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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

CENTRUM GRZEWCZO-BUDOWLANE

Mieszalnia farb i tynków                        Regionalny dystrybutor
                                         Usługi wod-kan-co-gaz

SYSTEMY GRZEWCZE
tel. 12 282 62 64 wew. 21

SYSTEMY BUDOWLANE
tel.  12 282 62 64 wew. 22
Krzeszowice, ul. Kościuszki 48 

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
tel. 12 258 17 00
Nawojowa Góra,
ul. Krakowska 16

e-mail: instalterm@wp.pl      •     www.instalterm.eu

* ceny obowiązują do wyczerpania zapasów

2x kolektor płaski
1x zasobnik
2- węż. 300 l

Wełna ISOVER
Uni-Mata 150 mm
λD= 0,039 W/mK (6.90 m2)
14.34 zł/m2 *

Płyta  RYGIPS zwykła
1.2 x 2.6  12.5 mm (3.12 m2)
5.45 zł/m2 *

Płyta OSB Kronopol
18 mm   2.5 x 1.25 (3.125 m2)
23.68 zł/m2 *

Kocioł gazowy
2-funkcyjny
24 kW Saunier Duval
1793,34 zł*

Kocioł węglowy
SAS UWG
17 kW z miarkownikiem ciągu
2326,80 zł*

Grzejnik
panelowy 
22/600/1000
247,21 zł*

1x uchwyty dachowe
1x regulator
1x grupa pompowa

6376,32 zł*

Zestaw solarny Watt
Dotacja

z NFOŚiGW 45%
na kolektory

słoneczne

WITAMY NOWYCH CZYTELNIKÓW!

„Gwarek Krzeszowicki”, prócz 
miejscowości: Czerna, Dębnik, 
Dubie, Filipowice, Frywałd, 
Krzeszowice, Miękinia, Nowa 
Góra, Nowa Góra – Łany, Nawo-
jowa Góra, Ostrężnica, Paczół-
towice, Rudno, Sanka, Siedlec, 
Tenczynek, Wola Filipowska, 
Zalas, Żary (Gmina Krzeszo-
wice), od bieżącego numeru 
kolportowany jest również na 

terenie miejscowości: Aleksan-
drowice, Balice, Bolechowice, 
Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, 
Burów, Karniowice, Kleszczów, 
Kobylany, Kochanów, Młynka, 
Niegoszowice, Nielepice, Pisary, 
Radwanowice, Rudawa, Rząska, 
Szczyglice, Ujazd, Więckowi-
ce, Zabierzów, Zelków (Gmina 
Zabierzów), a także: Baczyn, 
Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, 
Czułów, Jeziorzany, Kaszów, 
Kryspinów, Liszki, Mników, 
Morawica, Piekary, Rączna, 
Ściejowice (Gmina Liszki).
Nowym Czytelnikom oraz tym 
z Państwa, którym „nie wpadł 
w oko” artykuł na ten temat 
z numeru 1 gazety, wyjaśnimy 
skąd pomysł na taki jej tytuł.
Wyrażenie „gwarek” powszechnie 

kojarzy się z górnictwem (kopal-
nictwem), a takie tradycje posiada 
Gmina Krzeszowice. Jednak „gwa-
rek”, to też popularna nazwa gwarka 
czczonego (łac. Gracula religiosa), 
ptaka zamieszkującego rejony połu-
dniowej Azji, który słynie z tego, iż 
świetnie potrafi naśladować różne 
dźwięki, także wydawane przez inne 
zwierzęta, a na wolności odzywa się 
wieloma głosami. 
Uznaliśmy, iż jest to trafny tytuł 
dla gazety, która za cel stawia 
sobie przedstawianie różnych 
poglądów i postaw.
Zapraszamy do współpracy 
urzędy gmin, biura poselskie, 
stowarzyszenia, fundacje, szko-
ły, przedszkola, wszelkie insty-
tucje i firmy, a przede wszystkim 
Państwa – naszych Czytelników. 

Prosimy o dzielenie się swoją 
wiedzą i pomysłami. Zachęca-
my do kontaktu z redakcją oraz 
przesyłania nam materiałów, które 
chcieliby Państwo zobaczyć na 
łamach „Gwarka”. 
Mamy nadzieję, że „Gwarek 
Krzeszowicki” poprzez posze-
rzenie zasięgu kolportażu spra-
wi, iż instytucje, firmy oraz 
wszyscy Czytelnicy będą regu-
larnie dowiadywali się na jego 
łamach o inicjatywach i dzia-
łaniach w sąsiadujących gmi-
nach i przez to zaczną częściej 
nawiązywać współpracę oraz 
wymieniać się doświadczenia-
mi, ku korzyści nas wszystkich. 
Tego Państwu oraz sobie życzymy.

Szanowni Państwo. Z uwagi na dużą popularność i sympatię, jaką cieszy się „Gwarek” na 
terenie Gminy Krzeszowice, postanowiliśmy, zwiększając nakład, rozszerzyć zasięg gazety na 
sąsiednie, równie malownicze i pięknie położone gminy – Gminę Zabierzów oraz Gminę Liszki.

Redakcja
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     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)

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 i dmuchaniec.

