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C.H. Zakopianka
Hala Targowa ul. Dietla 43 Plac Imbramowski kiosk 72

Firma U Jędrusia Sp. z o.o. to jeden z największych i najbardziej znanych 
w Polsce producentów chłodzonych wyrobów garmażeryjnych, surówek, 
sałatek, dań gotowych w słoikach i na tackach, także wyrabianych ręcznie. 
Od ponad 30 lat sukcesywnie rozwija swoją działalność. W życiu naszej 
społeczności lokalnej uczestniczy od 2007 roku, kiedy to został otwarty 
nowy zakład produkcyjny w Morawicy. Co warto o tej fi rmie wiedzieć?
Firma U�Jędrusia Sp. z�o.o. powstała w�Krakowie w�1979 r. jako jednoosobowa fi rma prywatna. 
Na początku była to mała restauracyjka w�centrum Krakowa zatrudniająca kilku pracowników. 
Dzięki cudownej atmosferze panującej w�restauracji oraz dużej dbałości o�jakość oferowanych 
usług gastronomicznych w�krótkim czasie właścicielom fi rmy Andrzejowi i�Marii Krupińskim 
udało się zbudować liczne grono wielbicieli restauracji. Mimo funkcjonowania w�bardzo 
trudnych czasach dla pionierów działalności prywatnej, restauracja ugruntowała swoja pozycję 
jako „najlepiej żywiącej” restauracji w�Krakowie i�wielokrotnie nagradzana była w�różnorodnych 
konkursach gastronomicznych.
Produkcję dań gotowych na większą skalę rozpoczęto w�1989 roku. Początkowo pierogi, gołąbki, 
ale też inne wyroby garmażeryjne dostarczane były do większych sklepów PSS i�WSS na terenie 
Polski Południowej. Oferta produktów dynamicznie się powiększała, a�fi rma U�Jędrusia zdobywała 
nowe rynki zbytu. Popularność  jaką wyroby te zaczęły się cieszyć wśród konsumentów sprawiła, 
że fi rma U�Jędrusia zdecydowała poświęcić się produkcji żywności. Okres ten, aż do 1995 roku 
był dla fi rmy U�Jędrusia bardzo trudny i�niepewny. 
Wraz z�pojawieniem się sklepów wielkopowierzchniowych pojawiły się nowe możliwości rozwoju. 
Firma U�Jędrusia postanowiła na 1200 m2 uruchomić Zakład Przetwórstwa Rolno Spożywczego. 
Gdy w�1993 roku rozpoczęła w�Polsce działalność sieć Makro Cash & Carry, fi rma U�Jędrusia 
zrobiła wszystko, aby rozpocząć z�nią współpracę. Dostosowanie się do wymagań i�standardów 
stawianych przez pierwszą, tak potężną sieć, wymagało jednak wielu wyrzeczeń i�umiejętności. 
Dzięki promocjom i�akcjom degustacyjnym wyroby fi rmy U�Jędrusia  zaczęły się doskonale 
sprzedawać. Stale rosnąca sprzedaż w�ogólnopolskiej sieci Makro Cash & Carry spowodowała 
zwiększenie zatrudnienia i�rozwój fi rmy. 

Firma U�Jędrusia cały czas inwestowała w�zakład produkcyjny i�sieć dystrybucyjną oraz 
rozwijała swoją ofertę nie tylko o�kolejne dania garmażeryjne, ale także o�sałatki i�surówki. 
Gdy w�Polsce pojawili się inni, równie potężni odbiorcy jak Carrefour, Geant, Tesco, 
Auchan i�Leclerc, fi rma U�Jędrusia była przygotowana na rozpoczęcie z�nimi współpracy. 
Zaczęła dostarczać do nich wyroby garmażeryjne oraz sałatki i�surówki. 
Aktualnie fi rma U� Jędrusia współpracuje w� skali ogólnopolskiej z�większością sieci 
handlowych. Zatrudnia 800 pracowników. Posiada specjalistyczny transport z�własną 
logistyką. Z� sukcesem zdobywa nowe rynki, także zagraniczne. Oprócz wdrożonego 
HACCP fi rma spełnia międzynarodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności 
dostarczanej do sieci handlowych i�może się poszczycić posiadaniem certyfi katów IFS 
i�BRC. Produkcja odbywa się na powierzchni 3000 m2, ale już niedługo, w�związku 
z�otwarciem nowego zakładu w�Wieliczce, zostanie ona znacznie powiększona. Firma 
U�Jędrusia nie spoczywa na laurach. Nadal inwestuje w�nowoczesne, automatyczne linie 
produkcyjne, technologie, maszyny, systemy komputerowe, fachową kadrę pracowników 
oraz szuka nowych możliwości rozwoju.
Patrząc na historię fi rmy U Jędrusia można stwierdzić, że wszystko się w niej zmienia. 
Niezmienne pozostają dbałość o wysoką jakość produktów i zadowolenie klienta.

 www.tommed.plwww.tommed.pl

tommed@tommed.pl       fredry22@tommed.pl
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Zabierzów ul. Polna 2

www.marcopizzeria.pl

12 285 13 20
12 285 47 74
665 011 598

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

www.altanydreweko.pl 784 416 692

> ALTANY  > MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,

> > PLACE ZABAW
>
>
> SZTACHETY, PODBITKA, BOAZERIA

 oraz 

 

J

CITIBANK 78 1030 0019 0109 8530 0011 7544
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki.

ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK 
PARTNERSKICH ALIOR BANKU

 pożyczki gotówkowe z gwarancją najniższej raty;

  możliwość zamiany kilku kredytów w jeden tańszy 
(konsolidacja); 

 kredyty hipoteczne z prowizją od 0% i marżą od 1,35%;

 konta osobiste powiększone o przywileje.

OFERUJEMY M.IN.:

KRZESZOWICE, UL.KAZIMIERZA WYKI 3
12 258 98 13

ZABIERZÓW, UL. LEŚNA 2A
12 282 50 70

Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 27 000 zł, liczba rat: 57, oprocentowanie nominalne: 13,5%, składka 
na ubezpieczenie na życie: 4 617 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 9 719,10 zł, RRSO: 25,13%, rata: 
644,19 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki 
oraz daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 5.11.2012 r. Gwarancja najniższej raty kredytu 
konsolidacyjnego dotyczy porównania aktualnej oferty Alior Banku z ofertą kredytu konsolidacyjnego innego banku 
przedstawionej w formularzu informacyjnym nie starszym niż 30 dni od dnia wydania formularza.

Brak prowizji za udzielenie kredytu i marża w wys. 1,35% ofertowane są Klientom, którzy zdecydują się na 
ubezpieczenie na życie TU Europa ze składką jednorazową za okres pięcioletni płatną z góry. Ostateczne warunki 
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta.
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KULTURA

MARCOWE KOTY
Na ekspozycji zaprezentują swo-
je prace: Marita Benke-Gajda, 
Maria Bieńkowska-Kopczyń-
ska „Pestka”, Jadwiga Gajda-
-Lusina, Weronika Gajda, Beata 
Grosicka, Wojtek Kowalczyk, 
Urszula Obydzińska, Maria 
Rochon, Maria Ślusarczyk, 
Kazimierz Wilk, Teodora 
Woyciechowska-Wawrzyk oraz 
Krzysztof Ślusarczyk (poezja).

Fascynacja kotami jest uzasadniona. 
Od zarania dziejów kot wyróżniał 
się spośród pozostałych zwierząt. 
W sztuce i literaturze bardzo czę-
sto stawał się głównym bohaterem, 
uosabiając cechy magiczne, owiany 
tajemnicą intrygował i ciekawił. 

Koty zajmują wyjątkowe miejsce 
w największych religiach świata, 
gdzie darzono je kultem.

Dziś kot również odgrywa ważną 
rolę w życiu człowieka. Dla wielu 
jest towarzyszem, przyjacielem, jed-
nocześnie stanowi nieodgadnioną 
jednostkę, mającą swój charakter. 
Koty żyją w naszych domach, nie 
zatraciwszy swojej dzikości, stając 
się symbolem niezależności indy-
widualizmu.

Wystawa będzie ciągiem asocja-
cyjnym wokół tematu kota, jego 
zachowań i charakteru.

Poprzez ukazane prace chcemy 
przybliżyć także problem zwierząt, 
uwrażliwić na zjawisko bezdomno-

ści kotów, ich codziennych potrzeb.

Towarzystwo Ochrony Przyrody 
„INNI”, które zostało zaproszo-
ne do udziału w przedsięwzięciu, 
stworzy okazję do zapoznania się z 
możliwością adopcji bezdomnych 
kotów.

Dodatkową atrakcją będą warsztaty 
ceramiczne „miska dla kota”.

Serdecznie zachęcamy do udziału 
w wydarzeniu miłośników sztuki 
i kotów.

 v Urszula Obydzińska
Dział Organizacji Imprez Samorządowe 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów 

tel. 12 285 11 79.

10 marca o�godz. 18.00 w�Galerii „Na Piętrze” odbędzie się pierwsza wystawa poświęcona 
kotom. „Marcowe koty” to projekt, którego celem jest ukazanie kota i�tego co „kocie” 
w�wielu odsłonach, rożnymi technikami.

