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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!!!
WOLA FILIPOWSKA PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 79

Z przyjemnością informujemy, że oficjalne otwarcie nowego CENTRUM GRZEWCZEGO
oraz SALONU ŁAZIENKOWEGO połączone z obchodami 20-lecia istnienia firmy TERMO-GAZ nastąpiło w dniu 8 maja

Picasso, Matisse i Miro w Krzeszowicach

Wystawa obejmuje ok. 75 prac graficz-
nych ze wspaniałego dorobku trzech 
artystów.
Pablo Picasso (1881 – 1973), twórca 
kubizmu – artysta wyjątkowy, który 
przez prawie całe stulecie budził uznanie 
świata –  przez swoje długie twórcze 
życie był także ilustratorem książek: 
pomiędzy 1910 a 1972 rokiem wydano 
154 książki z jego ilustracjami. Wystawa 
prezentuje cykl litografii z roku 1949, 
które powstały do opowiadania Prospera 
Merimee „Carmen”. Piękna, powabna, 
niezależna ale i okrutna bohaterka nowe-

li Merimee i opery Georges’a Bizeta 
(1875) – fascynowała Picassa od naj-
wcześniejszych lat twórczości, stając się 
z czasem najważniejszym symbolem 
i toposem jego dzieł artystycznych i klu-
czem do ich interpretacji. Wyzwanie 
zilustrowania noweli Prospera Merimee 
(napisanej w 1845 roku) podejmował 
Picasso w latach 50-tych dwukrotnie. 
Ponadto zobaczyć można 4 prace z tzw. 
„sekretnej kolekcji”– są to litografie 
wykonane wg. erotycznych rysunków 
Picassa, które pokazywał tylko nielicz-
nym a także prace pokazujące ulubio-

Pablo Picasso, Henri Matisse, Joan Miro – to trzech największych 
mistrzów nowoczesnej sztuki XX wieku, których osobowości twórcze 
miały wielki wpływ na wszystkie dziedziny współczesnej plastyki a rów-
nocześnie w powszechnym odczuciu są także synonimami skrajnych 
przejawów sztuki nowoczesnej. U początków swej kariery byli mala-
rzami skandalistami, nowatorami, z czasem ewoluowali i wykształcili 
własny styl malowania. Nie wszyscy jednak wiedzą, że również grafika 
zajmowała w ich twórczości ważne, a mniej znane miejsce.

Ciąg dalszy na stronie 2

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.

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.

P. Picasso „Carmen” 1949

www.quercus-ogrody.com

placzekw@gmail.com

projektowanie i urządzanie zieleni

tel. 606 910 700,  608 323 563

OGRODY
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W 1696 r. w opublikowanym 
w Norymberdze dziele niemiec-
kiego historyka Samuela Pufen-
dorfa o panowaniu szwedzkiego 
monarchy Karola X Gustawa (De 
rebus a Carolo Gustavo Sueciae 
rege gestis...) zamieszczono plan 
zamku Tenczyn na podstawie 
rysunku  Eryka J. Dahlberga. Na 
rycinie ukazano otoczenie zdo-
bytego w 1655 r. przez Szwedów 
zamku z budynkami folwarczny-
mi, ogrodami, lasami i wyraźnie 
zaznaczoną winnicą. 
Okazuje się że winnica u stóp 
zamku Tenczyn istniała być może  
już pod koniec XIV wieku, gdyż 
wówczas i w następnych wiekach 
uprawiano w Małopolsce winorośl 
w wielu lokalizacjach. Świadczą 
o tym liczne nazwy miejscowości 
i wzgórz - także to  przy ruinach 
zamku Tenczyn do dziś nazywane 
jest przez miejscowych winnicą. 
Tenczyńska winnica (widoczna na 
rycinie) znajdowała się  na zachód 
od zabudowań zamkowych, nad 
jarem pełniącym funkcję suchej 
fosy. Na dnie tego jaru stał browar, 
który po winobraniach był z pewno-
ścią miejscem przerobu winogron. 
Zarys tego budynku widoczny jest 
też na ilustracji Dahlberga.
Winne krzewy rosły na specjalnie 
ukształtowanym tarasie oraz na 
stromych zboczach jaru, poniżej 
muru sieni zamkowej i bastei wjaz-
dowej - tzw. barbakanu. Pozostało-
ści tego tarasu nadal widoczne są 
w pobliżu zamku. Mury zamko-
we chroniły winnicę od zimnych 
podmuchów wschodnich wiatrów. 
Teren winnicy był więc miejscem 
zacisznym, o ograniczonej cyr-
kulacji chłodnych mas powietrza 
(i tak jest nadal - o czy można się 
przekonać w czasie spaceru po daw-
nej plantacji). Jar usytuowany jest 
na linii północ-południe i otwiera 