Kancelaria Prawna MAXLEX
Krzeszowice, ul. KRAKOWSKA 31,

II piętro, pok. 221 (biurowiec obok Biedronki)

tel. 696 879 006
Biuro czynne od pon. do pt 900-1700.

TANIE USŁUGI PRAWNE
porady oraz sporządzanie wszelkich pism sądowych 

i urzędowych dla osób prywatnych oraz firm.

EL-MAXEL-MAXEL-MAX
Sprzedaż hurtowa i detaliczna 
artykułów elektrycznych

                 W stałej ofercie:
• kable
• przewody
• peszel PCV
• rury AROT
• rozdzielnie

Rynek 25
32-065 Krzeszowice

tel./fax  12/282-29-82
kom. 608 389 150

Serdecznie
zapraszamy!

• osprzęt P/T
• oprawy oświetleniowe
• oświetlenie LED
• taśmy LED
• źródła światła

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

FESTYN 2012

MNIKÓW "Lato, lato wszędzie"
Przedstawiamy Państwu galerię zdjęć z festynu, który odbył się w niedzielę 8 lipca przy Szkole w Mnikowie, gro-
madząc całe rodziny - dzieci, rodziców i dziadków, którzy wspólnie, w wyśmienitych nastrojach, korzystali z wielu 
oferowanych atrakcji. Miejmy nadzieję, że lato zagościło już na dobre i że wiele jeszcze takich imprez przed nami.

TENCZYNEK

FESTYN NA DNI TENCZYNKA

Na początku odbyły się zawo-
dy sportowe w piłce nożnej, 
w których wystąpiło 5 lokalnych 
drużyn. Huk z armaty zasygna-
lizował oficjalne otwarcie festy-
nu, w czym pomagała dzielnie 
pani Sołtys. Wspierała ją Gru-
pa Rekonstrukcji Historycznej 
ARTYLERIA. Nasi strażacy 
pokazali scenkę z udzielaniem 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. 
Tenczynek zaprezentował 
się pięknie, wystąpiły dzie-
ci z przedszkola, uczniowie 
z Zespołu Szkół, Zaprzyjaź-
niony Zespół „Wolanie” i KGW 

„Tenczynianki” w programie 
cygańskim. Cyganki roztańczyły 
towarzystwo, które przy muzyce 
zespołu Krakusy Music Band 
i artysty kabaretowego Jerzego 

Wójcika bawiło się do późnych 
godzin. Dzieci też miały swoje 
atrakcje - były Zamki Dmucha-
ne i zjeżdżalnie, wata cukrowa 
i popcorn; nauczycielki z przed-

szkola poprowadziły rodzinne 
konkursy plastyczne z nagroda-
mi, wspólnie z Kasią – „Indian-
ką” z Wioski Arapaho malowały 
buźki dzieciom, a w nagrodę za 
uśmiech wszystkie otrzymały 
lody z Firmy MELBA. O smako-
witości i pyszne piwko zadbała 
Restauracja Zamkowa. Wszyscy 
bawili się wyśmienicie i bardzo 
kulturalnie. 
Pani Sołtys dziękuje wszystkim, 
którzy pomogli przy organizacji 
Festynu oraz wszystkim jego 
uczestnikom.

Jak zwykle piękna pogoda powitała wszystkich przybyłych w sobotę 30 czerwca na Festyn z okazji 
Dni Tenczynka. Gości przywitała Pani Sołtys Alicja Gaj, wśród nich byli: Burmistrz Czesław Bartl, 
przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Stanisława Cekiera, nasi Radni: Stanisława Maciejowska 
i Wiesław Jagiełło, Członek Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom w Tenczynku Ryszard Ryś.

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO  
zamieszczania ogłoszeń do kącika: 

ODDAM/PRZYJMĘ/WYMIENIĘ 
Chcemy, aby za pośrednictwem naszej gazety Czytelnicy mogli 

oddawać innym rzeczy za darmo oraz za darmo je przyjmować, 
a także wymieniać się różnymi przedmiotami, ku wzajemnej 

korzyści. Teksty krótkich ogłoszeń, wraz z numerami telefonów 
lub maili prosimy przesyłać na:  

redakcja@gwarek-krzeszowicki.pl 
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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 •

• NAGROBKI
• GROBOWCE GRANITOWE
   - szeroki asortyment wzorów
     i rodzajów kamienia
   - dopisy liter
   - fotografie nagrobne

• PARAPETY, SCHODY
• BLATY KUCHENNE

KAMIENIARSTWO

„FRANKOWSCY”
KAMIENIARSTWO

„FRANKOWSCY”

TEL.  508-215-417
         606-995-142

WYSTAWA GOTOWYCH WZORÓW

MNIKÓW 248
(przy drodze Cholerzyn - Mników)

FACHOWE DORADZTWO
RATY 0 %

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.

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

Poszukujemy do pracy osoby na stanowisko  

doradcy klienta, 
tel. 698 686 385. 

POŚREDNICTWO FINANSOWE 
KREDYTY CHWILÓWKI, RYNEK 23, KRZESZOWICE

PRACA!!!