Renta rodzinna jest świadczeniem 
przewidzianym w ubezpieczeniach 
emerytalnym, rentowym i wypad-
kowym. Przysługuje z tytułu utraty 
żywiciela rodziny. Zasadniczą funk-
cją renty rodzinnej jest dostarczenie 
członkom rodziny zmarłego (pra-
cownika, rencisty, emeryta) środków 
utrzymania niezbędnych do zaspo-
kojenia ich podstawowych potrzeb. 
Stanowi rekompensatę dochodu 
utraconego wskutek śmierci osoby 
bliskiej, zawierając w sobie również 
elementy nawiązki. 
Renta rodzinna to świadczenie przy-
sługujące uprawnionym członkom 
rodziny osoby, która  w chwili śmierci 
miała ustalone prawo do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do 
pracy lub spełniała warunki wyma-
gane do uzyskania jednego z tych 
świadczeń.
Zgodnie z art. 70 ustawy emerytalnej 
wdowa ma prawo do renty rodzinnej 
po spełnieniu pewnych przesłanek 
ustawowych. Będzie miała prawo 
do renty, jeśli w chwili śmierci męża 
legitymuje się wiekiem 50 lat lub nie-
zdolnością do pracy albo wychowuje 
co najmniej jedno z dzieci, wnuków 
lub rodzeństwa uprawnione do renty 
rodzinnej po zmarłym mężu, które nie 
osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się 
w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli spra-
wuje pieczę nad dzieckiem całkowicie 
niezdolnym do pracy oraz do samo-
dzielnej egzystencji lub całkowicie 
niezdolnym do pracy, uprawnionym 
do renty rodzinnej.
Prawo do renty rodzinnej nabywa 
również wdowa, która osiągnęła wiek 
50 lat lub stała się niezdolna do pracy 

po śmierci męża nie później jednak 
niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub 
zaprzestania wychowywania dzieci, 
wnuków lub rodzeństwa uprawnio-
nych do renty rodzinnej.
Co ważne, warunkiem wymaganym 
do przyznania renty rodzinnej dla 
wdowy jest również stwierdzenie, 
że w chwili śmierci męża małżonka 
pozostawała z nim we wspólności 
małżeńskiej. Środkiem dowodowym 
stwierdzającym istnienie wspólności 
małżeńskiej jest oświadczenie wdowy 
o zachowaniu jednej z więzi: ducho-
wej, materialnej lub fi zycznej.
Również małżonka rozwiedziona lub 
wdowa, która do dnia śmierci męża 
nie pozostawała z nim we wspólno-
ści małżeńskiej, ma prawo do renty 
rodzinnej, jeżeli – oprócz spełnienia 
warunków wymienionych wyżej – 
miała w dniu śmierci męża prawo 
do alimentów z jego strony ustalone 
wyrokiem lub ugodą sądową.
Wdowa, która nie spełnia warunków 
wymaganych do przyznania renty 
rodzinnej i nie posiada niezbędnych 
źródeł utrzymania, ma prawo do tzw. 
okresowej renty rodzinnej przez okres 
jednego roku od chwili śmierci męża 
albo przez okres uczestniczenia w zor-
ganizowanym szkoleniu mającym 
na celu uzyskanie kwalifi kacji do 
wykonywania pracy zarobkowej, 
nie dłużej jednak niż przez 2 lata od 
śmierci męża. Tym samym powinna 
zgłosić się we właściwej dla miejsca 
zamieszkania jednostce ZUS i złożyć 
wniosek o rentę rodzinną po zmarłym 
mężu. Nie posiadając żadnych źródeł 
utrzymania, jest możliwość uzyskania 
renty rodzinnej przynajmniej na okres 

jednego roku. Jeśli wdowa będzie uzy-
skiwała kwalifi kacje, renta może być 
wypłacana przez okres dwóch lat. 
Powyższe reguły mają zastosowanie 
również do wdowca. 
Wysokość renty rodzinnej została 
określona w art. 73 ustawy eme-
rytalnej. Zgodnie z tym przepisem 
renta rodzinna wynosi dla jednej oso-
by uprawnionej – 85% świadczenia, 
które przysługiwałoby zmarłemu, dla 
dwóch osób uprawnionych – 90% 
świadczenia, które przysługiwałoby 
zmarłemu, oraz dla trzech lub więcej 
osób uprawnionych – 95% świadcze-
nia, które przysługiwałoby zmarłemu.
Uzyskanie renty rodzinnej jest uza-
leżnione od złożenia w ZUS wniosku 
o jej przyznanie wraz z niezbędną 
dokumentacją. Osoba zainteresowana 
może to uczynić osobiście bądź za 
pośrednictwem pracodawcy, który 
zatrudniał zmarłego przed jego śmier-
cią. Zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 5 
ustawy emerytalnej pracodawcy są 
zobowiązani do bezzwłocznego poin-
formowania, po śmierci pracownika, 
pozostałej po nim rodziny o warun-
kach uzyskania renty rodzinnej, przy-
gotowania wniosku o rentę i przedło-
żenia go organowi rentowemu.
Jeżeli wniosek o rentę rodzinną zosta-
nie złożony w miesiącu śmierci lub 
w miesiącu następnym, ZUS będzie 
wypłacał to świadczenie od miesią-
ca, w którym członek rodziny zmarł. 
W przypadku późniejszego zgłoszenia 
wniosku ZUS wypłaci świadczenie 
dopiero od miesiąca, w którym został 
zgłoszony wniosek.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Renta rodzinna dla wdowy
Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę renty 

rodzinnej jest ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 

z późn. zm.), zwana dalej „ustawą emerytalną”.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze 
w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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RVG/RTGKrzeszowice 

Działające od kilku lat stowarzyszenie ”Ratuj 
Tenczyn” zajmuje się propagowaniem wiedzy na 
temat historii rodu Tęczyńskich i zamku Ten-
czyn. Nasze działania przyczyniły się do rozpo-
częcia prac zabezpieczających zamek, dających 
nadzieję na uratowanie  tego cennego zabytku 
przed zniszczeniem. By uratować Tenczyn 
potrzebne są jednak ciągłe, wytężone działa-
nia, które pomogą w  jego pełnym zabezpiecze-
niu i zachowaniu dla przyszłych pokoleń. 
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn przeprowadza 
ambitne projekty (gromadzimy między innymi 
eksponaty do muzeum jakie chcemy stworzyć 
na zamku), ich realizacja zależy jednak od tego 
czy uda nam się zgromadzić wystarczające 
środki.

Nasze działania polegają na:

GGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEOOOOOOODDDDDDDDDEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGEEEEEEEEOOOOOOODDDDDDDEEEETTTTTTTTTTAATTAAAAAA

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70, tel. kom 608 696 097

AUTO SZYBY
tel. 514-655-382

DREWNO

KOMINKOWE 
Transport gratis
tel. 517 393 773

Kancelaria Prawna MAXLEX
Krzeszowice, ul. KRAKOWSKA 31,

tel. 696 879 006
00 00

Edukacyjne     Kreatywne     Ekologiczne

Zabawki dla Twojego dziecka
Zapraszamy - Atrakcyjne ceny!

Godziny otwarcia:  pn 8:00 – 17:00,   wt - pt 9:00 – 18:00,   sb 9:00 - 13:00

www.sklep-pinkblue.pl

Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1

Ratuj Tenczyn wykonało kolejną 
reprodukcję portretu Tęczyńskich

Na portrecie, którego orygi-
nał znajduje  się w Klasztorze 
Karmelitów Bosych w Czernej, 
Agnieszka Tęczyńska przed-
stawiona jest w pozycji stoją-
cej w habicie benedyktynek, z 
różańcem w lewej ręce, z prawą 
ręką wspartą na otwartej księ-
dze leżącej na stoliku. Obok 
księgi stoją krucyfi ks, lichtarz z 
gasnącą świecą, czaszka i zegar. 
Przedmioty te nadają portretowi 
symboliczny charakter przypo-
minając o przemijaniu. Zielona 
narzuta przykrywająca stolik 
ozdobiona jest herbem topór 
zwieńczonym koroną. 

Jest to już czwarta reprodukcja 
portretów Tęczyńskich jakie 
wykonało stowarzyszenie Ratuj 
Tenczyn, pozostałe trzy przed-
stawiają brata hrabianki – Jana 
Magnusa, jej bratanka Stanisława 
oraz ją samą, siedzącą na ozdob-
nym krześle. Spośród wszyst-
kich reprodukcji obraz odznacza 
się największymi rozmiarami: 
200/137 cm - wykonany został 
techniką druku na płótnie.

Reprodukcję można już obejrzeć 
w Miejsko Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Krzeszowicach, 
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn 
liczy jednak na to, że jest to jedy-
nie tymczasowe miejsce ekspo-
zycji portretów i że docelowo 
znajdą się one w muzeum jakie 
zostanie stworzone na Tenczynie. 

Podkreślić należy że inicjatywy 
takie jak gromadzenie i odtwa-
rzanie eksponatów odgrywają 
ważną rolę w walce o ochronę 
Tenczyna. Są one bowiem dowo-
dem na to że pamięć o obiek-
cie i świadomość jego wartości 
odżywa wśród lokalnej społecz-
ności, co daje szansę na jego 
trwałe zagospodarowanie, użyt-

kowanie, oraz funkcjonowanie w 
dłuższym okresie. Czynniki te 
uzasadniają nakłady związane 
z zabezpieczeniem ruiny przeka-
zywane przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Wspomnieć należy również że 
koszty związane z wykonaniem 
reprodukcji zostały pokryte w 
całości ze środków własnych 
stowarzyszenia Ratuj Tenczyn, 
na działalność którego można 
przekazywać także 1% swoich 
podatków.    