się w kierunku południowym, co 
wpływało pozytywnie na wzrost 
krzewów winorośli, tworząc dobre 
siedlisko mikroklimatyczne dla tej 
rośliny. Posadzenie i prowadzenie 
krzewów na stromym zboczu (na 
wzór nadreński i mozelski) sprzy-
jało szybszemu dojrzewaniu wino-
gron, na co miał wpływ lepszy kąt 
padania promieni słonecznych niż 
na terenach płaskich oraz odpływ 
chłodnych mas powietrza na dno 
dolinki. Strome zbocze jaru utrud-
niało jednak prace agrotechniczne 
w winnicy. 
Od zachodu usytuowany był sad 
(obszar pokryty drzewami na lewo 
od winnicy na planie z 1655 r.), 
który tworzył z winnicą ogród 
owocowy. Sad ten chronił dodat-
kowo krzewy winne od wiatrów 
zachodnich i północnych. Ogród 
otoczony był zapewne kamiennym 
murem lub drewnianym płotem. 
Na podstawie planu E. Dahlber-
ga można określić też wielkość 
zamkowej winnicy. Jej długość na 
linii północ-południe była zbliżo-
na do długości zachodniego ciągu 
murów obronnych zamku (od bar-
bakanu do baszty artyleryjskiej 
zwanej "Grunwaldzką") i wynosiła 
około 100 m, natomiast jej  sze-
rokość wynosiła  około 40-50 m. 
Można przyjąć, iż winnica przy 
zamku Tenczyn około 1655 r. zaj-
mowała powierzchnię około 40-50 
arów. Była więc, jak na warunki 
polskie, dość pokaźna.
Domyślać się można, iż w winnicy 
tenczyńskiej uprawiano odmiany 
winorośli właściwej vitis vinifera 
znane w Europie Środkowej pod 
koniec średniowiecza: 'Traminer' 
(tak jak w Tyńcu jeszcze w XVIII 
w.), 'Chrupka Złota' (synonim 
'Gutedel'), być może 'Riesling Reń-
ski' i 'Elbling', 'Heunisch Weiss' 
lub tokajski 'Furmint'. Jedno-