Z chwilą uprawomocnienia się wyro-
ku rozwodowego, ustaje wspólność 
majątkowa małżeńska. Podział 
majątku wspólnego małżonków może 
nastąpić na podstawie zgodnej umo-
wy zawartej przez byłych małżonków 
przed notariuszem bądź w postępo-
waniu o podział majątku wspólne-
go. Zdecydowanie najprostszym 
i najmniej konfliktowym rozwiąza-
niem,  jeżeli małżonkowie potrafią 
dojść do porozumienia w zakresie 
zakresu oraz sposobu podziału jest 
podział majątku dokonany poprzez 
umowę albowiem oszczędzają oni 
w ten sposób zarówno swój czas, jak 
i pieniądze. 
Zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego oboje małżon-
kowie mają równe udziały w majątku 
wspólnym.
Bardzo  często jednak kwestię tę byli 
małżonkowie rozstrzygają na dro-
dze sądowej z uwagi na możliwość 
żądania ustalenia przez Sąd udzia-
łów w majątku wspólnym z uwzględ-
nieniem stopnia, w którym każdy 
z nich przyczynił się do powstania 
tego majątku. 
Stopień przyczyniania się do powsta-
wania wspólnego majątku to nie 
tylko wkład zawodowy i finansowy 
małżonków ale także uwzględnie-

nie nakładu osobistej pracy przy 
wychowaniu dzieci i we wspólnym 
gospodarstwie domowym. Warto-
ści pracy małżonka opiekującego 
się domem i dziećmi (przeważnie 
kobiety) w przeciwieństwie do pracy 
zawodowej nie da się określić w spo-
sób wymierny. Przyjmuje się jednak, 
że w prawidłowo funkcjonujących 
rodzinach wkład małżonka zajmują-
cego się prowadzeniem domu i wkład 
małżonka pracującego zawodowo jest 
porównywalny. Nie chodzi tu w żad-
nym razie o równość arytmetyczną. 
Istota wspólności majątkowej polega 
właśnie m.in. na tym, że mimo iż 
wysokość zarobków się różni, nie 
zmienia to równego udziału małżon-
ków w majątku wspólnym. Nigdy 
jednak jeden małżonek nie może 
zostać w ogóle pozbawiony udziału 
we wspólnym majątku. Możliwość 
skorzystania z nierównego podziału 
majątku wymaga więc wykazania 
przed sądem, że w danej sprawie 
zachodzą ważne względy.
Do sprawy sądowej dochodzi również 
najczęściej wtedy, gdy byli małżon-
kowie nie mogą się porozumieć co do 
zasad tego podziału. W niektórych 
sytuacjach warto skorzystać z drogi 
sądowej także wtedy, gdy porozumie-
nie istnieje - podział sądowy bywa 
często tańszy niż ten umowny (choć 

z pewnością dłużej trwa). Dzieje się 
tak najczęściej, gdy w skład majątku 
wspólnego wchodzi nieruchomość. 
Umowny podział takiego majątku 
- w odniesieniu do tego składnika - 
może nastąpić jedynie w formie aktu 
notarialnego. Sporządzenie takiego 
aktu, gdy nieruchomość ma znaczną 
wartość, to spora taksa notarialna. 
Natomiast opłata sądowa od wnio-
sku o podział majątku wspólnego 
małżonków to kwota 1.000 zł, a gdy 
byli małżonkowie są zgodni co do 
podziału i przedstawią zgodny projekt 
podziału, opłata jest znacznie niższa 
i wynosi 300 zł (jest to opłata stała 
i niezależna od wartości majątku).
Przedmiotowy wniosek były mał-
żonek powinien wnieść do Sądu, 
właściwego ze względu na miejsce 
położenia przedmiotów tworzą-
cych ten majątek. W oparciu o cało-
kształt okoliczności faktycznych 
sprawy, wynikających z przepro-
wadzonych w sprawie dowodów, 
Sąd wyda rozstrzygnięcie w for-
mie postanowienia, ustalając w nim 
skład majątku wspólnego małżon-
ków, dokona jego podziału i orzek-
nie o kosztach postępowania.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO
MAŁŻONKÓW PO ROZWODZIE
Jednym z ważnych elementów po ustaniu małżeństwa jest uregulowa-
nie pomiędzy byłymi małżonkami kwestii podziału wspólnego majątku, 
zgromadzonego podczas trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

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

Pachnie cudownie, smakuje znako-
micie nawet drugiego dnia, jeżeli 
uda się powstrzymać domowników 
przed całkowitą konsumpcją ;-)
(Jeżeli dysponujemy mikserem z 
misą obrotową, możemy zrobić to 
ciasto wspólnie z dziećmi - wspa-
niała zabawa.)

Składniki:
• 200 g margaryny  

lub masła
• szczypta soli
• 160 g cukru
• 4 duże jajka
• 200 g mąki pszennej
• 1 opakowanie budyniu 

śmietankowego lub wani-
liowego bez cukru

• 1 łyżeczka proszku do 

pieczenia
• 600 g dowolnych owoców 

Kruszonka:
• 150 g mąki
• 100 g masła, schłodzo-

nego
• 50 g cukru 
Wszystkie składniki wrzucamy do 
naczynia, szybko siekamy, następnie 
rozcieramy między palcami na kru-
szonkę. Jeśli kruszonka będzie zbyt 
mokra, dosypujemy trochę mąki.
Mąkę pszenną, budyń, proszek do 
pieczenia – przesiewamy przez sito, 
odkładamy na bok. W misie mikse-
ra ucieramy margarynę lub masło, 
na jasną i puszystą masę. Dodajemy 
cukier, szczyptę soli, dalej ucierając. 
Wbijamy jajka, jedno po drugim, 

ucierając po każdym dodaniu. 
Po trochu dodajemy suche skład-
niki, dalej miksując na wolnych 
obrotach do całkowitego połączenia 
składników.
Blachę o wymiarach 20 x 30 cm 
wykładamy papierem do piecze-
nia. Przekładamy do niej ciasto, 
wyrównujemy. Na ciasto wykła-
damy owoce (truskawki lub morele 
przecięciem do góry). 
Posypujemy równomiernie kru-
szonką.
Pieczemy w temperaturze 180ºC 
przez około 50 minut, do tzw. suche-
go patyczka.