Agnieszka Tęczyńska-Firlejowa, 
wojewodzina krakowska, córka 
Andrzeja Tęczyńskiego, woje-
wody krakowskiego i Zofi i Dem-
bowskiej, urodziła się na Tenczy-
nie w 1578 r. W szesnastym roku 
życia (1594) poślubiła wdowca 
Mikołaja Firleja, wojewodę kra-
kowskiego. Po rychłej śmierci 
męża (1599) Agnieszka Tęczyń-
ska-Firlejowa zajęła się wycho-
wywaniem swego syna Jana i 
dwóch córek: Zofi i i Krystyny. 
Wojewodzina krakowska miała 
rozległe kontakty - przyjaźni-
ła się między innymi z królem 
Zygmuntem III Wazą i jego żoną 
Anną Habsburżanką, w 1593 r. 
towarzyszyła parze królewskiej 
w podróży do Szwecji. Gdy w 
czerwcu 1620 roku zapadła w 
Rzymie decyzja o założeniu w 
Polsce klasztoru pustelnicze-
go Karmelitów, sfi nansowania 
tego przedsięwzięcia podjęła się 
właśnie Agnieszka Tęczyńska. 
Pod budowę klasztoru wybrano 
otoczoną wzgórzami i lasami 
dolinę pomiędzy wsiami Czer-
na i Paczółtowice. Fundatorka 
oddała karmelitom także wsie: 
Paczółtowice, Siedlec, Żbik oraz 
część ziem w Żarach. Dobra te 
przeznaczono na wybudowanie 

klasztoru i utrzymanie zakonni-
ków. Po dziesięciu latach budowy 
której koszt wyniósł 75 000 zł. 
Karmelitom oddano kościół wraz 
ze skrzydłem klasztornym. Nad 
bramą wjazdową do klasztoru 
umieszczono tablicę z łacińską 
dedykacją. W tłumaczeniu na 
język polski napis głosi:

Najlepszemu i Najwyższemu 
Bogu! Mieszkańcy Świętej 
Pustelni, Którzy chodzicie za 
Barankiem, Nie szukajcie Go 
spoczywającego między liliami! 

Dla którego rozkoszy znakomita 
hrabianka na Tęczynie Firlejo-
wa, Wojewodzina Krakowska, 
Agnieszka - Barankowi w cier-
niach, ten łuk murów za łuk 
niebieski Swym tęczyńskim 
wyciosała toporem. R. P. 1640 
dnia 1 października.

Fundatorka zobowiązała miesz-
kańców eremu do wykupu kobiet 
z niewoli tatarskiej i tureckiej. 
Na ten cel zapisała stały fundusz.

 v Grzegorz Stępowski 

Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przyjemnością informuje że kolekcja portretów członków rodziny 
Tęczyńskich wzbogaciła się o kolejny cenny eksponat. Dzięki życzliwości Ojca Ryszarda Sto-
larczyka – Przeora Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej udało się wykonać replikę portretu 
Agnieszki Tęczyńskiej-Firlejowej  – fundatorki pustelni. 

ZAMEK TENCZYN
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Na portrecie, którego orygi-
nał znajduje  się w Klasztorze 
Karmelitów Bosych w Czernej, 
Agnieszka Tęczyńska przed-
stawiona jest w pozycji stoją-
cej w habicie benedyktynek, z 
różańcem w lewej ręce, z prawą 
ręką wspartą na otwartej księ-
dze leżącej na stoliku. Obok 
księgi stoją krucyfi ks, lichtarz z 
gasnącą świecą, czaszka i zegar. 
Przedmioty te nadają portretowi 
symboliczny charakter przypo-
minając o przemijaniu. Zielona 
narzuta przykrywająca stolik 
ozdobiona jest herbem topór 
zwieńczonym koroną. 

Jest to już czwarta reprodukcja 
portretów Tęczyńskich jakie 
wykonało stowarzyszenie Ratuj 
Tenczyn, pozostałe trzy przed-
stawiają brata hrabianki – Jana 
Magnusa, jej bratanka Stanisława 
oraz ją samą, siedzącą na ozdob-
nym krześle. Spośród wszyst-
kich reprodukcji obraz odznacza 
się największymi rozmiarami: 
200/137 cm - wykonany został 
techniką druku na płótnie.

Reprodukcję można już obejrzeć 
w Miejsko Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Krzeszowicach, 
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn 
liczy jednak na to, że jest to jedy-
nie tymczasowe miejsce ekspo-
zycji portretów i że docelowo 
znajdą się one w muzeum jakie 
zostanie stworzone na Tenczynie. 

Podkreślić należy że inicjatywy 
takie jak gromadzenie i odtwa-
rzanie eksponatów odgrywają 
ważną rolę w walce o ochronę 
Tenczyna. Są one bowiem dowo-
dem na to że pamięć o obiek-
cie i świadomość jego wartości 
odżywa wśród lokalnej społecz-
ności, co daje szansę na jego 
trwałe zagospodarowanie, użyt-

kowanie, oraz funkcjonowanie w 
dłuższym okresie. Czynniki te 
uzasadniają nakłady związane 
z zabezpieczeniem ruiny przeka-
zywane przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. 
Wspomnieć należy również że 
koszty związane z wykonaniem 
reprodukcji zostały pokryte w 
całości ze środków własnych 
stowarzyszenia Ratuj Tenczyn, 
na działalność którego można 
przekazywać także 1% swoich 
podatków.    

Agnieszka Tęczyńska-Firlejowa, 
wojewodzina krakowska, córka 
Andrzeja Tęczyńskiego, woje-
wody krakowskiego i Zofi i Dem-
bowskiej, urodziła się na Tenczy-
nie w 1578 r. W szesnastym roku 
życia (1594) poślubiła wdowca 
Mikołaja Firleja, wojewodę kra-
kowskiego. Po rychłej śmierci 
męża (1599) Agnieszka Tęczyń-
ska-Firlejowa zajęła się wycho-
wywaniem swego syna Jana i 
dwóch córek: Zofi i i Krystyny. 
Wojewodzina krakowska miała 
rozległe kontakty - przyjaźni-
ła się między innymi z królem 
Zygmuntem III Wazą i jego żoną 
Anną Habsburżanką, w 1593 r. 
towarzyszyła parze królewskiej 
w podróży do Szwecji. Gdy w 
czerwcu 1620 roku zapadła w 
Rzymie decyzja o założeniu w 
Polsce klasztoru pustelnicze-
go Karmelitów, sfi nansowania 
tego przedsięwzięcia podjęła się 
właśnie Agnieszka Tęczyńska. 
Pod budowę klasztoru wybrano 
otoczoną wzgórzami i lasami 
dolinę pomiędzy wsiami Czer-
na i Paczółtowice. Fundatorka 
oddała karmelitom także wsie: 
Paczółtowice, Siedlec, Żbik oraz 
część ziem w Żarach. Dobra te 
przeznaczono na wybudowanie 

klasztoru i utrzymanie zakonni-
ków. Po dziesięciu latach budowy 
której koszt wyniósł 75 000 zł. 
Karmelitom oddano kościół wraz 
ze skrzydłem klasztornym. Nad 
bramą wjazdową do klasztoru 
umieszczono tablicę z łacińską 
dedykacją. W tłumaczeniu na 
język polski napis głosi:

Najlepszemu i Najwyższemu 
Bogu! Mieszkańcy Świętej 
Pustelni, Którzy chodzicie za 
Barankiem, Nie szukajcie Go 
spoczywającego między liliami! 

Dla którego rozkoszy znakomita 
hrabianka na Tęczynie Firlejo-
wa, Wojewodzina Krakowska, 
Agnieszka - Barankowi w cier-
niach, ten łuk murów za łuk 
niebieski Swym tęczyńskim 
wyciosała toporem. R. P. 1640 
dnia 1 października.

Fundatorka zobowiązała miesz-
kańców eremu do wykupu kobiet 
z niewoli tatarskiej i tureckiej. 
Na ten cel zapisała stały fundusz.
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Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przyjemnością informuje że kolekcja portretów członków rodziny 
Tęczyńskich wzbogaciła się o kolejny cenny eksponat. Dzięki życzliwości Ojca Ryszarda Sto-
larczyka – Przeora Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej udało się wykonać replikę portretu 
Agnieszki Tęczyńskiej-Firlejowej  – fundatorki pustelni. 

ZAMEK TENCZYN

SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE:

RAD-KAR
Mechanika Pojazdowa

tel. 512 793 322

z

2

dowa

22

 Alba MPO Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, tel: 32/ 643-14-84

ALBA MPO Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy
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ZDROWY TRYB ŻYCIA

WIOSNA – NIE ODPUSZCZAJ!
Jest wiele sposobów na to by, zdobyć motywację do regularnych ćwiczeń. 
Niektórym wystarczy chęć, by w dniu spotkania ze znajomymi sprzed 
lat wyglądać tak szczupło, jak niegdyś. Innym potrzeba ważniejszych 
powodów, np. konieczność podreperowania zdrowia. Jaki jest twój cel? 
Czy masz wystarczająco silną wolę, by dotrzymać danego sobie słowa? 
Jedno jest pewne, nie unikniesz chwil słabości, które mogą zatrzymać cię 
w pół drogi. Możesz jednak zrobić wiele, by je przezwyciężyć. Pomyśl 
tylko- zdobędziesz wymarzoną sylwetkę i udowodnisz wszystkim, a przede 
wszystkim sobie, że twoje marzenia się spełniają. Oto najcenniejsze rady, 
które będą stale podsycać twoją motywację.

