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Urszula i Andrzej Świder
Tenczynek, ul. ks. Mądrzyka 36
tel. 12 282 17 97, 602 328 146

Godziny otwarcia gabinetu:
pon., wt., czw. 1300-1900; śr., pt  900-1300

• Stomatologia • Ortodoncja • 
• Higiena • RTG •

PROFESJONALIZM W WYBIELANIU
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA AKCELERATOR POLUS

WYBIELANIE - autoryzowany gabinet firmy

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

                     MENU
• Misa pierogów 13 PLN
• Zapiekany Camembert na carpaccio 
   z pomidorami 14 PLN
• Spaghetti carbonara z bekonem 
    i płatkami parmezanu 17 PLN
• Tagliatella ze szpinakiem 
    i kurczakiem  16 PLN
• Golonka po staropolsku 
    pieczona w piwie 18 PLN
• Placki ziemniaczane 
   po węgiersku 15 PLN
• Maliny na gorąco  z lodami 12 PLN
• Pizza w rozmiarze 33 cm od 15 PLN 

• Kuchnia włosko-polska
• Dania na wynos
• Dyskoteki
• Karaoke w piątki
• Dancingi
• Przyjęcia okolicznościowe
• Konferencje
• Zjazdy
• W niedługim czasie
   pokoje do wynajęcia

Imprezy weselne na 100 osób 
z obsługą kompleksową: 
- dekoracje, samochód dla 
państwa młodych i orkiestra;
pokój dla państwa młodych gratis!

ul. Kościuszki 53, 32-065 Krzeszowice
dolce.vita@onet.pl; tel. (12) 283 00 46, tel. kom. 508 275 952, 604 199 544

RESTAURACJA

CZY CZYtasz CZYcza?

Stanisław Czycz w Krzeszowi-
cach spędził dzieciństwo i mło-
dość, tutaj przez całe dorosłe 
życie powracał, aby pisać. Tu 
znajdował potrzebny do pracy 
spokój i skupienie, stąd czerpał 
inspiracje. Realia miasta, jego 
niezwykły klimat, mieszkający 
tu ludzie – to wszystko znajdzie-
my na kartach jego opowiadań 
tzw. krzeszowickich z tomów: 
„Nim zajdzie księżyc” (1968) 
i „Nie wiem co ci powiedzieć” 
(1983).
Czycz jest ponadto autorem 

nowatorskiego „Anda” oraz 
eksperymentalnych opowia-
dań z tomu „Ajol”; a także 
dwóch cenionych powieści: 
„Pawany” (1977) i „Nie wierz 
nikomu: bazy” (1987). W jego 
dorobku poetyckim – zbiorach 
„Tła” (1957), „Berenais” (1960) 
i „Wyboru wierszy” (1979) – 
znajdziemy poszukiwania for-
malne (w dziedzinie polifonicz-
nego, symultanicznego zapisu) 
na miarę Pounda, Apolinaire’a, 
Mallarmego, Dróżdża czy Bia-
łoszewskiego.

Awangardowy pisarz i poeta Stanisław Czycz (1929-1996) 
urodził się w Krzeszowicach. W tym roku obchodzimy 
16. rocznicę śmierci artysty porównywanego przez litera-
turoznawców np. z Ezrą Poundem, Guillaume’em Apoli-
naire’m, Jamesem Joyce’em, Stefanem Themersonem, 
Andrzejem Bursą, Stanisławem Dróżdżem, Mironem 
Białoszewskim czy Tytusem Karpowiczem.

Ciąg dalszy na stronie 2

SKUP
SAMOCHODÓW

STACJA DEMONTAŻU
POJAZDÓW

WŁASNY
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

POMOC
DROGOWA

ASSISTANCE 24h

TEL. 603 960 027

SPRZEDAŻ
CZĘŚCI 

UŻYWANYCH

TEL. 603 960 035
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 Zapraszamy 28 czerwca 2012 na II Czytanie Czycza – czytanie frag-
mentów poezji i prozy Stanisława Czycza połączone ze spacerem po 
Krzeszowicach jego śladami.
Pierwszy spacer śladami Czycza miał miejsce w 2011 roku: spod biblio-
teki wyruszyliśmy na rynek. Czytaliśmy pod nieistniejącą Kawiarnią 
„Turystyczną”, głównym ośrodkiem życia towarzyskiego w latach 
50. i 60., a także centrum literackiego świata przedstawionego tzw. 
opowiadań krzeszowickich, publikowanych przez Czycza w „Prze-
kroju”. Pod kapliczką „Pod Twoją Obronę” rozgrywa się akcja pełnego 
humoru opowiadania „Jest było będzie”. W parku oraz przy Pałacu 
Potockich czytaliśmy m.in. „Gdy nocą pachnie kwiat magnolii”. 
Następny punktem była to stacja kolejowa, tam bohaterowie „Wróć 
do Sorrento” spędzali leniwe popołudnia. Stamtąd, za przystankiem 
przy Starej Sztolni, szlak powiódł pod dom rodzinnym pisarza na 
Gwoźdźcu. Spacer po „uchwyconych w literaturę” miejscach i obiektach 
to jednocześnie podróż w krainę literackiej fikcji.
 II Czytanie Czycza – zaplanowane na 28 czerwca 2012 – także 
rozpocznie się pod biblioteką. Czytać będziemy inne niż w zeszłym 
roku fragmenty poezji i prozy autora „Anda”, spróbujemy zmierzyć się 
z poezją polifoniczną, m.in. wierszami „Świt zimowy” oraz fragmen-
tami z cyklu „Słowa do napisu na zegarze słonecznym”. Nieznacznie 
także zmodyfikujemy plan przemarszu. Z rynku, gdzie przypomnimy 
opowiadanie „Wróć do Sorrento”, zajdziemy na stację, gdzie Mikado 
z „I zerwę kwiat pełen rosy” czekał na Basię z samodzielnie zerwanymi 
w lesie fiołkami. Tak jak bohaterowie „Wróć do Sorrento” przejdziemy 
się aleją kasztanową. Pod Starym Pałacem przypomnimy Martę z „Gdy 
nocą pachnie kwiat magnolii”, a pod Urzędem Miejskim – zabawy 
w Sali Herbowej. W tym roku czytanie zakończymy przy grobie Autora.
29 czerwca 2012 zapraszamy na Mszę św. w intencji Stanisława Czycza 
oraz “Czyczowisko”. Szczegóły na plakacie.