KBC

Sezon owocowy w pełni: truskawki, jagody leśnie, morele, wiśnie, 
śliwki itp. Dlatego też dzielę się z Państwem najlepszym, najprostszym 
przepisem na ciasto ucierane. 

 gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

Ciasto ucierane z owocami

ZDROWIE I URODA

DIETA A DLACZEGO NIE?
Zdrowy i smaczny jadłospis to nie-
odzowne wsparcie w walce z cellu-
litem. Z pozoru wszystko jest proste: 
gdy ograniczy się podaż kalorii, cel-
lulit znika w oczach. W praktyce 
to niełatwe, bo wiele diet pozbawia 
nas energii, składników odżywczych 
i przyjemności! Efekt często mija się 
z oczekiwaniami: organizm z nie-
chęcią przekształca tłuszcz w ener-
gię, mięśnie słabną, nastrój siada, 
skóra i włosy tracą blask, a ciągłe 
ssanie w dołku sprawia, że porzu-
camy dietę. 
Jak to działa? Przez kolejne 30 dni 
wybieraj posiłki według poniższej 
propozycji, komponując codzienne 
menu, tak by zapewniało w sumie 
ok.1200 kcal. Uzupełnij jadłospis o 2 
przekąski (100 kcal), a dieta dostar-
czy ci ok. 1400 kcal dziennie. W dni, 
które ćwiczysz 45 min i dłużej, spo-
żywaj ok. 1800 kcal.

ŚNIADANIE:  
CZYSTA ROZKOSZ 

1. Jajka na twardo z szynką i bułką: 
jajko, 60g chudej szynki woło-
wej i plastry małego pomidora 
z ½ małej grahamki upieczonej 
w tosterze. Dodatkowo mała 
pomarańcza. Razem: 332 kcal.

2. Jogurt z jagodami: 150g natu-
ralnego jogurtu 1,5%tł z ½ szkl. 
czarnych jagód i łyzką miodu. 
Dodatkowo: ½ małej grahamki 
upieczonej w tosterze z łyżeczka 
masła orzechowego. Razem 335 
kcal.

3. Granola z jogurtem: wymieszaj 
½ szkl. chrupiącego musli z ½ 
szkl. jogurtu naturalnego 1,5% tł 
i kawałkami średniego banana. 
Razem: 326 kcal.

4. Francuski tost z pomidorem: 
wymieszaj jajko z ¼ szkl. wody, 
szczyptą soli i pieprzu. Obtocz 
w mieszance 2 kromki chleba 
z ziarnem i upiecz na teflonowej 
patelni posmarowanej łyżeczką 
oliwy. Zjedz z plastrami dużego 
pomidora, posypanymi posie-
kanym szczypiorkiem. Razem: 
342 kcal.

5. Musli z melonem: wymieszaj ¾ 
szkl. musli bez cukru ze szkl. mle-
ka 0,5% tł; zjedz ze szkl. kostek 
melona. Razem: 324 kcal.

6. Bułeczka z serem i jabłkiem: 
posmaruj połówki małej żytniej 
bułeczki 2 łyżkami serka białego 
typu Figura 3%, przykryj 2 pla-
sterkami sera żółtego oraz plaster-
kami ½ jabłka. Razem: 345 kcal.

7. Owsianka z owocami i migdała-
mi: zmieszaj ½ szkl. grubo cię-
tych płatków owsianych z ½ szkl. 
mleka 0,5% tł., ¼ szkl. świeżych 
owoców sezonowych, łyżką posie-
kanych migdałów i łyżką miodu. 
Razem: 323 kcal.

LUNCH: 
PYSZNY I SYCĄCY

1. Kanapka z serem i pomidorem: 
posmaruj 2 kromki pełnoziarni-
stego chleba żytniego 2 łyżeczka-
mi majonezu (ok 50% tł.), przełóż 

2 plastrami twarogu półtłustego, 
plasterkami pomidora i świeżą 
bazylią. Razem: 459 kcal.

2. Humus, indyk i warzywa: roz-
gnieść lub zmiksuj ½ puszki cie-
ciorki z łyżeczką oliwy i ząbkiem 
czosnku, ułóż na talerzu z 2 szkl. 
pokrojonych świeżych warzyw, 
ew. zanurzonych we wrzątku (bro-
kułów, papryki, cukinii, marche-
wek, ogórków), 60 g pokrojonej 
w plastry pieczonej piersi indyka. 
Dodatkowo zjedz małego banana. 
Razem: 443 kcal.