Samopoczucie „PO”.
Po treningu masz doskonałe samopoczucie, wrażenie, że cały świat należy 
do ciebie. To głównie zasługa endorfi n, słynnych hormonów szczęścia, 
wydzielających się do krwi i dobrego dotlenienia całego organizmu. 
Zapamiętaj ten stan i przywołaj go, gdy dopadnie cię lenistwo. Zapragniesz 
znów poczuć się tak świetnie, euforia uzależnia.

Kto jest dla ciebie najważniejszy?
Zamiast w każdej wolnej chwili zajmować się dbaniem o innych (dzieci, 
mąż, rodzice, przyjaciółki), zajmij się troską o własne zdrowie i samopo-
czucie. Dzięki treningowi będziesz silniejsza, bardziej zadowolona z siebie 
i mniej zestresowana. Skorzystają na tym twoi najbliżsi.

Liczenie kalorii.
Samo ślęczenie nad tabelami kaloryczności posiłków nie daje gwarancji 
spadku wagi. Musisz spalić więcej kalorii, niż zawierają twoje posiłki. 
Pamiętaj, że nawet niewielki wysiłek, to dodatkowe  kalorie … na minusie, 
a więc i szczuplejsza fi gura.

Dobra zabawa.
Nudzi cię sport, który uprawiasz? A może nie lubisz zajęć aerobiku, które 
tak zachwala koleżanka? Poszukaj aktywności, która będzie sprawiać ci 
przyjemność. W ten sposób trening przestanie być obowiązkiem, a stanie 
się prawdziwym źródłem pozytywnej energii.

Ty za 6 miesięcy.
Wyobraź sobie, jak zmieni się twój wygląd, gdy schudniesz i ujędrnisz uda. 
Przyjemna wizja? Pielęgnuj ją w sobie, będzie dopingowała cię do działania.

Świat kolorowych okładek.
Słusznie podejrzewasz, że modelki na okładkach pism w rzeczywistości 
nie zawsze wyglądają tak atrakcyjnie. I co z tego? Okładka musi być  ładna, 
ma przyciągać wzrok. Niech przyciągnie i twój. Nie ma niczego złego w 
dążeniu do ideału.

Przez dziurkę od klucza.
Wchodź na portale, na których swoimi doświadczeniami i pasjami dzielą się 

ludzie uprawiający sport lub zmagający się z nadwagą. Nic tak nie motywuje 
jak świadomość, że nie jesteś sama ze swoim problemem.

Historie sukcesu.
Czytaj relacje dziewczyn i kobiet, którym dzięki fi tnessowi udało się zmie-
nić życie na lepsze, w niższym przedziale wagowym. Skoro one mogły 
zawalczyć, możesz i ty.

Nagrody.
Wytrwałaś cały tydzień, ćwicząc regularnie i z pełnym zaangażowaniem? 
Super! Czas na nagrodę! Idź do kina, fryzjera, zrób coś, na co masz od dawna 
ochotę. Nagradzaj się często, zwłaszcza wtedy, gdy dopiero rozpoczynasz 
realizację swoich wielkich planów treningowych.

Mniejszy rozmiar.
Kup atrakcyjny ciuch... o jeden rozmiar za mały. Często go przymierzaj. 
Chcesz w końcu założyć tę szałową sukienkę? No to do roboty!

2 w 1.
Nie potrafi sz zapomnieć o kłopotach w pracy, przeraża cię nadmiar 
domowych obowiązków? Idź na trening. Tam możesz bez przeszkód 
myśleć o niebieskich migdałach i odpoczywać. Dbasz nie tylko o ciało, 
ale i spokój umysłu.

Dobre towarzystwo.
Znajdź partnera, który będzie z tobą ćwiczył, wesprze cię w trudnych 
momentach. Trudniej odmówić komuś, kto nalega na wspólny trening, 
niż samemu sobie.

Korzystna inwestycja.
Zamiast wydawać oszczędności na kolejną parę butów, zafunduj sobie 
indywidualne spotkania z trenerem fi tness. Nie ma to jak profesjonalista, 
który krzyknie kiedy trzeba i pochwali, gdy na to zasłużysz. Aż chce się 
dawać z siebie coraz więcej.

Pamiętnik.
Dokładnie nie wiadomo, dlaczego prowadzenie na bieżąco dziennika 
ćwiczeń motywuje do działania. Najważniejsze, że to działa. Dlatego spi-
suj przebieg treningów, czas ćwiczeń, notuj stosowane obciążenia, liczby 
powtórzeń i serii. Warto.

Zabawa w fotografa.
Zrób sobie zdjęcie przed rozpoczęciem ćwiczeń. Potem fotografuj się 
regularnie, np. co miesiąc.
Za 2-3 miesiące będziesz miała dowód na to, jak długą drogę masz już za 
sobą. Szkoda byłoby zmarnować tyle czasu i wysiłku.

Stań na stracie.
Zgłoś się do uczestnictwa w dowolnej imprezie sportowej - biegu, zawo-
dach rowerowych, maratonie zumby. Dzień startu zaznacz w kalendarzu. 

Teraz masz cel i dokładnie wiesz, ile czasu zostało ci na jego realizację. 
Musisz działać.

Spojrzenie w przyszłość.
Planujesz dzieci, a może już je masz? Chcesz zobaczyć, jak dorastają, 
jak zakładają własne rodziny i obdarowują  cię wnukami? Ćwicz, by w 
zdrowiu doczekać tych lat.

Waga na dystans.
Regularnie wchodź na wagę. Nie rób tego jednak codziennie. Wahania wagi 
w cyklu miesięcznym są naturalne, ale łatwo mogą cię zdemotywować. 
Waż się co tydzień, albo co 2 tygodnie. Spadek masy ciała będzie wyraźniej 
widoczny, da ci siłę do dalszych starań.

Komplementy mile widziane.
Kiedy ktoś zauważy pozytywne zmiany w twoim wyglądzie, unieś wysoko 
czoło i podziękuj z uśmiechem. W końcu ciężko pracowałaś na te komple-
menty, są one w pełni zasłużone.

Sukces na wyciagnięcie ręki.
Stawiaj sobie krótkoterminowe cele. Przykładowo- w tym tygodniu prze-
biegnę w sumie 10 km, a podczas najbliższych tygodni zrobię 6 treningów 
siłowych. Cele muszą być łatwe do osiągnięcia, powoli przybliżać do 
najważniejszego, czyli jędrnego ciała, szczuplejszej sylwetki i dobrego 
samopoczucia.
Na zakończenie złote radyJ. Myśl dobrze.
• Życiowych potyczek nie wygrywa najsilniejszy ani najszybszy. Zwycięzcą 

jest ten, kto był gotowy wygrać.
• Każdy sukces zaczyna się w głowie.
• Jeśli myślisz, że przegrasz – już przegrałaś.
• Jeśli myślisz, że na coś nie zasługujesz, nie osiągniesz tego.
• Jeśli chciałabyś wygrać, ale myślisz, że nie dasz rady, nie wygrasz.
• Jeśli myślisz, że przegrasz, już jesteś pokonana.

PowodzeniaJ
.

 v Anna Chrząścik 
instruktor fi tness, fi zjoterapeuta

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

Potrzebujesz impulsu, by zacząć ćwiczyć? Nie potrafi sz wytrwać w fi tnessowych 
postanowieniach dłużej niż 2 tygodnie? Nie dawaj za wygraną!

Producent wyrobów z drewna oferuje:Producent wyrobów z drewna oferuje:Producent wyrobów z drewna oferuje:Producent wyrobów z drewna oferuje:

   szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm    szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm    szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm    szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm 

   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu    lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu    lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu    lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 

   oraz

            - salon, sypialnia - salon, sypialnia - salon, sypialnia - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne   - tradycyjne i nowoczesne   - tradycyjne i nowoczesne   - tradycyjne i nowoczesne

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

Składniki
• Serek mascarpone 500 g
• Śmietana 30% 250 ml 
• 3 łyżki cukru pudru
• 1-2 łyżki rumu
• 1 paczka biszkoptów 

180-200 g
• Płatki migdałów
• Około 75 dag owoców 

mrożonych (truskawki, 
maliny, jagody, wiśnie, 
czerwona porzeczka) 
lub  gotowa mieszanka 
kompotowa do kupienia 
w sklepie

• 1 szklanka wody
• 1 szklanka cukru
Owoce mrożone płuczemy, wkładamy do garn-
ka, wlewamy szklankę wody, dodajemy szklankę 
cukru, gotujemy kompot tak, by owoce się nie 
rozgotowały, studzimy …, odcedzamy owoce od 
kompotu.
Śmietanę ubijamy na najwyższych obrotach mik-
sera na sztywno, dodajemy 3 łyżki cukru pudru, 
2 łyżki rumu (niekoniecznie), zmniejszamy 
obroty miksera na najmniejsze i dodajemy serek 
mascarpone, miksujemy tylko do połączenia się 
składników.
Biszkopty moczymy w kompocie, układamy war-
stwę biszkoptów w misce , nakładamy około 3 
cm warstwę masy, owoce, 2 cm masy, biszkopty 
namoczone w kompocie i tak na przemian na sam 
wierzch zostają owoce. Na suchej patelni podpraża-
my płatki migdałów, posypujemy wierzch deseru. 
Deser przechowujemy w lodówce. Smacznego.

 v KBC

Moje wariacje na temat włoskiego deseru, odejście od wersji klasycznej 
mocno kawowej tak by smakowało też młodszym smakoszom. Szczególnie 
polecany, gdy chcemy już robić miejsce na nowe owoce w�zamrażalniku 
lub po prostu kupić mrożone owoce w�sklepie… W�sezonie letnim jak 
najbardziej ze świeżych owoców…

TIRAMISU …
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Sprzedam  

 

Kilkanaście dni temu w�krakowskim Parku Jordana, nieznany sprawca 
sprofanował pomnik „Inki” - jednej z�bardziej znanych postaci pod-
ziemia antykomunistycznego. Komu przeszkadzał pomnik młodej, 
bohaterskiej dziewczyny, która oddała życie za Ojczyznę?