znaczną odpowiedź w tej 
kwestii mogą dać jedynie 
badania paleobotaniczne 
zachowanych pozostało-
ści roślinnych w glebie 
(np. nasion lub reliktów 
pni). Krzewy rosły na 
własnych korzeniach, 
nie groziły im choroby 
grzybowe wywodzące 
się z Ameryki Północnej 
czyli mączniak prawdzi-
wy i mączniak rzekomy 
(przywleczone do Europy 
dopiero w XIX stuleciu) 
oraz filoksera. W bardziej 
wilgotne lata mogły być 
jednak porażane przez 
szarą pleśń. Krzewy prowadzono 
przy drewnianych palikach, być 
może w rzędach lub w rozstawie 
opartej na planie kwadratu. Cię-
to je raczej krótko (forma niskiej 
głowy) i okrywano na zimę ziemią 
lub słomą. Warunki klimatycz-
ne, zwłaszcza w XVII wieku, nie 
były jednak dla winorośli łaska-
we. Nastąpiło wówczas znaczące 
ochłodzenie klimatu, nazywane 
przez historyków i klimatologów 
"małą epoką lodowcową".
Wino powstawało w bezpo-
średnim sąsiedztwie winnicy. 
W ukazanym na planie Dahlberga 
budynku browaru, sąsiadującym 
z winnicą, zapewne mieściła się 
tłocznia. Wytłoczony moszcz 
winny fermentował i dojrzewał 
w dębowych beczkach, które 
przechowywano w zamkowych 
piwnicach. Wydajność winnicy 
tenczyńskiej nie była raczej wyso-
ka - w przeciętne lata z uprawy 
pod zamkiem uzyskiwano około 
pół tony owoców, z tego wytła-
czano około 350 litrów moszczu. 
Te niewielkie ilości wina mogły 
jedynie zaspokoić potrzeby gospo-
darzy zamku i ich gości. 

Zniszczenie winnicy tenczyńskiej 
wiązać należy z najazdem szwedz-
kim, spaleniem zamku w 1656 r. 
lub jego całkowitą degradacją na 
początku XVIII w., a nie z ochło-
dzeniem klimatu (tzw. "małą epo-
ką lodowcową"). To jednak dzięki 
rycinie Eryka Dahlberga pamięć 
o winnicy przetrwała  wiele wie-
ków i pozostała żywa do naszych 
czasów. Rycinę na której przedsta-
wiona jest między innymi winni-
ca  zobaczyć można w Bibliotece 
Miejskiej w Krzeszowicach, gdzie 
stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”  
prezentuje pamiątki związane 
z zamkiem Tenczyn i Tęczyńskimi.
Na podstawie tekstu Grzegorza 
Orłowskiego „Winnica pod zam-
kiem Tęczyn”

ne motywy artysty: corridę, 
gołąbka pokoju, tematykę 
cyrkową oraz kilka portre-
tów kobiet – towarzyszek 
jego życia. 
Prace wykonane dla 35 i 36 
numeru czasopisma artystycz-
no-kulturalnego „Verve” – to 
ciekawy wycinek twórczości 
graficznej Henri Matisse-
’a (1869 – 1954), twórcy 
fowizmu. „Verve”, wydawane 
w Paryżu w latach 1937 – 1960, 
którego twórcy mieli ambicje 
stworzenia najpiękniejszego 
i najbardziej na świecie eksklu-
zywnego czasopisma, w każ-
dym numerze prezentowało 
oryginalne grafiki różnych 
artystów, którzy z czasem stali 
się bardzo znani. Dzisiaj ich 
prace są poszukiwane i cenio-
ne na rynku sztuki. Matisse 
zaprojektował okładkę do tego 
podwójnego numeru, który 
w całości został poświęcony 
ostatnim latom jego twórczo-
ści oraz osobiście nadzorował 

tworzenie litografii dołączo-
nych do czasopisma, które 
zostało uznane za najbardziej 
znaczące wydawnictwo arty-
styczno-literackie XX wieku. 
Na wystawie prezentowane 
będą także „Błękitne akty” – 
litografie jego słynnych wyci-
nanek – papierowych kolaży, 
jedne z najbardziej rozpozna-
walnych dzieł artysty. 
Joan Miro (1893 – 1983), arty-
styczny outsider nie należący 
do żadnego kierunku, wszyst-
kie swoje litografie zgromadził 
w sześciotomowym wykazie 
„LITHOGRAPH”. Wykaz 
zawiera opisy prac wraz 
z charakterystyką papieru, 
na którym zostały wykonane, 
podaje wysokość nakładu itp. 
Ekskluzywna i wyjątkowa 
edycja „Lithographu” zawie-
ra kilkadziesiąt prac artysty, 
z których część znajduje się 
na wystawie. 
Wszystkie prezentowane na 
wystawie dzieła są własno-

ścią kolekcjonera i marszanda 
Jakuba Lepa, zajmującego się 
wystawiennictwem oraz sprze-
dażą dzieł sztuki. Organiza-
torem ekspozycji są Galeria 
w Pałacu Vauxhall Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszo-
wicach oraz polsko-niemiecka 
firma Lep Art Consulting.