3. Sałatka owocowa z serkiem 
wiejskim: wymieszaj 1 i ½ szkl. 
kawałków owoców (truskawek, 
jabłek, kiwi, pomarańczy, nek-
tarynek, ananasa) z op. Serka 
wiejskiego light. Zjedz z bułką 
z ziarnami. Razem: 464 kcal. 

4. Zupa z grzankami i owoc: zjedz 
0,5l gotowanej zupy pomidoro-
wej (bez zabielania) z małą żytnia 
bułeczką. Dodatkowo zjedz małą 
pomarańczę. Razem: 460 kcal.

5. Wrap z indyka i pesto: posmaruj 
pełnoziarnisty placek tortilla (tzw. 
wrap) łyżką pesto, przykryj szkl. 
świeżych liści szpinaku i 120 g 
plastrów pieczonej piersi indyka, 
plastrami świeżego pomidora 
i małej cebuli. Zwiń w rulon. 
Dodatkowo zjedz jabłko. Razem: 
425 kcal.

6. Sałatka krabowa szefa kuchni: 
wymieszaj 120g paluszków kra-
bowych z 2 szkl. rozdrobnionej 

sałaty rzymskiej, plastrami jajka 
ugotowanego na twardo, szkl.  
plastrów surowych warzyw 
(pomidor, ogórek, cebula, cukinia, 
marchew). Polej sosem winegret 
z łyżeczki oliwy, łyżeczki sosu 
sojowego i łyżki octu winnego. 
Razem: 470 kcal.

7. Sałatka z gruszką, szpinakiem 
i fetą: wymieszaj 1 i ½ szkl. 
świeżego szpinaku z ¼ szkl. 
pokruszonej fety light, plastrami 
małej gruszki, 2 łyżkami suszonej 
żurawiny bez cukru i 2 łyżkami 
posiekanych orzechów włosków. 
Polej sosem winegret (j.w prze-
pis). Razem: 433 kcal.

PRZEKĄSKI PO 100 KCAL - 
SYCĄCE MINIPORCJE 

- 9  migdałów ze skórką; -30g chip-
sów jabłkowych; -1/4 szkl. rodzynek; 
-duże jabłko na miękko lub twardo; 
-mała kromka pełnoziarnistego 
chleba żytniego z plastrem szynki 
z indyka.

OBIAD: 
PYSZNY I KOLOROWY

1. Łosoś z mozzarellą, pomidorami 
i awokado (2 porcje): 150g łoso-
sia rozkrój na 2 części, natrzyj 
sokiem z połowy cytryny, posyp 
solą, pieprzem i ziołami (świeże 
oregano, majeranek lub tymianek). 
Podsmaż z obu stron na oliwie, 
duś pod przykryciem ok. 10 min. 
Lub upiecz w folii. ½ awokado 
w plastrach skrop sokiem z cytry-
ny, posól i posyp pistacjami. Połóż 

na talerzu obok łososia oraz posy-
panych ziołami 4 małe pomidory 
i ½ małego kawałka mozarella. 
Razem: 1 porcja 394 kcal.

2. Pieczony halibut z kaszą (2 
porcje): 200g fileta z Halibuta 
posyp solą czosnkową, pieprzem 
i ziołami (4 łyżki posiekanego 
świeżego oregano, natki lub 
szczypiorku). Piecz owiniętego 
w folię w 180st.C ok. 15 min. 
½ szklanki kaszy jęczmiennej 
ugotuj, ułóż na talerzu z ½ szkl. 
liści sałaty, szpinaku i 1/3 szkl. 
świeżej bazylii. Polej 4 łyżkami 
naturalnego jogurtu light i posyp 
przyprawami, a na wierzchu ułóż 
rybę i plasterki limonki. Razem: 
1 porcja 308 kcal.

3. Makaron z wędzonym łososiem 
w sosie z kopru włoskiego (2 
porcje): 100g makaronowych 
rurek penne ugotuj al. dente, 
podsmaż na rozgrzanej oliwie 2 
posiekane ząbki czosnku, dodaj ½ 
szkl. bulionu, pokrojona w paski 
średnia bulwa kopru włoskiego, 4 
łyżki tymianku, pieprz, sól. Duś 
ok 7 min aż koper będzie mięk-
ki. Rozmieszaj 4 łyżki jogurtu 
naturalnego light z częścią sosu, 
po czym wlej całość do potrawy. 
Dodaj 100g wędzonego łososia 
i makaron, podgrzej i podawaj 
z łyżką kaparów. Razem: 1 porcja 
365 kcal.

4. Makaron nadziewany krewetkami 
(2 porcje): 10 dużych makarono-
wych muszli ugotuj, ale osacz go 

zanim będzie jeszcze miękki, 
100g krewetek (mrożone ugotuj 
5 min), ostudź i wymieszaj ze 
średnim ogórkiem pokrojonych 
w kostkę, ½ małego pęczka posie-
kanego koperku, ½ opakowania 
chudego serka fromage, pieprzem 
i sokiem z cytryny. Wypełnij 
nadzieniem makaron, posyp par-
mezanem i piecz w piekarniku 
rozgrzanym do 180st.C ok. 10-15 
min. Duży brokuł ugotuj w małej 
ilości wody lub na parze, polej 
oliwa wymieszaną z ząbkiem 
czosnku. Podawaj z plastrami ½ 
małej cukinii, podpieczonej na 
grillu lub w piekarniku. Razem: 
1 porcja 360 kcal.