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Powiedzcie mojej babci,
że zachowałam się jak trzeba…

Danuta Siedzikówna pseudonim 
„Inka” straciła rodziców podczas 
wojny i była wychowywana razem 
z dwiema siostrami przez babcię. 
W 1945r za współpracę z antykomu-
nistycznym podziemiem aresztowało 
ją NKWD-UB, odbita przez party-
zantów dołączyła do 5 Wileńskiej 
Brygady AK dowodzonej przez mjr 
Zygmunta Szendzielarza „Łupasz-
kę”. Była sanitariuszką, łączniczką 
i kurierem. W lipcu 1946r ponownie 
aresztował ją gdański Urząd Bezpie-
czeństwa. Pomimo brutalnego bicia 
i poniżania, odmówiła składania 
zeznań obciążających towarzyszy 
broni. Miesiąc później, na kilka dni 
przed jej 18 urodzinami, wykonano 
na niej wyrok śmierci. W opinii tych, 
którzy ją znali, Danusia była ciepłą, 
skromną i pogodną dziewczyną. Jako 
sanitariuszka opatrywała wszystkich 
rannych, również walczących po 
sowieckiej stronie, jednak nie brała 
bezpośredniego udziału w walkach. 
Dzięki licznym publikacjom na jej 
temat (w roku 2006 zrealizowano 
również spektakl telewizyjny pt. 
„Inka 1946 - ja jedna zginę”) wielu 
młodych Polaków pierwszy raz usły-
szało o „Ince” oraz o powojennym 
podziemiu antykomunistycznym.
Dla żołnierzy walczących o niepod-
ległość Polski, II wojna światowa nie 
zakończyła się z chwilą opuszczenia 

ziem polskich przez niemieckiego 
okupanta. Na terenie naszego kra-
ju znajdowało się nadal około pół 
miliona sowieckich żołnierzy. Od 
jesieni 1939r Sowieci wywieźli z Pol-
ski ponad milion ludzi, zamordowali 
kilkaset tysięcy. Jedyną winą ich ofi ar 
było to, że byli Polakami i nie chcieli 
współpracować z nową, narzuconą 
nam z zewnątrz władzą. Brutalne 
represje dotknęły Kościół i resztki 
polskiego ziemiaństwa, dławiono 
wszelkie przejawy buntu. Społeczeń-
stwo zostało poddane inwigilacji. 
Wydawało się, że w tej sytuacji opór 
jest już niemożliwy. A jednak… Kie-
dy Europa w maju 1945r świętowała 
koniec wojny, na ziemiach polskich 
trwało wielkie antykomunistyczne 
powstanie narodowe. Wielu ludzi, 
zwłaszcza tych, którzy wcześniej 
działali w podziemiu nie chciało 
pogodzić się ze zniewoleniem Pol-
ski przez ZSRR. Zdekonspirowanie 
się oznaczało dla nich często wię-
zienie, zsyłkę lub śmierć, dlatego 
woleli walczyć i umrzeć z bronią 
w ręku. Sowiecki okupant (NKWD, 
kontrwywiad wojskowy „Smiersz”, 
Armia Czerwona) wspólnie z m.in. 
UB, KBW i MO, dzięki prowoka-
cjom oraz wszechobecnej inwigila-
cji i donosicielstwu, szybko zapełnił 
więzienia niepokornymi Polakami, 
tysiące z nich rozstrzelano, często 

bez żadnych wyroków sądowych. 
Ginęli również w poniemieckich 
obozach koncentracyjnych na terenie 
Polski oraz w gułagach całego ZSRR. 
Okupant dążył do ujarzmienia nie-
pokornego narodu poprzez całkowitą 
likwidację jego elit. 
Żołnierze Wyklęci walczyli 
w oddziałach pozostających pod 
zwierzchnictwem m.in. 5 i 6 Wileń-
skiej Brygady AK, Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego, Narodowych Sił 
Zbrojnych, Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość oraz wielu innych 
organizacji niepodległościowych. 
Przez podziemie antykomunistyczne 
w latach 1944-1963 mogło przewinąć 
się, według niektórych źródeł, nawet 
pół miliona ludzi. Również na Kre-
sach Wschodnich na obszarze obec-
nej Ukrainy, a szczególnie na Litwie 
i Białorusi jeszcze kilka lat po wojnie 
walczyły liczne polskie oddziały. 
Zbrojne podziemie antykomunistycz-
ne było zjawiskiem o olbrzymiej skali 
i obejmowało zarówno żołnierzy, jak 
i cywilów, pomagających walczącym  
na różne sposoby. 
Sowietom nie wystarczała fi zyczna 
eksterminacja polskiego podziemia, 
do całkowitego zwycięstwa potrze-
bowali, aby polscy żołnierze zostali 
wyklęci przez rodaków, czyli przez 
polskie społeczeństwo, aby wyklęto 

ich z narodowej świadomości i histo-
rii. Do tego celu użyto propagandy 
oczerniającej niezłomnych, która 
całymi latami straszyła ludzi rabu-
jącymi i mordującymi „leśnymi ban-
dami”. Ponadto stalinowscy oprawcy 
bojąc się powstania kultu wyklętych, 
pomordowanych partyzantów pota-
jemnie chowali w dołach kloacznych, 
na torfowiskach i na wysypiskach 
śmieci, dlatego do dziś nie wiemy 
gdzie leży większość z nich. Niezna-
ne jest również miejsce pochówku 
„Inki”.
Kilkadziesiąt lat kłamstw i przemil-
czeń nie wymazało jednak pamięci 
o tzw. Żołnierzach Wyklętych, którzy 
za swoją miłość do Ojczyzny zapłaci-
li najwyższą cenę. Natomiast wspo-
mniana profanacja pomnika „Inki”, 
o której dzięki mediom dowiedziała 
się cała Polska, wywołała powszech-
ne oburzenie, powodując wielki 
wzrost zainteresowania tą bohater-
ską dziewczyną oraz powojennym 

podziemiem zbrojnym.

 v Monika Rusinek

email: biurorusinek@interia.pl 

 

 
 

 

 
 

Chrze cija kie Stowarzy zenie O ób Niepe awnych,
Ich Rodzin i Przyjac  „Ogni ko”  

  
 

 

Zaprasza do udzia u w projekcie, który da osobom niepe nosprawnym szan  realizacj
marze  o aktywno i, pracy i nansowej niezale o i. 

do 30 czerwca 2015 roku.  
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

TRZEBINIA

Trzebińskie Centrum Kultury 
zaprasza na 

program kabaretowy
GRUPY RAFAŁA KMITY

„Jeszcze nie pora nam spać”
8 marca 2013 godz. 18.00

Dom Kultury “Sokół”
w Trzebini ul. Kościuszki 74

cena biletu: 50 zł,
rezerwacje: tel. 32 / 6 110 621

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
Ceny biletów na seans 2D: 

Bilet normalny: 14 zł; Bilet ulgowy: 12 zł; Bilet grupowy: 12 zł
Ceny biletów na seans 3D: 

Bilet normalny: 20 zł; Bilet ulgowy: 17 zł; Bilet grupowy: 17 zł

07.03 17:00 "Poradnik pozytywnego myślenia" rom./dramat/kom., USA 
  19:30 "Last Minute" - komedia, Polska
08.03 21:15 "Syberiada polska" dramat/historyczny, Polska
09.03 17:00 "Syberiada polska" dramat/historyczny, Polska  
 19:30 "Sugar Man" dokumentalny/muzyczny, W. Brytania/Szwecja
10.03 15:00 3D: Zambezia animowany/familijny, RPA 
 17:00 "Sugar Man" dokumentalny/muzyczny, W. Brytania/Szwecja
 19:30 "Syberiada polska" dramat/historyczny, Polska
12.03 17:00 "Syberiada polska" dramat/historyczny, Polska  
 19:30 "Sugar Man" dokumentalny/muzyczny, W. Brytania/Szwecja
13.03 17:00 "Sugar Man" dokumentalny/muzyczny, W. Brytania/Szwecja 
  19:30 "Syberiada polska" dramat/historyczny, Polska
14.03 17:00 "Syberiada polska" dramat/historyczny, Polska  
 19:30 "Sugar Man" dokumentalny/muzyczny, W. Brytania/Szwecja
15.03 17:00 "Być jak Kazimierz Deyna" komedia, Polska   
 19:30 "Szklana pułapka 5" sensacyjny, USA
16.03 17:00 "Szklana pułapka 5" sensacyjny, USA   
 19:30 "Być jak Kazimierz Deyna" komedia, Polska
17.03 15:00 3D: Zambezia animowany/familijny, RPA 
 17:00 "Być jak Kazimierz Deyna" komedia, Polska   
 19:30 "Szklana pułapka 5" sensacyjny, USA
19.03 17:00 "Szklana pułapka 5" sensacyjny, USA   
 19:30 "Być jak Kazimierz Deyna" komedia, Polska
20.03 17:00 "Być jak Kazimierz Deyna" komedia, Polska   
 19:30 "Szklana pułapka 5" sensacyjny, USA
21.03 17:00 "Szklana pułapka 5" sensacyjny, USA   
 19:30 "Być jak Kazimierz Deyna" komedia, Polska