CZY CZYtasz CZYcza?
Ciąg dalszy ze strony 1

Więcej zdjęć z imprezy w galerii na stronie: www.kobietawregionie.pl

Organizatorzy: 
 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki,  Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego, Dyskusyjny Klub Książki „Przy Kafce”, 

Barbara Sommer-Czycz, Dorota Niedziałkowska, Justyna Urban

KULTURA

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD STAWEM WROŃSKIM

W założeniu kameralna impreza zgro-
madziła prawie 1.200 osób (!) Prze-
krój wiekowy był ogromny – od dzieci 
i barwnej, roześmianej młodzieży po 
starszych państwa powolutku kro-
czących w korowodzie ciągnącym 
nad Staw Wroński; od młodych zako-
chanych par po rodziny z dziećmi, 
babciami, ciociami…
Większość panien i pań i nie tylko 
(panowie z kwietnymi i liściasty-
mi wiankami również się zdarzali) 
nałożyło na głowy wianki, wykonane 
własnoręcznie lub przez działaczki 
Fundacji. Wielu z uczestników zało-
żyło tradycyjne, białe, zwiewne stroje 
lub też - po prostu - białe podkoszulki 
Impreza przygotowana była zgodnie 
z duchem starosłowiańskiej tradycji. 
Były tańce za remizą w rytm ludowej 
muzyki, był pochód z pochodniami 
i lampionami nad Staw Wroński, 
były śpiewy i puszczanie wianków 
na wodę.
Była to zabawa wspólnoty ludzi, 
którzy w kulturalny sposób, 
z dystansem do siebie oraz pozy-
tywnym nastawieniem do innych 
uczestniczyli w tym święcie. 
Na nas największe wrażenie zrobił 
pokaz ognia nad Stawem Wrońskim 
w wykonaniu Joanny Brzezińskiej 
i Mai Lewickiej. Było to niesamowite 
widowisko – teatr ognia z folkowym 
podkładem muzycznym w wykona-
niu zespołu Gdziebasy i przyjaciele. 
Serdecznie gratulujemy artystom 
talentu i pasji.
 Miejmy nadzieję, że Noc Świętojań-
ska nad Stawem Wrońskim stanie 
się naszą gminną, doroczną tradycją. 
Sądzimy nawet, że ma ona szanse stać 

się wydarzeniem nie tylko na skalę 
gminy, ale również całego powiatu, 
zwłaszcza, że w tym roku, z uwagi na 
cięcia budżetowe, nie zostały zorgani-
zowane krakowskie „wianki”… Być 
może za rok „Kraków” zawita u nas? 
Dodajmy, iż w wyniku akcji cha-
rytatywnej i zbiórki pieniędzy 
na leczenie chorej na pęcherzycę 
Magdy Kurdziel z Krzeszowic, zor-
ganizowanej podczas tego święta, 
zebrano kwotę 826,14 złotych. Pie-
niądze zostaną przekazane rodzi-
com Magdy. Zbiórka była zorgani-
zowanej przez Komitet Społeczny 
SPSM Małopolska przy publicznym 
Gimnazjum w Krzeszowicach oraz 
Fundację Kobieta w Regionie.
Magdę możemy wesprzeć w każdej 
chwili, przelewając dowolną kwotę 
na konto o numerze: 15 1060 0076 
0000 3310 0018 2615 z dopiskiem: 
„na leczenie Magdy Kurdziel”. 
Działaczki Fundacji „Kobieta 
w Regionie” dziękują wszystkim, 
dzięki którym ta impreza mogła 
się odbyć: Powiatowi Krakowskie-
mu, Gminie Krzeszowice, Pani 
Elżbiecie Kuźnik i Pani Dorocie 
Korcie. Współorganizatorom: OSP 
Tenczynek, na czele z Prezes i jed-
nocześnie Sołtys Tenczynka - Panią 
Alicją Gaj, ZHP Hufiec Krzeszowi-
ce i Panu Komendantowi Bartoszo-
wi Zawiszy, Polskiemu Związkowi 
Wędkarzy Koło Krzeszowice, na 
czele z Panem Prezesem Leszkiem 
Dziobkiem; patronom medialnym, 
wśród których, obok Magazynu 
Krzeszowickiego oraz portali: Doli-
na Informacji, Etnosystem.pl, Szlak 
Tradycyjnego Rzemiosła, Kocham-
wieś.pl, Kursnakurs.pl, znalazł się 

również Gwarek Krzeszowicki, gdyż 
z wielką przyjemnością wspieramy 
takie działania i inicjatywy. Fundacja 
dziękuje także Studiu Agrafka i Panu 
Mateuszowi Sowińskiemu za druk 
plakatów, PINK MEDIA za doku-
mentację filmową wydarzenia, Panu 
Tomaszowi Piechocie - dyrektorowi 
Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach za wypożyczenie sprzętu 
nagłaśniającego, firmie TOI-TOI za 
bezpłatne udostępnienie kabin dla 
uczestników imprezy, Eaglest Chop-
per Team pod przywództwem Dawida 
Wolańskiego za organizacje zlotu, 
transport uczestników i wsparcie akcji 
charytatywnej, Pani Elżbiecie Augu-
stynek, Katarzynie Adamczak i Syl-
wii Kucharskiej, Mirosławie Bodzęta, 
Joannie Sokół, Pawłowi Czyż oraz 
Jarosławowi Łyszczarz.
Fundacja dziękuje artystom za granie 
i śpiewanie: Zwyrtnym, Piwnicy Śpie-
wu Tradycyjnego, Zespołowi Świ-
ronek, kapeli Gdziebasy w składzie: 
Ola Szwed, Marcin Szwed i Krystian 
Pisowicz, oraz Marianowi Lewickie-
mu z kapeli Dudek Lewicki.
Muzyka i śpiew tych artystów były 
niezwykle ważnym elementem 
obchodów kupalnocki.
My zaś cieszymy się z możliwości 
uczestnictwa w tak energetyzującym 
i wspaniale nastrajającym wydarze-
niu. Nie wiemy, czy ktoś tej nocy 
znalazł kwiat paproci, który według 
legend przynosi mądrość i bogactwo, 
ale na pewno wszyscy z nas znaleźli 
chwile wolne od trosk, chwile rado-
snego bycia razem.