5. Pierś kurczaka nadziewana suszo-
nymi pomidorami (2 porcje): 2 
małe piersi kurczaka rozetrzyj 
wzdłuż boku, aby powstały 
kieszonki, 8 suszonych pomido-
rów pokruj w paski, wymieszaj 
z posiekana bazylią i 2 łyżkami 
orzechów włoskich. Napełnij 
nimi piersi kurczaka i zepnij 
wykałaczką. Posmaruj delikat-
nie oliwą wymieszana z lyżeczką 
soku z cytryny, sola, czosnkiem 
i tymiankiem. Owiń w folie, piecz 
w 200 st.C ok. 15-20 min z 4 
grubymi plastrami pomarańczy. 
Podawaj kurczaka z pomarań-
czami, sałatą z rucoli i ziołami. 
Razem: 1 porcja 278 kcal.  

Czy można polubić dietę? Jasne, że tak – jeśli posiłki będą wspaniale smakować!

www.fitlejdis.pl • www.rehmedica.pl

Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta

ZDROWIE I URODA

AJURWEDA SIOSTRA JOGI

Często mówiąc o Ajurwedzie 
mamy na myśli masaże lub spe-
cjalnie przygotowane posiłki 
z dużą ilością przypraw, jednak 
Ajurweda jest głęboką wiedzą 
z zakresu wielu dziedzin, takich 
jak: ginekologia, dermatologia, 
okulistyka, psychologia czy die-
tetyka. Jednak główna  wiedza 
to wiedza z zakresu uzdrawiania 
ciała subtelnego i umysłu. 
Ajurweda  zyskuje coraz większą 
popularność na zachodzie jako 
wyjątkowy system medycyny 
naturalnej. W większości miast 
istnieją centra ajurwedyjskie 
proponujące warsztaty, masaże, 
ustalenie diety, naukę gotowania 
oraz zioła i suplementy diety. 
System medycyny ajurwedyjskiej 
zakłada, że we wszystkim, co ist-
nieje przejawia się energia zwa-
na PRANĄ. We wszechświecie 
manifestuje się ona pod postacią 
żywiołów: przestrzeni, powietrza, 
ognia, wody i ziemi. W człowieku 
prana występuje w trzech róż-
nych postaciach: VATA, PITTA, 
KAPHA, a wszelkie dolegliwości 
i choroby w rozumieniu Ajurwe-
dy powstają w wyniku zaburzeń 
tych energii. Energie te kierują 
wszystkimi funkcjami biologicz-
nymi i psychicznymi ciała, ducha 
i umysłu. Sterują naszymi upodo-
baniami do różnych smaków, 

pokarmów, od nich zależą cechy 
naszego charakteru i wyglądu 
zewnętrznego.
Ajurweda wyróżnia trzy podsta-
wowe typy ciał: vata, pitta i kapha 
oraz typy mieszane: vata-pitta, 
pitta-kapha, kapha-vata.
VATA (przestrzeń i powietrze - 
odpowiada za ruch w ciele) - to 
osoby szczupłe o delikatnej budo-
wie ciała, ruchliwe, często się 
denerwują i zamartwiają, są żywe 
z natury, łatwo ulegają emocjom 
i zmiennym nastrojom. Uczą się 
szybko, ale też szybko zapominają. 
Często miewają zimne stopy i dło-
nie, zimno znoszą gorzej niż inni 
ludzie. Maja tendencje do gazów 
i zaparć. Powinny zwracać szcze-
gólnie dużą uwagę na to, co jedzą.
 PITTA (ogień - odpowiada za 
metabolizm) - to osoby często na 
wysokich stanowiskach. Są sta-
nowcze, bywa, że narzucają swo-
ją wolę innym. Lubią wyzwania, 
mają zamiłowanie do precyzji 
i porządków. Źle znoszą upały. 
Gdy opuszczą posiłek lub zjedzą 
go później, czują się niedobrze. 
Mają dobry apetyt i dobre tra-
wienie.
KAPHA (woda i ziemia - odpo-
wiada za konstrukcję ciała) - ma 
tendencje do powolnego i zrelak-
sowanego, metodycznego dzia-

łania. Wolno się uczy, ale długo 
i dokładnie pamięta. Potrzebuje 
minimum 8 godzin snu, śpi głę-
boko. Ma grube kości i solidną 
budowę ciała. Łatwo tyje i trudniej 
chudnie niż większość osób, bez 
problemu opuszcza posiłki.
Ponieważ każdy z tych typów ma 
inne potrzeby, zapotrzebowania 
dietetyczne również są zróżnico-
wane. W następnym numerze – 
zalecenia dla osób należących do 
poszczególnych typów.

c.d.n.

Ajurweda to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny 
wywodzący się ze starożytnych Indii. Zajmuje się człowiekiem we 
wszystkich aspektach jego życia. Ajurweda jest sztuką życia, której 
istotą jest świadome dążenie człowieka do równowagi na poziomie 
ciała, umysłu i ducha.