CHRZANÓW

ZABIERZÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Oz wielki i potężny" 3D [dubbing PL] PREMIERA

• 08.03 godz. 17.00, 20.00 • 09.03 kino nieczynne •
• 10.03 godz. 14.00, 17.00, 20.00 • 11-14.03 seanse o godz. 16.30, 19.30 • 15.03 seans o godz. 17.00
• 16.03 seans o godz. 13.30 • 17.03-18.03 seans o godz. 20.00• 19.03-20.03 seans o godz. 17.00 •

reżyseria: S. Raimi, czas: 127 min., gatunek: przygodowy/fantasy, prod. USA, b/o
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

Wieczór fi lmowo-muzyczny "Sugar man"
• 15.03 seans o godz. 20.15 •

reżyseria: M. Bendjelloul, czas: 85 min., gatunek: dokumentalny, prod. Szwecja/Wielka Brytania, 12 lat
Cena biletu: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

"Niemożliwe"
• 17.03-18.03 seans o godz. 17.30 • 19.03-20.03 seans o godz. 20.00 •

reżyseria: J. A. Bayona; czas trwania: 114 min.; gatunek: dramat; prod. Hiszpania, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Wystawa prac Katarzyny Skuczyńskiej
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i�Rekreacji w�Chrzanowie zaprasza do Galerii "Na Styku" na wystawę młodej 
artystki Katarzyny Skuczyńskiej - rzeźby, grafi ki i�rysunki.

Wernisaż ASP Krakowie.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i�Rekreacji w�Chrzanowie zaprasza 8 marca o�godz. 18.00 na wernisaż prac 
studentów, doktorantów i�pedagogów Pracowni Tkaniny Artystycznej ASP w�Krakowie.

"ZŁAP SWAP"
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i�rekreacji w�Chrzanowie zaprasza 21 marca w�godz. 18.00-22.00 na organizowany 
już po raz drugi w�Chrzanowie "ZŁAP SWAP". Tym razem spotykamy się w�sali Sokół! WSTĘP BEZPŁATNY!

W�planie:
• wymiana ubrań (damskich i�dziecięcych) oraz akcesoriów dla dzieci (wózki, foteliki etc) • bezpłatne porady 

kosmetyczne • bezpłatne porady fryzjerskie • bezpłatne porady fi tness • bezpłatne konsultacje stylistki • 
Uwaga! Wstęp tylko dla kobiet!

Boeing, boeing - Odlotowe narzeczone Teatru Bagatela
Z�okazji Dnia Kobiet zapraszamy serdecznie na spektakl w�wykonaniu aktorów Teatru "Bagatela" z�Krakowa, 
odbędzie się 9 marca. Bilety w�cenie 65 zł parter, 55 zł balkon do nabycia w�Informacji MOKSiR tel. 32 62 330 
86 wew. 53. W�przerwie niespodzianka.

Kabaretu Moralnego Niepokoju w�Chrzanowie
Dnia 11 kwietnia o�godz. 20.45 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i�Rekreacji w�Chrzanowie zaprasza na występ 
Kabaretu Moralnego Niepokoju "Pogoda na suma". Bilety w�cenie 60 zł (parter), 50 zł (balkon) do nabycia 
w�Informacji MOKSiR (tel. 32 623 30 86 wew. 53).

MASZ BABO PLACEK ... CZYLI SMAKI WIELKANOCY
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 

ogłasza kolejną edycję konkursu kulinarnego 
„Masz babo Placek”. 

Główną ideą konkursu jest ukazanie tradycyjnych potraw i wypieków 
wielkanocnych, które goszczą na naszych stołach.

Udział w konkursie należy zgłaszać w sekretariacie 
SCKiPGZ do dnia 18 marca br. Jury będzie oceniało 
przygotowane specjały pod względem: zgodno-
ści z tradycją, walorów estetycznych i walorów 
smakowych.Zachęcamy do udziału w konkursie, 
na wszystkich czekają nagrody! Rozstrzygnięcie 
konkursu odbędzie się 25 marca.

Rzeźba utrwalona ogniem - zapraszamy na wystawę!
RZEŹBA UTRWALONA OGNIEM. Galeria w�Pałacu Vauxhall. Wystawa zorganizowana została z�okazji  
20-lecia istnienia Pracowni Rzeźby w�Ceramice na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w�Krakowie. Uczestniczą w�niej absolwenci oraz studenci Pracowni. Centrum Kultury i�Sportu 
w�Krzeszowicach - Galeria w�Pałacu Vauxhall oraz Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w�Krakowie - Pracownia Rzeźby w�Ceramice serdecznie  zapraszają.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki 
w Krzeszowicach 

 

serdecznie zaprasza 

2222    mmaarrccaa    22001133  rr..  
 

na spotkanie z cyklu 

LLuuddzziiee    ii    iicchh    ppaassjjee  
 

 
 

godz. 1700  –   Kamil  Mastalerz  –  
       „ Lowca  Autografów ” 

 

mieszkaniec  Krzeszowic,  hobbysta,  kibic  sportowy 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

spotkaniu  towarzyszy  wwwyyyssstttaaawwwaaa      wwwyyybbbrrraaannnyyyccchhh      aaauuutttooogggrrraaafffóóówww 

(pisarze, artyści, politycy, sportowcy !!!) 

którą można oglądać w bibliotece  oooddd      111222...000333...      dddooo      333000...000333...222000111333   rrr... 
 

  
               Z a p r a s z a m y    ! ! ! 
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Po rednic
Dor dztwo geodezyjno-pr wne w obrocie nieruchomo ci mi 

Sz cow nie i wycen  nieruchomo ci
Z rz dz nie nieruchomo mi mieszk niowymi i komercyjnymi

Po rednictwo in nsowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 or z 1400–1800; SOB. 900–1200; Poz  godzin mi pr cy kon kt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

Geodezja, Po rednictwo,  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: 

WYNAJMIEMY!!! 

 

W POZYSKIWANIU

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SPRZE MY!!!
MIESZKANIA:

2

2

2

2

Krzeszowice, 2 pok. 72 m2

4 pok. 90 m2

2

2

2

Krzeszowice, 900 m2

Krzeszowice, 2000 m2

2

Krzeszowice, 1100 m2

Siedlec, 1200 m2

Tenczynek, 1650 m2  

Tenczynek 990 m2

2

Krzeszowice, 6.  h    1 719 900 z
Krzeszowice, 0.  h         5 000 z
Krzeszowice, 0.  h         18 000 z
Krzeszowice, 0.5464 h         2 000

Now  r , 0.16 4 h         80 000 z

Z  1.  h        680 0

Mi kin , 7.0          10 000 z

Krzeszowice 6.0         25 000 z

Krzeszowice, 0.08 h        16 000 z

Krzeszowice, 0.1288 h        1  000 z
Z  0.75 h        150 000 z
Z  teren „ZN”; 4.5 h        120 000 z
P cz owice, 1.60 h           80 000 z
P cz owice, 0.64 h         2 000 z
P cz owice 0.57 h         28 500 z

Krzeszowice:
185, 5 m2  2x g r        000 z
260 m2  st n surowy      400 000 z
105 m2 st. sur.  g r       290 000 z
115 m2

Wola Filipowska:
257 m2  g r        580 000 z
120 m2 

Tenczynek:
95 m2      0 000 z
Radwanowice:
66 m2

70 m2 2

Zalas
85 m2

KOMERCJA: 
Tenczynek:
Dzi k  inwestycyjn  1800 m2

 z b. Przemys owe       000 z
Kraków Ry y: 
Dzi k  500 m2  z b. przem. 480 m2     999 000 z
Bo n: 

dnin  koni  z budow ni   5.  h ,         2 800 000 z

. rekre cyjny z kwenem 

wodnym, .4 h b. hotelowe        1 000 000 z

      

                 