Ogromnym sukcesem okazały się obchody Nocy Świętojań-
skiej zorganizowane przez Fundację Kobieta w Regionie przy 
wsparciu licznych przyjaciół Fundacji.

  fot. Joanna Sokół

fot. Hubert Węglarski

  fot. Joanna Sokół   fot. Joanna Sokół
Redakcja
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Ustawa ta mówi nam o tym, że 
każdy bez względu na wykształ-
cenie, stanowisko czy płeć ma 
obowiązek udzielenia pomocy 
osobom potrzebującym. Nie 
oznacza to, że każdy musi bez-
względnie potrafić wykonywać 
czynności związane z reanima-
cją. Każdy pomaga jak umie - dla 
jednego będzie to zaalarmowanie 
o zdarzeniu pod numer 112, ktoś 
inny, oprócz alarmowania, potrafi 
zabezpieczyć miejsce zdarzenia, 
ktoś natomiast potrafi udzielić 
pomocy przedmedycznej. Ale 
nie wolno nam obojętnie przejść 
obok wypadku.
Dla nas strażaków procedury 
podczas wypadku samochodo-
wego wyglądają następująco:
Podstawową czynnością po przy-
byciu na miejsce wypadku jest 
zabezpieczenie miejsca zdarze-
nia. Polega ono najczęściej na 
zamknięciu pasa bądź całej drogi 
w zależności od sytuacji, ozna-
kowaniu, ewentualnie kierowaniu 
ruchem.
Następnie musimy zadbać o wła-
sne bezpieczeństwo. Nie wycią-
gamy więc od razu poszkodowa-

nego z płonącego samochodu czy 
samochodu, który stoi na zboczu 
lub skarpie i  istnieje zagrożenie 
osunięcia się. Najpierw gasimy 
samochód, zabezpieczamy przed 
osunięciem i dopiero wtedy przy-
stępujemy do wyciągania poszko-
dowanego z samochodu.
W tym samym czasie dowódca 
informuje poprzez radio stano-
wisko dowodzenia o sytuacji, 
liczbie poszkodowanych oraz 
potrzebnych siłach i środkach. 
Stanowisko dowodzenia urucha-
mia odpowiednią ilość karetek, 
policji, straży, jeżeli jedna jed-
nostka nie wystarczy.
Ratownicy przystępują do wycią-
gania poszkodowanego z samo-
chodu (niejednokrotnie przy 

użyciu  sprzętu  hydrauliczne-
go) i oceny jego stanu zdrowia  
(sprawdzenie oddechu, tętna, 
założenie kołnierza  ortopedycz-
nego, opatrzenie ran, unierucho-
mienie złamań, podanie tlenu).
Układamy poszkodowanego 
na desce ratowniczej, spinamy 
pasami, okrywamy kocem ter-
micznym i czekamy na przyjazd 
karetki.
Zdarza się, że karetka jest wcze-
śniej od nas i czeka na wyciągnie-
cie poszkodowanego z rozbitego 
auta. Wtedy czynności medyczne 
nas omijają.
Może się okazać, że potrzebne 
będzie wykorzystanie śmigłowca 
medycznego. W takim przypadku 
naszym zadaniem jest zorganizo-
wanie i zabezpieczenie miejsca 
do lądowania.
Po usunięciu rozbitych wraków 
doprowadzamy drogę do właści-
wego stanu, przywracamy ruch 
i wracamy do remizy.

PORADY OSP

WYPADEK
Ustawa o  ratownictwie medycznym z 8 września 2006 roku. Artykuł 4: 
Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w mia-
rę posiadania możliwości i   umiejętności ma obowiązek niezwłocznego 
podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o  tym  
zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

ratownik W. Ślusarczyk

OSP TENCZYNEK

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 

Działam od ponad  20 lat
nie zmieniając zainteresowań, 

zajmuję się klasycznym

kolekcjonerstwem:

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego 
w Olkuszu przy ul. Kościuszki 12

tel. 691 364 130

• numizmatyka • filatelistyka •
• doradztwo• wyceny •

DNI  TENCZYNKA

W programie :
 godz.15.30 

Turniej Piłkarski na boisku LKS „Tęcza”,
 godz. 16.45 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej ARTYLERIA działająca przy SMZK  
– w programie musztra, pokaz działoczynów, szkolenie artylerzysty,        

godz. 17.00 
 otwarcie imprezy, występy artystyczne przedszkolaków z Tenczynka   
i uczniów z Zespołu Szkół, konkursy zabawowe z nagrodami dla dzieci, 

malowanie twarzy…
godz.18.00  

gościnny występ  Zespołu „WOLANIE” oraz w Programie Cygańskim Zespół  
„Tenczynianki”.

godz.19.00 
KABARET Jerzego Wójcika wraz z prowadzeniem imprezy przez  Zespół 

KRAKUSY MUSIC BAND,    oraz zamki dmuchane dla dzieci, POPCORN, wata 
cukrowa, konkursy z Firmą ORIFLAME, sprzedaż biżuterii i Lody MELBA, 

a także DJ z Agencji Artystycznej „ART BAS”, pyszna kiełbaska i piwo

          co zapewnia

 Zapraszają organizatorzy:  
Sołtys Alicja Gaj, Rada Sołecka, LKS „Tęcza” ,  

 OSP Tenczynek i KGW „Tenczynianki”.

IMPREZA ORGANIZOWANA JEST 
POD  PATRONATEM  BURMISTRZA  GMINY  KRZESZOWICE

Zapraszamy na festyn
w sobotę 30 czerwca 2012 r. 

na boisku LKS "Tęcza" w Tenczynku
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Jesteś wytrzymała? Zrób test cz. 2
TEST KONDYCYJNY:

Czego potrzebujesz: zegarka lub stopera, bieżni mechanicznej lub roweru z licznikiem dystansu, 
który wykorzystasz do zmierzenia pokonanej odległości. 
Test: zanim przystąpisz do testu, wykonaj co najmniej 5 minutową rozgrzewkę. Sprawdź jaki dystans 
jesteś w stanie wykonać (biegiem albo biegiem i marszem) w czasie 12 minut. Im dłuższy dystans, tym 
lepszą masz kondycję.