Beata Kuźnik nauczyciel jogi
tel. 604 470 772
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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

SPOJRZENIE Z ZEWNĄTRZ

KRZESZOWICE PERŁA ZA ROGIEM

Jest taka prawda, powszechnie 
znana, że częściej bywa się u 
znajomych mieszkających 20 
km dalej niż tych, co mieszka-
ją w sąsiednim domu. To samo 
dotyczy wycieczek i zwiedzania 
zabytków. Szybciej wybierzemy 
się w daleką podróż niż taką po 
sąsiedzku. Tymczasem całkiem 
blisko nas są niekiedy perełki 
godne zobaczenia i podziwiania. 
Taką perełką są Krzeszowice 
- miejscowość o niemal 800 
letniej historii, gdzie zabytki 
znajdujemy niemal na każdym 
kroku, od końca XVIII wieku 
stała się słynnym uzdrowi-
skiem za sprawą książki L. de 
Lafontaine "Opisanie skutków 
i używanie ciepłych siarczystych 
i zimnych żelaznych kąpieli 
w Krzeszowicach". Do Krze-
szowic ściągali bogaci i mniej 
zamożni kuracjusze pragnący 
przy pomocy tutejszych prozdro-
wotnych wód leczyć swoje dole-
gliwości. Dziś trudno traktować 
Krzeszowice jako miejscowość 
uzdrowiskową, już od niemal 
dwustu lat kuracjusze wybierają 
inne miejsca do leczenia swoich 
chorób, cóż moda się zmienia.
Jednak to, co pozostało z dawnej 
świetności wciąż można obej-
rzeć. Z całą pewnością warte 
polecenia są te miejsca, któ-
re ściśle się wiążą z dawnym 
charakterem miasta: Łazienki 

„Zofia” – wybudowane w 1819 
r. z inicjatywy Zofii Potockiej 
prawdopodobnie na miejscu 
wcześniejszych łaźni. Pałac 
Vauxhall – wybudowany przez 
Izabelę Lubomirską w latach 
osiemdziesiątych XVIII wie-
ku, który służył za miejsce 
rozrywek dla kuracjuszy - tu 
odbywały się bale, gry i zaba-
wy towarzyskie. Stary Pałac 
– to dawny lamus zaadapto-
wany przez Artura Potockiego 
na zabudowania pałacowe. Po 
otrzymaniu w spadku Krzeszo-
wic Artur postanowił wybudo-
wać tu siedzibę rodową. Począt-
kowy wybór padł właśnie na 
wspomniany już, dostosowany 
do jego potrzeb stary lamus. Po 
wybudowaniu nowego pałacu 
tam przeniesiono rodową sie-
dzibę, natomiast „stary pałac” 
oddano do dyspozycji wysokich 
urzędników hrabstwa. Dziś 
mieści się tam USC i siedziba 
burmistrza.
Pałac Potockich – wybudowany 
w latach 1850 – 57, a zamieszka-
ny w 1862 roku. Pałac kilkakrot-
nie przebudowywano. W rękach 
magnatów znajdował się do 
wybuchu drugiej wojny. W latach 
okupacji hitlerowskiej urządził 
w nim swoją letnią rezydencję 
generalny gubernator Hans 
Frank, który dokonał najwięk-
szych chyba przeróbek wewnątrz 

pałacu, aby jak najbardziej dopa-
sować go do swoich potrzeb 
(albo swojego widzimisię). Po 
wojnie wspaniała budowla słu-
żyła jako zakład wychowawczy 
dla młodzieży. Pałac otoczony 
jest ogromnym malowniczym 
parkiem, dość dobrze utrzyma-
nym, który pozwala wyobrazić 
sobie całą świetność tego miej-
sca sprzed czasów przejęcia 
przez państwo. Obecnie pałac 
jest w fazie upadku – czeka na 
kogoś, kto weźmie go pod swoje 
skrzydła i odnowi. Jeszcze kilka 
lat temu miasto udostępniało go 
dla zwiedzających, dziś już nie-
stety nie ma możliwości (przy-
najmniej legalnych), aby wejść do 
środka, a szkoda, bo to naprawdę 
przepiękne i ciekawe miejsce. 
Znajduje się tam blisko 230 róż-

nych pomieszczeń, niektóre cał-
kiem dobrze zachowane. Parter 
służył celom reprezentacyjnym, 
znajduje się tam sala gdańska, 
hall, biblioteka, sala francuska, 
jadalnia, mała i duża sala balo-
wa, oranżeria. Iście magnacka 
siedziba. Niestety nie zachowały 
się meble z pałacu. 
Warte zwiedzenia są także: 
Kościół Św. Marcina oraz bocz-
nica kolejowa z zabytkowymi 
pojazdami kolejowymi i wiele 
innych ciekawych miejsc
Zanim zaczniecie myśleć o odle-
głych zabytkach wpadnijcie do 
Krzeszowic i nacieszcie oczy 
tamtejszymi skarbami.

Czytelnikom z Gmin Zabierzów i Liszki (ale także mieszkańcom Gminy Krzeszowice) pra-
gniemy przedstawić urokliwie miasto Krzeszowice okiem turysty i zachęcić do spojrzenie na 
nie w ten właśnie sposób. Zapraszamy do lektury poniższego artykułu. Redakcja

Izabela Szatyn, G. Mosur
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

Fot. G. Mosur
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

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
"Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów" 3D  

[dubbing PL] PREMIERA
• 12.07-19.07 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.