Kraków Azory: 
Bolecin: 
Krzeszowice: 2

Trzebinia: 
2 2  

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZOWICACH

FILIA W TENCZYNKU

 Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w� Krzeszowicach mająca swoją siedzibę 
w�Tenczynku  ul. Reymonta 3 (budynek Przedszkola 
Samorządowego) serdecznie zaprasza do 
korzystania  z� ciekawego  księgozbioru, 
w� którym każdy czytelnik znajdzie odpowiednią 
dla siebie książkę. W�bibliotece można korzystać 
z� urządzenia wielofunkcyjnego: skaner, ksero 
oraz z� bezpłatnego dostępu do Internetu dzięki 
Fundacji Orange.
W� ramach działalności kulturalno-edukacyjnej, we współpracy ze 
szkołami i� przedszkolem, organizujemy lekcje biblioteczne, konkursy, 
wystawy prac plastycznych. W� bibliotece odbywa się również 
bezpłatny kurs języka angielskiego dla seniorów. Pokłosiem konkursu 
plastycznego z�2010 r. jest logo naszej biblioteki, które jest centralnym 
punktem wizytówek, ulotek i�strony internetowej.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów i�usług
oferowanych przez naszą placówkę w�godzinach 

otwarcia:
Poniedziałek  11-19
Wtorek   11-19
Środa   11-19
Czwartek    8-16
Piątek   11-19
Sobota   nieczynna

telefon: 12 257 93 87 ;   e-mail: mgbptenczynek@wp.pl

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

8 marca – Dzień Kobiet
8 marca, jak każdego roku mniej lub bardziej obchodzimy święto 
naszych pań. W�Polsce święto kobiet zostało zauważone dopiero 
po drugiej wojnie światowej.  W�czasach PRL, kiedy na co dzień 
nasze panie były traktowane na równi z�mężczyznami lub jeszcze 
gorzej, ten jeden dzień w�roku były „hołubione”. Może nie do 
końca. Pamiętam, że wszyscy panowie starali się swoim bliskim 
i�dalszym paniom wręczyć goździk lub tulipan. Czy to było szczere 
? Wątpię. Była to przede wszystkim okazja do wypicia fl aszki. 
Bardziej dla panów niż dla pań. Panie cieszyły się, że panowie 
pamiętają, a�panowie cieszyli się, że panie są takie naiwne. 
Już następnego dnia po święcie wiele pań poznawało intencje 
swoich wielbicieli, kiedy musiały wspomagać ich w�leczeniu kaca. 
Może i�dobrze, że w�1993 roku w�Polsce zlikwidowano centralne 
obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. I�zrobiła to pani premier 
Hanna Suchocka. Dobrze, że zlikwidowano uroczystości na pokaz. 
Nie zlikwidowano jednak w�nas chęci obchodzenia tradycji. Bo 
czyż nie jest miłe nam mężczyznom, gdy wręczamy swoim 
bliskim paniom: matkom, żonom, partnerkom, koleżankom 
kwiaty i�drobne prezenty. Pomimo nie zawsze dobrych skojarzeń 
z�tym dniem, to jest to wspaniała okazja do wręczenia kwiatka, 
który wyraża wiele uczuć: miłość, przyjaźń, szacunek ale także 
ból, rozstanie, tęsknotę lub zazdrość. Kolor kwiatów wiele mówi 
o�ofi arodawcy. Różowy bukiet to oznaka sympatii i�przyjaźni, 
niebieski jest kolorem wierności, biały kolorem niewinności, 
biały i�czerwony są kolorami miłości i�uczuć o�charakterze 
seksualnym, żółty to kolor zazdrości.  
Dzień Kobiet to okazja do spojrzenia również przez nas kolekcjo-
nerów na swoje zbiory. Nie ma chyba żadnej kolekcji by nie było w�nich walorów o�tematyce kobiecej. Czy to literatura 
(zawsze w�niej są kobiety), czy to malarstwo (nie wyobrażam sobie malarza, który nie namalował nigdy obrazu 
z�postacią kobiety), nie ma kraju na świecie który nie wydał by monety czy znaczka z�postacią kobiety jako motywem. 
Kobieta jest w�naszym świecie od zawsze. Kobieta od naszych narodzin jest w�naszym życiu wszechobecna. Nie 
zapominajmy o�tym, że jest nam niezbędna prawie tak samo jak powietrze. Doceniajmy to i�dbajmy o�nasze kobiety. 
To one zmuszają nas do łez, dają nam radość życia, wyznaczają cele do których powinniśmy dążyć. Nie hołubmy 
ich jak pomniki, którym raz w�roku trzeba złożyć kwiatka u�stóp. Pamiętajmy przez cały rok, jak bardzo są dla nas 
ważne. Nie traktujmy ich jak blondynki, one w�większości to docenią i�odpłacą nam się tym czego się po nich nie 
spodziewamy. Pomimo zagonienia i�ciężkich chwil w�życiu dadzą nam ciepło i�prawdziwe uczucie, o�które dzisiaj 
jest tak ciężko. Bowiem kobieta to magia i�tajemnica, którą ciężko zgłębić, jeśli jednak włożymy w�to trochę wysiłku, 
to w�efekcie życie staje się piękniejsze. To nie kwiatek zdobi kobietę, ale uśmiech na jej ustach, który zakwitnie 
gdy przyjmuje od nas ten niewielki symbol naszego oddania. Nie zapominajmy tylko o�jednym – ma być szczery 
i�wynikać z�traktowania kobiety przez cały rok, a�nie tylko w�tym jednym dniu. 

Wszystkim swoim bliskim znajomym paniom i�nie tylko 
składam życzenia pomyślności i�radości w�tym szczególnym dla nich dniu.

(Na zdjęciach polska moneta z�lat trzydziestych i�moneta z�fragmentem obrazu P.A.Renoira „Sen” z�1897 roku)

STAROCIE, BIBELOTY,STAROCIE, BIBELOTY,STSSTA
PORCELANA, ANTYKWARIAT

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, ANTYKWARIAT

TTATTTSSTSTSSSSSSSSSSSTTTTTTATATS

Olkusz,

DREWNO
Oferujemy:
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DOMY
Z  BALI

Józef Chowaniec

SIEDZIBA FIRMY:

KONTAKT:

CZYNNE:

Komenda Hufca ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów pragnie poin-

formować, iż w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej w dniach 

1 grudnia 2012 - 31 stycznia 2013 na terenie Gminy Krzeszowice, na 

podstawie decyzji nr OSP.5311.5.2012 z dnia 23.11.2012 r., zebrano łączną 

kwotę: 2279,41 zł oraz 1 euro.

Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie śródrocznej nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego Hufca ZHP Krzeszowice.

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE
BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595
Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

1.   Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej,
      10 a z mediami oraz gotowym projektem bud., cena 122.000 PLN.
2.   Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie,

      11,36 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN.
3.   Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona
      w Olkuszu, 600 m2. pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN.
4.   Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie,

      7,8 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 99.000 PLN.
5.   Do sprzedania lokal w Krzeszowicach 420 m2,

      działka 32 a, pod hurtownię, produkcję, cena: 550.000 PLN.
6.   Do sprzedania ładnie wykończony dom w Krzeszowicach, 

      323 m2, cena 740.000 PLN.
7.   Do sprzedania ekologiczny dom w Trątnowicach, 170 m2, 

      położony na pięknie usytuowanej działce 14 a, cena 560.000 PLN.
8.   Do sprzedania dom w Nawojowej Górze, 180 m2, 

      zagospodarowany ogród, działka łącznie 19 a, cena 499.000 PLN.
9.   Do sprzedania dom w Balicach, 270 m2, cena 440.000 PLN.
10. Do wynajęcia dom w Ściejowicach, gm. Liszki 270 m2, 

      przystosowany pod działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, 

      dom spokojnej starości, cena 3800 PLN/m-c.
 

JESTEŚMY
SKUTECZNI

www.polnoc.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
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska 

Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

"Gwarek Krzeszowicki" jest kolportowany na obszarze Gmin: Krzeszowice, Liszki i�Zabierzów. W�Krzeszowicach - w�mieszkaniach, instytucjach użyteczności publicznej, fi rmach 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, fi rmach 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 grafi czne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i�nie może być powielane oraz wykorzystywane w�całości lub w�części bez jego zgody.

KULTURA

SPORT

MUZEA  I  IZBY  REGIONALNE
NA  ZIEMI  KRZESZOWICKIEJ

Mistrzostwa Polski Juniorów - Olsztyn 1-3. 2013 r.

  Na stronie internetowej jest też b. 
krótka informacja o Muzeum Ziemi 
Krzeszowickiej, jednak brak danych 
o ekspozycji i godzinach otwarcia. 
Dlatego warto przypomnieć począt-
ki tego muzeum.

W latach 1982 – 1987 w starym 
pałacu Potockich (obecna siedziba 
Burmistrza Gminy Krzeszowice) 
w soboty i niedziele czynna była 
Izba Regionalna prowadzona przez 
Stowarzyszenie Miłośników Zie-
mi Krzeszowickiej. Lokal był nie-
ogrzewany, jednak zgromadzone 
eksponaty przyciągały wielu zwie-
dzających. Nadzieję na lepszą przy-
szłość dał zapis Anny Studenckiej 
z zasłużonej dla Krzeszowic rodziny 
Studenckich. SMZK otrzymało od 
Anny Studenckiej w 1984 roku duży 
dom mieszkalny wraz z działką 
w centrum Krzeszowic na ulicy 
Krakowskiej 30 z przeznaczeniem 
na Muzeum Ziemi Krzeszowickiej. 
W latach 1984 – 1987 przeprowa-
dzono niezbędne prace adaptacyjno 
- budowlane w oparciu koncepcję 
zagospodarowania wnętrz na cele 
muzealne i wystawiennicze. 25 lat 
temu, 12 grudnia 1987 roku nastą-
piło uroczyste otwarcie Muzeum 
Ziemi Krzeszowickiej. Przed wej-
ściem do budynku umieszczony 
został istniejący do dzisiaj drew-
niany szyld zaprojektowany i wyko-

nany przez znanego artystę malarza 
Mariana Konarskiego. Wernisaż 
Jego obrazów i rzeźb zainaugurował 
działalność Muzeum. Przez prawie 
20 lat na mocy umowy z Krzeszo-
wickim Ośrodkiem Kultury cały 
budynek tętnił życiem. Na stryszku 
dostępna była ekspozycja regional-
na, a w czterech salach na parterze 
odbywały się różne zajęcia KOK-u; 
była tam też galeria KOK obecnie 
działająca w pałacu Vauxhall pod 
patronatem CKiS Krzeszowice. 
Próbę wprowadzenia działalności 
muzealnej w większym zakresie 
podjęto w latach 2008 – 2010. 
SMZK zorganizowało wówczas 
kilka cieszących się znacznym 
zainteresowaniem wystaw. Były to: 
jesienią 2008 roku wystawa z okazji 
90 rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę; na wiosnę 2009 
r. wystawa o historii uzdrowiska 
w Krzeszowicach; w czerwcu 2009 
r. wystawa o latach 1944 – 1989 
w Krzeszowicach i 20 rocznicy 
„Okrągłego Stołu”; w grudniu 2009 
r. wystawa z okazji 85 rocznicy praw 
miejskich Krzeszowic i w maju 2010 
r. wystawa z okazji 75 rocznicy 
śmierci Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Muzeum Ziemi Krzeszowic-
kiej było wtedy codziennie dostępne 
dla zwiedzających. Można żałować, 
iż od 3 lat niewiele się tam dzieje. 