TEST SIŁY MIĘŚNI BRZUCHA:
Czego potrzebujesz: maty albo dywanu, stopera lub zegarka z sekundnikiem.
Test: zanim przystąpisz do testu zrób 5 minutową rozgrzewkę.
Połóż się na plecach, kolana ugięte, lekko rozsunięte stopy na podłodze, ręce pod głową. Sprawdź, 
ile potrafisz w czasie 1 minuty, wykonać skłonów tułowia do przodu czyli tzw. brzuszków. W czasie 
testów nie przechodź do siadu, a jedynie odrywaj od podłoża głowę z rękami i łopatki. Pamiętaj, aby  
trzymać brodę daleko od mostka- wystarczy celować nią w sufit. Osoby zaawansowane, zamiast skło-
nów tułowia, powinny wykonywać przejście do pozycji siedzącej, czyli aż do oderwania od podłoża 
całych pleców i ustawienia tułowia w pionie.

TEST GÓRNYCH PARTII CIAŁA:
Czego potrzebujesz: zegarka z sekundnikiem.
Test: mężczyźni powinni wykonywać tradycyjne pompki - ciężar ciała na dłoniach i palcach stóp, 
a kobiety tzw. damskie pompki, czyli opierając ciężar ciała na kolanach i dłoniach. Ciało od głowy, 

poprzez tułów, biodra i uda, powinny być ustawione w linii prostej. Zanim przystąpisz do testu zrób 
5 minutową rozgrzewkę. Twoim zadaniem jest sprawdzić ile wykonasz pompek w czasie 1 minuty. 
Pamiętaj , aby zachować poprawną technikę ruchu, nie ma nic złego w tym, że na chwilę przerwiesz 
ćwiczenie i odpoczniesz lub strzepniesz dłonie i wrócisz do ćwiczenia, o ile nie upłynie minuta.

TEST SIŁY NÓG:
Czego potrzebujesz: stopera albo zegarka z sekundnikiem.
Test: zanim przystąpisz do testu zrób 5 minutową rozgrzewkę. Stań przy ścianie, tyłem do niej. 
Oprzyj na niej plecy, ugnij biodra i kolana do kąta prostego. Znajdziesz się w półprzysiadzie z plecami 
opartymi o ścianę. Ile czasu wytrzymasz w tej pozycji? Włącz stoper, gdy przyjmiesz prawidłowa 
pozycję. Zatrzymaj stoper, kiedy zmieni się kat ugięcia bioder i kolan albo gdy uznasz, że dłużej już 
nie wytrzymasz. 

To już wszystkie testy, jakie miałam do zaproponowania, teraz wszystko zależy od Ciebie. Zrób 
powyższe testy, których wyniki będą odpowiedzią na pytania, w jakiej jesteś formie i czy trening, 
który stosujesz, przynosi oczekiwane efekty? 
Powodzenia

Myślisz, że jesteś silna, wytrzymała i masz elastyczne ciało? Czy masz rację? Sprawdź to!

www.fitlejdis.pl • www.rehmedica.pl
Anna Chrząścik instruktor fitness, fizjoterapeuta

wiek doskonale dobrze przeciętnie słabo

18-30 90s i więcej 60-89s 40-69s 39s i mniej

31-40 60s i więcej 41-59s 21-40s 20s i mniej

41-50 46s i więcej 36-45s 19-35s 18s i mniej

50+ 41s i więcej 31-41s 15-30s 14s i mniej

wiek doskonale dobrze przeciętnie słabo

18-28 2,5 km i więcej 2,1-2,5 km 1,9- 2,1 km mniej niż 1,9 km

29-39 2,2 km i więcej 1,7-2 km mniej niż 1,7 km Mniej niż 1,7 km

40-50 2 km i więcej 1,8- 2 km 1,6-1,8 km Mniej niż 1,6 km

50+ 1,8 km i więcej 1,6-1,8 km 1,4-1,6 km Mniej niż 1,4 km

wiek doskonale dobrze przeciętnie słabo

18-35 46 i więcej 31-45 16-30 15 i mniej

36-50 39 i więcej 27-38 13-26 12 i mniej

50+ 30 i więcej 20-29 11-19 10 i mniej

wiek doskonale dobrze przeciętnie słabo

18-35 30 i więcej 20-29 13-19 12 i mniej

36-50 25 i więcej 17-24 11-16 10 i mniej

50+ 21 i więcej 14-20 9-13 8 i mniej

ZDROWIE I URODA

ZDROWIE JEST BOGACTWEM
Jednak zbliżając się do czter-
dziestki zauważamy, że ciało 
nie jest sobie wstanie poradzić 
nadmierną ilością jedzenia, że po 
imprezie nie wracamy tak szyb-
ko do formy, pojawia się uczucie 
dyskomfortu. Dopiero, kiedy poja-
wia się choroba, kiedy tracimy 
zdrowie zaczynamy zastanawiać, 
co zrobiliśmy ze swoim ciałem 
i dlaczego tak cierpimy. 
Ale nie tracimy dobrego samopo-
czucia w ciągu jednego dnia, na 
każdą chorobę pracujemy latami. 
Wszystko to, co myślimy, to, co 
jemy, to, co pijemy, każde nasze 
działanie jest zapisane w pamięci 
komórkowej naszego ciała. Jogini 
mówią, że pierwszą powinnością 
istoty ludzkiej jest utrzymanie ciała 
w zdrowiu. Ten proces należy roz-
począć jak najwcześniej, ale nigdy 
nie jest za późno, aby zacząć dbać 
o swój organizm.
 Zdrowie nie jest związane tylko 
z naszym wyglądem i sprawno-
ścią fizyczną, mówiąc o zdrowiu 
zwracamy uwagę na to, jak myśli-
my, w jaki sposób radzimy sobie 
z problemami, jaki mamy poziom 
energii, czy jesteśmy radośni, czy 
mamy pasje i czy potrafimy dzie-
lić się z innymi ludźmi dobrym 
słowem i uśmiechem. 
Sivananda był lekarzem i dał nam 
bardzo obrazowa wizję: "większość 