"Prometeusz" 3D PREMIERA
• 20-26.07 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.

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

w zajęciach podczas tegorocznej Akcji Lato.

AKCJA LATO 2012 - lipiec
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 na sali odczytowej, cena biletu: 1 zł

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 "Sokół" w Trzebini zaprasza

TRZEBINIA

ZABIERZÓW

12-13.07 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)

14-15.07 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)

17-19.07 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)
20.07 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 

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

WYSTAWA MALARSTWA JÓZEFY MOMOT
Wystawa malarstwa Józefy Momot do obejrzenia w  Galerii DK "Sokół" w Trzebini ul. Kościuszki 74.
Józefa Momot urodziła się i mieszka do dzisiaj w Podolszu k/Zatora. Rysunkiem interesowała się od najmłodszych lat, 
a pierwsze próby malarskie podjęła w Ognisku Plastycznym w Zabrzu. Ukończyła Pedagogikę Pracy Kulturalno-Oświatowej 
na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie oraz studia podyplomowe na kierunku Sztuka w Krakowie. Od 1985r. należy do 
Regionalnego Stowarzyszenia Twórców  Kultury - Grupa "Na zamku" w Oświęcimiu. Uczestniczyła w wielu plenerach 
i wystawach zbiorowych. Od 1999r. zaczęła wystawiać swoje prace na indywidualnych wystawach m. in. w Oświęcimiu, 
Andrychowie, Wodzisławiu Śl., Rybniku, Chrzanowie, Świnoujściu. Maluje akwarelą, pastelą i akrylem, a głównymi 
tematami prac pani Józefy Momot jest portret, pejzaż, martwa natura oraz przyroda.

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

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zachęca dzieci i 
młodzież do wzięcia udziału w wakacyjnych spotkaniach w zabierzowskim Centrum 
Kultury, trwających do 20 lipca.
Dla najmłodszych dzieci w wieku 7 - 11 lat przygotowany został blok zajęć p.t. 
"Magiczne Wakacje". Dodatkowo dla młodzieży zorganizowano liczne warsztaty. 
Serdecznie zapraszamy!
 
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 12 285 11 79 oraz na stronie www.
sckipgz.zabierzow.org.pl 
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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
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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.

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:

Przewodniczącym komisji sędziowskiej był druh Andrzej Klocek z OSP Paczółtowice. Bardzo cieszy 
duża ilość drużyn młodzieżowych, bo oznacza to, że w jednostkach praca z młodzieżą jest prawidłowa 
i dobrze rokuje na przyszłość. A oto wyniki zawodów:
Męska Drużyna Pożarnicza
1 miejsce OSP Miękinia - obroni-
li tytuł z ubiegłego roku. Bardzo 
serdecznie gratulujemy.
2 miejsce OSP Wola Filipowska
3 miejsce OSP Paczółtowice

Kobieca Drużyna Pożarnicza 
1 miejsce OSP Krzeszowice
Żeńska MDP 12-16 lat 
1 miejsce OSP Wola Filipowska
Męska MDP 12-16 lat 
1 miejsce OSP Wola Filipowska

Żeńska MDP 16-18 lat 
1 miejsce OSP Zalas
Męska MDP 16 -18 lat 
1 miejsce OSP Ostrężnica

Gratulacje dla wszystkich 
uczestników zawodów.

KONKURS OSP

ZAWODY POŻARNICZE
W sobotę 30.06 2012 odbyły się coroczne gminne zawody sportowo-
-pożarnicze. Gościny użyczył nam klub sportowy Świt Krzeszowice. Po 
raz pierwszy zawody były sędziowane przez sędziów wywodzących się 
z poszczególnych jednostek, a brygadier Stanisław Nowak z zarządu 
wojewódzkiego PSP obserwował przebieg zawodów i sposób sędziowania.

W. Ślusarczyk OSP TENCZYNEK

UWAGA!
Z  soboty na niedzielę 
podczas burzy ze swo-
jego domu uciekła 
Mania - owczarek 
niemiecki. Sunia jest 
łagodna. Na szyi miała 
trójkolorową obrożę. 
Zdjęcie suni obok. 
Serdecznie prosimy 
o  wszelkie informacje 
mogące pomóc w  jej 
odnalezieniu. 

Kontakt do właścicielki 
tel. 501 178 384

 POLICJA INFORMUJE
Nielegalna uprawa konopi indyjskich

• 3  lipca policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej CBŚ  
Zarządu w Krakowie wspólnie z krzeszowickimi policjantami ujawnili nielegalną uprawę konopi 
indyjskich. Funkcjonariusze ustalili, że plantację na poddaszu domu w Krzeszowicach założył 
27 letni jego mieszkaniec. Zabezpieczono m.in. 70 krzaków konopi indyjskich oraz tablicę 
rejestracyjną skradzionego kilka dni wcześniej samochodu.  

Utonięcie nad zalewem
• 10 lipca nad zalewem w Kryspinowie doszło do utonięcia. Według wstępnych ustaleń 40-letni 

mężczyzna wraz z żoną i dwójką dzieci uczył się pływać. W pewnym momencie kobieta zauwa-
żyła, że jej mąż zniknął pod wodą. Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg, lecz mimo podjętej 
akcji reanimacyjnej nie udało się go uratować. 

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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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

OGRODY

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

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