W Powiecie Krakowskim żadna 
pozarządowa instytucja kultury nie 
ma takich możliwości wystawien-
niczych i tak cennych zbiorów jak 
SMZK. Zbiory powinny być stale 
dostępne podobnie jak w Muzeum 
w Czernej. SMZK ma też ½ pięknej 
Willi Domańskich w Nawojowej 
Górze z międzywojennym wypo-
sażeniem darowanej przez Danutę 
Lubelską. Nieruchomości z salami 
wystawowymi i wartościowe, licz-
ne zbiory stanowią dobrą podsta-
wę dla trwałego działania Muzeum 
w Krzeszowicach. Władze samorzą-
dowe powinny być zainteresowane 
wsparciem dla Muzeum. Jednak 
w ostatniej Ziemi Krzeszowickiej 
padł pomysł powstania wystawy sta-
łej poświęconej ziemi krzeszowic-
kiej w odnowionym dworcu PKP, 
a w innych mediach zaczęto mówić 
o powstaniu muzeum usytuowanego 
na terenie ruin zamku w Rudnie. 
W prężnie działającej krzeszowic-
kiej bibliotece prezentowana jest 
sfi nansowana przez Stowarzyszenie 
Ratuj Tenczyn wystawa reproduk-
cji obrazów związanych z rodem 
Tęczyńskich; ostatnio przybyła 
reprodukcja obrazu przedstawia-
jącego Agnieszkę z Tęczyńskich 
Firlejową, którego oryginał znajduje 
się w klasztorze w Czernej. Warto 
się jednak zastanowić nad tymi 

pomysłami; na dworcu PKP miało 
przecież być potrzebne w Krzeszo-
wicach kino, a w ruinach zamku 
w Rudnie jeszcze bardzo wiele 
lat nie będzie realnej możliwości 
zorganizowania muzeum. Można 
sobie natomiast wyobrazić salę 
portretową na zamku w Rudnie 
po przygotowaniu odpowiedniego 
pomieszczenia. Dotychczasowa 
działalność Stowarzyszenia Ratuj 
Tenczyn daje nadzieję na jak naj-
szybsze przywrócenie możliwości 
zwiedzania zamku w Rudnie. 

5 marca 2013 r. mija 35 lat od 
powstania Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Krzeszowickiej, to dobry 
moment do przypomnienia na jakie 
cele przeznaczyła Anna Studencka 
swój dom przy ul. Krakowskiej 30 
w Krzeszowicach i że 25 lat temu 
powstało już Muzeum w Krzeszo-
wicach. Szkoda, że obecnie tylko 
stryszek pełni rolę izby regionalnej 
i to bez stałych godzin otwarcia. 
W domu tym jest miejsce na wysta-
wę stałą i różne wystawy czaso-
we; także na eksponaty związane 
z Tęczyńskimi i Rudnem. W cen-
trum miasta jest gotowy budynek 
przeznaczony przez darczyńcę na 
konkretną działalność, a Krzeszowi-
ce stać na Muzeum z prawdziwego 
zdarzenia. Warto o tym pamiętać..

 v Marek Rowecki 

Kacper Stec zajął wysoką 12- stą loka-
tę na 1500 m stylem dowolnym z cza-
sem 18:04.50. Kacper dołożyl jeszcze 
fi nał na 400 m stylem dowolnym. 
Podwójnie w fi nałach B mistrzostw 
pływał Tomasz Koprynia w stylu 
klasycznym. W stylu grzbietowym 
raz w fi nale B wystartował Domi-
nik Mazur. Jego czas 2:26,45 bardzo 
dobrze rokuje na kolejne miesiące.

Sporo satysfakcji przyniosły więc 
pierwsze Mistrzostwa Polski na 
krótkim basenie (25m). Udane star-
ty naszych zawodników zapewne 
dadzą wiele motywacji im samym, 
jak rownież rodzicom, poswięcaja-

cym sporo czasu swoim dzieciom. 
Trenerom natomiast Mistrzostwa 
Polski pokazały że droga treningów 
obrana na początku przygotowań 
przyniosła oczekiwane rezultaty, a 
na przyszłość daje wiarę w jeszcze 
lepsze rezultaty i może medale już 
podczas następnych spotkań z elitą 
pływaków w lipcu 2013 r.

Należy podkreslić że w zawodach 
wzięło udział ponad 500 zawodni-
ków ze 101 klubów co tym bardziej 
podkreśla bardzo dobry wynik naszej 
wspaniałej czwórki pływaków..

 v UKP Kmita Zabierzów

Od 28 lutego 2013 r. zrewitalizowana została strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Krzeszowice. W zakładce Kultura 
można znaleźć Muzea i Izby Regionalne. Dobrze prezentuje się informacja o Muzeum w Klasztorze Karmelitów Bosych 
w Czernej, które można zwiedzać codziennie; pon.- sob. 9.00 – 12.00 i 14.00 – 16.00, a niedziele i święta 14.00 – 16.00.
Przedstawione zostały interesujące ekspozycje znajdujące się w muzeum, podano czynny nr telefoniczny i e-mail. 
Klasztor w Czernej to prawdziwa perła turystyczna na ziemi krzeszowickiej.

Miło nam poinformować o sukcesach naszych pływaków. Podczas zakończonych 3.03.2013 r. Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów, które odbyły sie w Olsztynie na przepięknej i nowoczesnej pływalni "Aquasfera". Drużyna UKP Kmita 
Zabierzów w składzie Justyna Jankowska, Kacper Stec, Tomasz Koprynia i Dominik Mazur wywalczyła łącznie 
9 fi nałów z czego aż 5 najlepsza nasza zawodniczka Justyna Jankowska. Justyna zajmowała miejsca w najlepszej 
10 na 50 m stylem motylkowym oraz 50 m stylem dowolnym.

Sunia będzie średniego wzro-
stu. Jest wesołą, aktywną sucz-
ką, czyli dla ludzi aktywnych, 
lubiących długie spacery:)
Sunia uwielbia zabawy i będzie 
wspaniałą towarzyszką dla ro-
dziny z dziećmi, może mieszkać 
z innymi zwierzętami.
Sunia będzie wydana tylko do 
domu. Kojec, łańcuch wyklu-
czony.
Kontakt do opiekuna 
p. Marta – 882 180 526.

MŁODZIUTKA SUNIA

Nadal szukają domu! Pomóżmy!

Boks to amstaff, który 9 lat miał 
dom, był kochany i rozpieszcza-
ny, był jedynym zwierzęciem i 
"dzieckiem" w rodzinie. Jeździł 
na rodzinne wakacje, był ważnym 
członkiem rodziny. Miesiąc temu 
zmarła jego Pani. Mąż ma pracę 
"wyjazdową" i nie miał czasu dla 
psa. Padł wyrok: Boks zostanie 
uśpiony. Znalazły się jednak 
duszyczki, które nie pozwoliły, 
by zdrowy pies został uśpiony. 
Boks za zgodą właściciela trafi ł 
do hotelu. Zostały opłacone 2 
miesiące. Tyle mamy, by znaleźć 
psu dom :(
Jest to pies o silnym charakterze, 
mimo ciężkiej sytuacji je, jest 
pozytywnie nastawiony do ludzi. Pies jest posłuszny, ułożony i cierpi 
bardzo bez “swojego” człowieka...

Kontakt w sprawie adopcji:
509-188-082 Magda

604-115-708 Jola

BOKS

 Tel. 662 660 373, 668 339 753

Redakcja zapraszała wielokrotnie także inne kluby sportowe z obszarów gmin Krzeszowice, Liszki i Zabierzów 
do współpracy i darmowego publikowania na łamach “Gwarka” informacji o swoich działaniach, jednak jak 
do tej pory z tej możliwości skorzystał jedynie UKP Kmita Zabierzów. Cieszymy się, że w ten sposób możemy 
informować Państwa o sukcesach pływaków tego klubu.

Redakcja



12 krzeszowickiReklamy

Krzeszowice, 

tel. 12/282-03-10
email: 

tel. 12/282-66-17
email: 

Regulice, 

tel. 12/283-11-20
email: 

* CENY OBOWIĄZUJĄ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

 

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

-

SPACER

Studio
Solarium & Fitness
Krzeszowice
ul. Krakowska 31

Tel. 12-282-89-59
www. solariumkrzeszowice.com.pl
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