ludzi kopie sobie grób zębami". To 
bardzo mocny obraz, ale zarazem 
bardzo prawdziwy. 
Duże ilości jedzenia i picia, które 
w dzisiejszych czasach symbolizu-
ją status społeczny, paradoksalnie 
stały się najpoważniejszą przy-
czyną chorób. Swami Siwananda 
zwracał uwagę na każdy drobiazg 
w diecie. Na to, by przez cały czas 
być troszeczkę głodnym.To może 
wydawać się śmieszne i niemożli-
we do zrealizowania, ale spróbuj-
my zdyscyplinować nasze posiłki, 
jedzmy regularnie, zapełniajmy 
nasz żołądek na 2/3 objętości, pij-
my pół godziny przed posiłkiem 
i pół godziny po posiłku. Dbajmy 
o regularne wypróżnianie, po to, 
by toksyny  nie przedostawały się 
do krwi. Świadomie wybierajmy 
nasz pokarm, myśląc o tym, że 
"jesteśmy tym, co zjadamy". Np. 
jak smakuje nam jabłko zerwane 
prosto z drzewa – jabłko, które jest 
pełne energii, ma smak i zapach, 
a jak smakuje nam jabłko, które 
przechowywane było przez całą 
zimę - jest pomarszczone i nie ma 
już soku. Inny przykład - chcemy 
ugotować zupę jarzynową, ukła-
damy na stole warzywa: marchew, 
seler, ziemniaka, pietruszkę, jakiś 
groszek lub bierzemy z zamrażal-
nika gotową mrożonkę, na któ-
rej napisane jest, że jest to zupa 

warzywna i że zawiera wszyst-
kie witaminy… (tyle, że brakuje 
jej energii). Zastanówmy się, co 
będzie lepsze dla naszego żołądka, 
dla naszej krwi i dla naszych myśli. 
Patrząc na przykład zupy - dyby 
te produkty zostawić w ciepłym 
miejscu na stole do następnego 
dnia, co stanie się z mrożonką. Naj-
pewniej będzie wyglądała tak, że 
nie będziemy mieli ochoty na nią 
patrzeć, a co dopiero jeść. 
Innymi słowy - bądźmy świadomi 
tego, co jemy, wybierajmy natu-
ralne, nieprzetworzone produkty 
i jedzmy świeże, zbilansowane 
posiłki.  Dieta naturalna bazuje 
na świeżym, lekkim, naturalnym 
pożywieniu. 
Aby przygotować zdrowy posiłek, 
główne jego części powinny stano-
wić ziarna w postaci różnych kasz 
(kasza jęczmienna, jaglana itp.), 
ryż naturalny, następnie jarzyny 
przygotowane na różne sposoby 
i białka (najlepiej roślinne). Staraj-
my się usuwać z naszego jadłospisu 
produkty suche, które powodują 
złą prace jelit. Zacznijmy dzień od 
porcji owsianki lub kaszy jaglanej 
z suszonymi owocami i nasionami. 
Wprowadzajmy zmiany w naszej 
diecie powoli i obserwujmy nasze 
ciało i nasz umysł, ponieważ to, 
co służy naszej koleżance, nieko-
niecznie jest dobre dla nas lub dla 

naszego męża. Ajurweda 
mówi, że powinniśmy 
zjeść co najmniej jeden 
ciepły i świeży posiłek 
dziennie (świeży oznacza: 
dziś ugotowany, dziś zje-
dzony, gdyż każde odgrze-
wanie posiłku powoduje 
stratę energii, co więcej 
powoduje powstawanie 
toksyn – to co ugotowane 
dziś, jutro może być dla 
nas szkodliwe). 
Jest jeszcze jedna bardzo 
istotna sprawa - posi-
łek powinien być przygotowany 
w pozytywnej atmosferze, ponie-
waż energia, myśli, emocje, które 
przekazuje kucharz w czasie goto-
wania mają bardzo duży wpływ 
na nasze samopoczucie fizyczne 
i psychiczne. 
Na koniec chcę podkreślić, że 
jedzenie ma nie tylko wpływ na 
funkcjonowanie naszego ciała, ma 
bardzo duży wpływ na nasze myśli, 
emocje i stan naszego umysłu. 
A oto uniwersalne zasady zdro-
wego odżywiania, które pozwolą 
zachować nam zdrowie:
• wybieraj dobrej jakości pro-

dukty
• unikaj białego cukru, białej 

mąki, białego ryżu (strawie-
nie produktów z białej maki, 

białego ryżu, zabiera dwa razy 
więcej czasu niż produktów 
naturalnych, do tego tworzą one 
śluz, który zbiera się w jelitach, 
powodując zaparcia, wychło-
dzenie organizmu, alergie)

• dbaj o regularne wypróżnianie
• jedz kilka porcji warzyw i owo-

ców dziennie
• jedz proste,  świeżo przygoto-

wane posiłki
• jedz posiłki zgodnie z porami 

roku (w zimie więcej ciepłych, 
rozgrzewających pokarmów, 
latem więcej surowych pro-
duktów o lżejszej konsystencji)

• pij dużo wody, pij przed posił-
kiem 30 min.  po posiłku 30 
min.

• unikaj podjadania między 
posiłkami

• jedz powoli, przeżuwaj każdy 
kęs 30-70 razy

• unikaj mrożonek i produktów 
przetworzonych

• ogranicz do minimum picie 
kawy, czarnej herbaty, alkoholu 
i słodkich napojów

• spożywaj 2-3 łyżki dziennie 
dobrego oleju (olej lniany, olej 
z dyni, olej z wiesiołka olej rze-
pakowy - wszystkie tłoczone 
na zimno)

• pij herbatki ziołowe np. 
z pokrzywy

Bądź świadom tego, co jesz. Wpro-
wadzaj zmiany i obserwuj swoje 
ciało.

Kiedy jesteśmy młodzi, uważamy za oczywiste, że nasze ciało funkcjonuje. Nawet, jeśli przejemy się, zjemy fast fooda, za 
dużo słodyczy lub wypijemy więcej alkoholu, to nasz organizm i tak sobie z tym poradzi. Może następnego dnia czujemy 
się gorzej, ale później energia powraca i oczekujemy, że tak będzie do końca życia. 

Beata Kuźnik nauczyciel jogi
tel. 604 470 772
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KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

Dzisiaj propozycja na paszteciki, dla 
odmiany dla znudzonych paszteci-
kiami mięsnymi ( farsz oczywiście 
nadaje się także do naleśników, tra-
dycyjnych piergów jak i makaronu 
typu spagetti czy pene).

