże się z następnym etapem komputeryzacji (elektroniczną rejestracją wypożyczeń 
i zwrotów), który planujemy wdrożyć w najbliższym czasie.

ZAPRASZAMY do BIBLIOTEKI

Zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie przeciwpożarowej, koszty 
utrzymania,wyposażenia, wyszkole-
nia i zapewnienia gotowości bojo-
wej ochotniczych straży pożarnych 
ponosi gmina. Jednak sam sprzęt nie 
wystarczy, potrzebna jest odpowied-
nia ilość wyszkolonych strażaków. 
W Gminie Krzeszowice jest około 
700 członków OSP - od młodzie-
żowców po seniorów. Warunkiem 
uczestnictwa w działaniach ratowni-
czych jest wiek między 18, a 65 lat, 
wyszkolenie pożarnicze, przeszkole-
nie bhp, aktualne badania lekarskie 
i ubezpieczenie.

Ze względu na wyposażenie, prze-
szkolenie i teren działania, jednostki 
OSP podzielono organizacyjnie na 
5 grup:
1. Grupa ratownictwa technicznego 

(wypadki drogowe) - OSP Krze-
szowice, OSP Tenczynek, OSP 
Miękinia, OSP Czerna, OSP Wola 
Filipowska

2. Grupa ratownictwa budowlane-
go (katastrofy budowlane) - OSP 

Siedlec, OSP Nowa Góra, OSP 
Nawojowa Góra

3. Grupa ratownictwa przeciwpowo-
dziowego - OSP Tenczynek, OSP 
Czatkowice

4.  Grupa ratownictwa wysokościo-
wego - OSP Czerna, OSP Paczół-
towice

5. Grupa do innych działań (np. 
udział w akcjach poszukiwaw-
czych) - OSP Żbik, OSP Zalas, 
OSP Rudno, OSP Dębnik, OSP 
Ostrężnica, OSP Sanka.

 Na wyposażenie  sprzętowe OSP 
składają się: 1. pojazdy pożarnicze 
(na terenie Gminy Krzeszowice OSP 
dysponuje 29 samochodami ratow-
niczo-gaśniczymi, w tym 3 samo-
chodami ciężkimi, 13 samochodami 
średnimi, 11 samochodów lekkimi 
oraz drabiną i “starem” do ratow-
nictwa technicznego; w większości 
są to samochody typu star 224 lub 
226, które w 70% są eksploatowane 
od  ponad 30 lat. Najnowszym nabyt-
kiem jest peugeot boxer zakupiony 
pod koniec 2011 r. z  przeznacze-

niem do ratownictwa drogowego. 
Dysponuje nim OSP Tenczynek), 2.  
hydrauliczne sprzęty ratownicze, 3. 
sprzęt ochrony dróg oddechowych, 
4. sprzęt ratownictwa medycznego, 
5. pompy. Ponadto na wyposaże-
niu  jednostek OSP znajdują się: 
piły spalinowe do betonu i stali, 
piły spalinowe do drewna, agregaty 
prądotwórcze z osprzętem, agrega-
ty oddymiające, aparaty powietrzne 
podciśnieniowe, nadciśnieniowe, 
węże i  armatura pożarnicza.

STRAŻ POŻARNA

Struktury OSP w Gminie Krzeszowice
Na terenie gminy Krzeszowice działa 16 jednostek OSP, z  których  
4 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Są 
to: OSP Krzeszowice, OSP Tenczynek, OSP Miękinia oraz OSP Czerna.

W. Ślusarczyk

OSP TENCZYNEK

 POLICJA INFORMUJE
Kradzież telefonu

• 27 czerwca w Krzeszowicach miała miejsce kradzież telefonu komórkowego. Podjęte przez funk-
cjonariuszy czynności doprowadziły do zatrzymania sprawców.

Plantacja marihuany 
• 17 lipca funkcjonariusze z Zabierzowa podczas przeszukania jednej z posesji odnaleźli rosnące 

tam konopie indyjskie. W domu odnaleziono zaś ok. 30 gramów marihuany oraz pewną ilość 
nasion konopi. Właściciel posesji oraz jego znajoma zostali zatrzymani pod zarzutem posiadania 
środków odurzających. Mężczyzna dodatkowo otrzymał  zarzut hodowli konopi.

 Kradzież drewna
• 19 lipca w Czernichowie doszło do kradzieży drzewa. Sprawca został zatrzymany.   
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm • Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych 

z lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu. Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe, meble oraz drzwi.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

MEBLE
OGRODOWE

MEBLE
OGRODOWE

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
Zapraszamy na piętro

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

planujesz zabierz walizkę
pełną pieniędzy!WAKACJE

na mniejsze wydatki:

2.000 złPożyczka
bez sprawdzania BIK, wypłata w 24 godziny

do 1.000 złChwilówka
w 15 minut

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

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

Kredyt gotówkowy
do 20.000 zł  na oświadczenie

minimum formalności
szybka decyzja
bez poręczycieli
bez zabezpieczeń

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

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

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

Oferujemy możliwość wyboru wielkości 
pojemnika w zależności od potrzeb:

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

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

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

www.quercus-ogrody.com

placzekw@gmail.com

projektowanie 
i urządzanie zieleni

tel. 606 910 700
608 323 563

OGRODY