Ciasto drożdżowe 
• 5 dag drożdży,
• 1 łyżeczka cukru, 
• 1 płaska łyżeczka soli,
• 1 łyżka oleju, 
• 1 żółtko, 
• 3 szklanki mąki,
• 1 szklanka mleka.
W misce najlepiej dużej plastikowej 
rozdrabniamy drożdże, zasypujemy 
cukrem, pozostawiamy do rozpusz-
czenia, następnie wbijamy żółtko, 
dodajemy sól, mieszamy wszystkie 
składniki, wlewamy letnie mleko 
z olejem oraz dodajemy mąkę. 
Wyrabiamy ciasto. Pozostawiamy 
do wyrośnięcia tak, by podwoiło 
swoją objętość.
(Dobrym patentem jest plastiko-
wa misa z pokrywą, wtedy miskę 
zanurzamy w ¾ do ciepłej wody, 
co przyśpieszy wyrastanie ciasta).

Farsz
• 2 pęczki szpinaku
• 100 g sera typu feta
• 1 opakowanie serka typu 

„kanap-
kowy” lub 
„almette”, 
„mój ulubio-
ny”

• 2 ząbki czosnku (przeci-
śniętego)

• 2 łyżki masła
• 5 dag łuskanych ziaren 

słonecznika, ew. orzeszki 
Pinia 

• Pieprz
Szpinak dokładnie płuczemy, sie-
kamy. Na patelni rozpuszczamy 
masło, dodajemy szpinak, zmniej-
szamy objętość 2 razy, gdy odpa-
ruje woda dodajemy przeciśnięty 
czosnek, mieszamy jeszcze chwilkę.
Ser typu feta kroimy w drobną kost-
kę, mieszamy z białym serkiem.
Dodajemy szpinak, doprawiamy 

do smaku pie-
przem, (feta jest 

słona więc ewentualnie 
soli do smaku). 

Słonecznik podprażamy na teflono-
wej patelni na małym ogniu. Mie-
szamy z masą szpinakowo-serową.
Stolnicę posypujemy mąką, wyjmu-
jemy ciasto, zagniatamy chwilkę, 
rozwałkowujemy na grubość około 
0,5 – 1 cm, wycinamy szklanką 
kółka jak na pierogi. Nakładamy 
farsz i sklejamy paszteciki.
Układamy na papierze do piecze-
nia, smarujemy białkiem, pieczemy 
w piekarniki na 180 stopni około 
20-30 minut do uzyskania złotego 
koloru.
Podajemy z czerwonym barszczy-
kiem. Smacznego!

KBC

Pamiętając nie za dobre wrażenia z dzieciństwa związane ze szpina-
kiem w przedszkolu, długo dojrzewałam do tego, by coś z niego zrobić 
we własnej kuchni. Parę lat temu przełamałam się i sama zaczęłam 
przyżądzać róznego rodzaju potrawy z użyciem szpinaku, zagościł 
u nas i od tej pory nawet dzieci chętnie sięgają po dania ze szpinakiem.

 gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

PASZTECIKI ZE SZPINAKIEM

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

GLOBAL KERATIN - Prostowanie keratynowe

Profesjonalna usługa za konkurencyjną cenę.
Dojazd do klienta gratis. Tel. 664-963-903.

Kuracja global keratin jest zabiegiem opartym o keratynę, która bez udziału żrących 
środkow chemicznych w naturalny sposób prostuje włosy. Jest to działanie 
odżywcze, odbudowujące strukturę włosów.
Terapia ta została opracowana dla osób, które mają włosy zniszczone, kręcone, 
puszące, nieujarzmione. Po kuracji włosy odzyskują zdrowy, naturalny wygląd, stają 
się gęste i sprężyste, a efekt ten utrzymuje się nawet przez 4 miesiące.

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
 W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

 Można u nas:
   dostać najnowszy katalog       obejrzeć nowości      zamówić kosmetyki

lub zacząć z nami współpracę.

Kontakt: Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702; email: mpoznanska1@vp.pl

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Zapraszamy do
Biura Oriflame w Krzeszowicach, ul. Krakowska 31.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 
wszystkich najmłodszych mieszkańców Chrzanowa do uczestnictwa  

w zajęciach podczas tegorocznej Akcji Lato.

CHRZANÓW

AKCJA LATO 2012 - lipiec

2.07.  
pon

Godz. 09.00
Godz. 11.00

Tulisie - przygoda w słonecznej krainie 3D [dubbing]
Goryl Śnieżek w Barcelonie [dubbing]

Kino SZTUKA cena biletu - 5 zł
Kino SZTUKA cena biletu - 2 zł

3.07
wtorek

Godz. 09.00
Godz. 11.00

Tulisie - przygoda w słonecznej krainie 3D [dubbing]
Goryl Śnieżek w Barcelonie [dubbing]

Kino SZTUKA cena biletu - 5 zł
Kino SZTUKA cena biletu - 2 zł

4.07
środa

Godz. 09.00
Godz. 11.00

Tulisie - przygoda w słonecznej krainie 3D [dubbing]
Goryl Śnieżek w Barcelonie [dubbing]

Kino SZTUKA cena biletu - 5 zł
Kino SZTUKA cena biletu - 2 zł

5.07
czwartek

Godz. 09.00
Godz. 11.00

Tulisie - przygoda w słonecznej krainie 3D [dubbing]
Goryl Śnieżek w Barcelonie [dubbing]

Kino SZTUKA cena biletu - 5 zł
Kino SZTUKA cena biletu - 2 zł

6.07
piątek

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

9.07
pon

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

10.07
wtorek

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

11.07
środa Godz. 10.00 Poranek filmowy dla najmłodszych – 

Dziwne przygody Koziołka Matołka
sala konferencyjna
cena biletu -1 zł

12.07
czwartek

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

13.07
piątek

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

16.07
pon

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

17.07
wtorek

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

18.07
środa Godz. 10.00 Poranek filmowy dla najmłodszych – 

Pomysłowy Dobromir
sala konferencyjna
cena biletu -1 zł

19.07
czwartek

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

20.07
piątek

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

23.07
pon

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

24.07
wtorek

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

25.07
środa Godz. 10.00 poranek filmowy dla najmłodszych – 

Mami Fatale
sala konferencyjna
cena biletu -1 zł

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

Letnie kino w Chrzanowie
Seanse w kinie Sztuka

• 02 - 05 lipca, godz. 09.00 • 
Tulisie - przygoda w słonecznej krainie 3D [dubbing PL] Cena biletu: 5zł

02 - 05 lipca, godz. 11.00
Goryl Śnieżek w Barcelonie [dubbing PL] Cena biletu: 2 zł

Seanse na sali odczytowej, cena biletu: 1 zł
11 lipca, godz. 10.00 DZIWNE PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA

18 lipca, godz. 10.00 POMYSŁOWY DOBROMIR
25 lipca, godz. 10.00 MAMI FATALE

Sprzedaż oraz rezerwacja biletów na wszystkie filmy tel. 32 623 30 86 wew. 36, 53.

Kino „Sztuka” zaprasza na:
"Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów" 3D  

[dubbing PL] PREMIERA
• 06-26.07.2012 r. • 06.07-19.07 seanse o godz. 14.00 16.00 18.00 20.00 •

• 20.07-26.07 seans o godz. 14.00 16.00 •
czas trwania: 94 min. gatunek: animacja/familijny/komedia,  prod. USA, b/o

Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
ul. Broniewskiego 4, Chrzanów

tel./fax 32 62 330 86
www.moksir.chrzanow.pl 

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

TRZEBINIA

28.06 17:00 „Jak urodzić i nie zwariować” komedia romant., USA 
 19:30 „Jak urodzić i nie zwariować” komedia romant., USA

29.06 17:00 Seans 3D „Piękna i Bestia” anim. USA, dubbing, 10 zł! 
 19:30 „Jak urodzić i nie zwariować” komedia romant., USA

01.07 15:00 Seans 3D „Piękna i Bestia” anim. USA, dubbing, 10 zł! 
 17:00 Seans 3D „Piękna i Bestia” anim. USA, dubbing, 10 zł! 
 19:30 „Jak urodzić i nie zwariować” komedia romant., USA

03 - 05.07 17:00 Seans 3D „Piękna i Bestia” anim. USA, dubbing, 10 zł! 
 19:30 „Jak urodzić i nie zwariować” komedia romant., USA

06.07 16:00 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim. USA, dubbing, 
 18:00 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim. USA, dubbing, 
 20.00 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim. USA, dubbing

07 - 08.07 15:00 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim. USA, dubbing, 
 17:00 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim. USA, dubbing, 
 19.30 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim. USA, dubbing

10 - 13.07 16:00 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim. USA, dubbing, 
 18:00 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim. USA, dubbing, 
 20.00 Seans 3D „Epoka Lodowcowa 4” anim. USA, dubbing

XVIII DNI TRZEBINI
29.06-1.07.2012

Piątek 29 czerwca 2012
GODZ. 12.00 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TRZEBINI SPEKTAKL 

TEATRALNY DLA DZIECI P.T. „ZŁOŚLIWOŚCI JEJ KRÓLEWSKIEJ 
MOŚCI” W WYKONANIU TEATRU „MASKA”

GODZ. 16.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI 
KONKURS ORTOGRAFICZNY „GŻEGŻÓŁKI 2012”

GODZ. 18.30 ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY  
W MŁOSZOWEJ UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCO-
NEJ PAMIĘCI JANA HRABIEGO SZEMBEKA

GODZ. 20.00 ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W MŁOSZOWEJ  PLENEROWE 
WYSTAWIENIE WIDOWISKA MUZYCZNEGO „WIELKA GALA OPERET-
KI I PIEŚNI NEAPOLITAŃSKICH”

Sobota 30 czerwca 2012
GODZ. 8.00 AKWEN BALATON W TRZEBINI ZAWODY WĘDKARSKIE DLA  

NIEPEŁNOSPRAWNYCH O PUCHAR BURMISTRZA TRZEBINI  
STANISŁAWA SZCZURKA 

GODZ. 10.00 RYNEK W TRZEBINI BLOK ZABAW DLA DZIECI 
GODZ. 13.00 PLAC PRZY UL. OCHRONKOWEJ W TRZEBINI  

JARMARK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
GODZ. 13.00 PLAC PRZY UL. OCHRONKOWEJ W TRZEBINI MAŁOPOLSKI OGRÓD 

SZTUKI TRZEBINIA 2012 
GODZ. 20.00 WIELKI JUBILEUSZOWY KONCERT 55-LECIA PIWNICY POD BARANAMI

Niedziela 1 lipca 2012
GODZ. 11.00 KOŚCIÓŁ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W TRZEBINI UROCZY-

STA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY 
TRZEBINIA Z UDZIAŁEM CHÓRU „ECHO” PLAC PRZY UL. OCHRON-
KOWEJ W TRZEBINI 

GODZ. 15.00-23.00 FAN CITY TOUR MOBILNA STREFA  
KIBICA Z TRANSMISJĄ MECZU FINAŁOWEGO EURO 2012

OKOŁO GODZ. 19.00  „AKTYWNIE UCZESTNICZYMY  
W DNIACH TRZEBINI 2012”

PODSUMOWANIE KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓD
UWAGA - KONKURS z NAGRODAMI  
Nagroda główna:  ROWER GÓRSKI!

Zapraszamy do udziału w zabawie zorganizowanej przez Urząd Miasta w 
Trzebini w dniach od 29.06 do 01.07.2012 r. z okazji XVIII Dni Trzebini.

Szczegółowe informacje - na stronie www.trzebinia.pl
Główni organizatorzy:

Urząd Miasta w Trzebini, Trzebińskie Centrum Kultury
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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.

"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.

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.

Przedstawiamy do adopcji 4 
śliczne szczeniaki – 2 pieski  
i 2 suczki. Wszystkie pocho-
dzą z  jednego miotu, mają 
około 3 miesięcy. Będą 
średniej wielkości, są mie-
szańcami wyżła.

KONTAKT z opiekunem:  
Kasia 505 580 433.

4 SZCZENIAKIPILNIE SZUKAJĄ DOMU:

 POLICJA INFORMUJE
Rozbój

• 9 czerwca w Krzeszowicach napadnięto mężczyzną. Sprawcy zostali przez funkcjonariuszy zatrzymani. 
 Włamanie do samochodu

• 17 czerwca w Krzeszowicach miało miejsce włamanie do pojazdu mechanicznego. Sprawcy zostali zatrzymani.
Nietrzeźwi kierowcy – rekordziści

• 12 czerwca w Nowej Górze zatrzymano nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym. Badania wykazały 
ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

•  22 czerwca w Krzeszowicach zatrzymano nietrzeźwego kierującego rowerem. Badania wykazały około 2,6 
promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wydarzenie to miało niesamowity 
klimat, gdyż połączenie muzyki 
oraz występów artystycznych 
z pięknem egzotycznych roślin, 
ich zapachem i kolorami nie mogło 
pozostawić obojętnym nawet osób 
pragmatycznych i nieskorych do 
artystycznych uniesień. 
Do konkursu nadsyłane były prace 
z wielu miast m.in. Wrocławia, Zie-
lonej Góry, Gliwic, Zakopanego, 
Poronina, w sumie nadesłano kilka 
tysięcy prac (!) z obszaru całej Pol-
ski. W konkursie brały też udział, 
z inicjatywy Pani Beaty Knapik, 
wychowawcy przedszkolnego, 
dzieci z Grupy VI Przedszkola 
Samorządowego w Tenczynku. 
Kilka tygodni wcześniej grupa 
dzieci z tenczyńskiego przedszkola 
zebrała się w Pracowni Ceramicz-
nej Pani Beaty Kuźnik i pod jej 
nadzorem lepiła z gliny afrykań-
skie zwierzęta, według własnego 
pomysłu i koncepcji. 
Pani Beata Kuźnik twierdzi, że dzie-
ciom należy dać wolną rękę w ich 
twórczości i zanadto w nią nie inge-
rować, bo takie podejście przynosi 
najlepsze, nadspodziewanie dobre 

efekty. Słuszność tej koncepcji moż-
na było sprawdzić, kiedy wypalone 
w specjalnym piecu prace malowa-
ne były pod nadzorem Pani Beaty 
na imprezie urodzinowej jednego 
z dzieci. Obserwacje zaangażowa-
nych w pracę dzieciaków przyniosły 
refleksje o tym, ile twórczego poten-
cjału, pasji i wrażliwości na sztukę 
jest w każdym z nich.
Na koniec prace zostały zawiezione 
do Krakowa przez Panią Beatę Kna-
pik i nastąpiło długie oczekiwanie. 
Ku radości zaangażowanych w tę 
inicjatywę osób, okazało się, że pra-
ca jednej z dziewczynek biorących 
udział w tej twórczej zabawie zdoby-
ła III miejsce w Konkursie.  Nagrodą 
był uroczyście wręczony podczas 
Finału Konkursu dyplom oraz album 
o roślinach. Cieszymy się z sukcesu 
i polecamy takie inicjatywy.
Wracając do organizatora konkursu 
– Młodzieżowego Domu Kultury 
w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 
5 - zachęcamy do zapoznania się 
z bogatą ofertą zajęć proponowanych 
tam dzieciom: 

www.mdkgrunwaldzka5.pl
Podkreślenia wymaga fakt wielkiego 

zaangażowania i pasji, z jaką pracow-
nicy Domu Kultury, a w szczególno-
ści jego Dyrektor Pan Andrzej Łazarz, 
działają i opowiadają o swojej pracy. 
Widać i czuć, że ich praca to pasja, 
a najważniejsze dla nich jest dobro 
dziecka i jego twórczy rozwój.
My zaś, rodzice, powinniśmy zauwa-
żać i wspierać u naszych dzieci tak 
naturalną potrzebę obcowania ze 
sztuką oraz tworzenia. Zapisujmy 
dzieci na zajęcia plastyczne, ceramicz-
ne, muzyczne, teatralne, zabierajmy je 

na przedstawienia, na wystawy. Nie 
musi to kosztować wiele, często takie 
zajęcia czy wystawy są otwarte dla 
uczestników i nie wymagają żadnych 
nakładów finansowych. Wymagają 
tylko naszej dobrej woli i odrobiny 
czasu. Rozbudzą zaś w naszych dzie-
ciach potrzebę obcowania ze sztuką 
i pięknem, która na pewno zostanie 
w nich na zawsze, sprawiając, że ich 
życie będzie po prostu pełniejsze… 

NASZE DZIECI

ODKRYJMY W DZIECKU ARTYSTĘ
9 czerwca w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie miał miejsce Finał 
I Ogólnopolskiego Konkursu Ceramicznego pt. „Zwierzęta Afryki”. Organizatorem konkursu 
była Pracownia Artystyczna Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie przy ul. Grunwaldzkiej 5, 
a pomieszczenie szklarni dla uczestników wydarzenia udostępnił, wspierający działania MDK, 
Pan Dyrektor Ogrodu – prof. dr hab. Bogdan Zemanek.

Redakcja

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
Sprawy pracownicze 

Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane

Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze

usługi od 21 lat!

     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)
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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!!!! 32-300 Olkusz,

ul. Składowa 2
(budynek Dworca PKP)

tel. (32) 754 60 10

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"

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

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

WYPRZEDAŻ MEBLI OGRODOWYCHWYPRZEDAŻ MEBLI OGRODOWYCH

www.quercus-ogrody.com

placzekw@gmail.com

projektowanie 
i urządzanie zieleni

tel. 606 910 700
608 323 563

OGRODYbez BIK!
2.000 zł
bez BIK!

2.000 zł

Nie sprawdzamy Twojej
historii kredytowej!

Nie sprawdzamy Twojej
historii kredytowej!

Chwilówka w 15 minut
od 50 zł do 1000 zł

Pożyczka
bez BIK 2.000 zł

Krzeszowice, Rynek 23
tel. 12 282 67 96

kom. 698 686 385

infolinia: 604 95 00 95
www.kredyty-chwilowki.pl

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

NOWOCZESNE KOTŁY
2-funkcyjne kondensacyjne
(np. kocioł �rmy Cha�ataux

super cena 3470 zł, 
w tym 8% VAT)

+ ZESTAWY KIBICA

Zapraszamy do  Centrum Grzewczego i Salonu Łazienkowego: 
Wola Filipowska przy drodze krajowej nr 79

oraz do drugiego sklepu na
ul. Targową 9 w Krzeszowicach, tel. 12 282 66 29

Promocja produktów w �rmie Termo-Gaz 
podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012!!! 
Zapraszamy na zakupy, rozdajemy gadżety kibica 
– kubeczki, puzzle, karty, breloki!

KIBICUJ Z TERMO-GAZEM!!!

ZMIĘKCZACZ WODY 
�my Altech 20 litrów

super cena 1400 zł
 (w tym 8 % VAT ) 
+ ZESTAW KIBICA

 