Na wystawę zapraszają:
Centrum Kultury i Sportu  

w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vau-

xhall
oraz

Lep Art Consulting

Wystawa czynna  
do 27 maja 2012. 

Cena biletu: 
4 złote

ZAMEK

CIĄG DALSZY ARTYKUŁU ZE STRONY 1

WINNICA NA TENCZYNIE

Picasso, Matisse i Miro w Krzeszowicach

Tradycje winiarskie Tenczynka znane są bardzo dobrze mieszkańcom gminy Krzeszowice, 
nieliczni zdają sobie jednak  sprawę z tego że związane są one bezpośrednio z zamkiem 
Tenczyn. Znajdowała się tu bowiem jedna z najstarszych i udokumentowanych plantacji 
krzewów winorośli na ziemiach polskich.

Grzegorz Stępowski

Anna Miga

kierownik Galerii w Pałacu Vauxhall

www.ratujtenczyn.org.pl

   Fragment planu zamku Tenczyn z okresu 
„Potopu” przedstawiający winnicę 

H. Matisse „Tancerka” 1950J. Miro „Śpiewająca ryba” 1972

Rudno 262, 32-067 Tenczynek
tel. 513-288-895, 660-406-965
KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

profesjonalizm • konkurencyjne ceny • doradztwo

P. R.B. TOMAS REM  Tomasz HrycaniukP. R.B. TOMAS REM  Tomasz Hrycaniuk

Szukasz firmy remontowej?Szukasz firmy remontowej?

W dniu 4 maja w godzinach 9.00-11.00 tradycyj-
nie w budynku Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Krzeszowicach PCK Miejski Klub Honorowych 
Dawców Krwi w  Krzeszowicach, przy wsparciu 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Krakowie, po raz kolejny przeprowadził 
akcję poboru krwi.

22 osoby w różnym wieku przyłączyły się do przedsię-
wzięcia. Krew oddało 19 osób. Łączna ilość oddanej 
krwi to 8550 mililitrów.

Gratulujemy dawcom i  zachęcamy do oddawania 
krwi. To nic nie kosztuje (nie jest też bolesne, ani 
obciążające dla organizmu), a ratuje życie! Nie bądź-
my obojętni i następnym razem koniecznie przyłącz-
my się do akcji PCK.

Redakcja będzie informowała na łamach „Gwarka” 
o następnych akcjach naszego Miejskiego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi.

AKCJA POBORU KRWII
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Do zawału serca dochodzi zazwy-
czaj przez wysiłek, stres, chorobę 
serca, ale bardzo często te czynni-
ki występują jednocześnie. Inten-
sywność zawału jest bardzo różna: 
jedni ze zdziwieniem dowiadują 
się od lekarza o przebytym prak-
tycznie bezobjawowo zawale, 
a inni nie mają tyle szczęścia 
i umierają przy pierwszym. Jednak 
objawy zbliżającego się zawału 
są bardzo podobne u wszystkich. 
Piekący, gniotący ból w klatce 
piersiowej, trudny do umiejsco-
wienia, promieniujący do lewej 
ręki, żuchwy, łopatki, do tego lęk, 
przerażenie, pot na zimnej bladej 
skórze, kołatanie serca. Tak naj-
częściej opisują stan przed zawa-
łem ci, którzy go przeżyli. 
Jeżeli u któregoś z domowników 
lub znajomych zaobserwujemy te 
objawy, to nie zostawiajmy ich, 
lecz zacznijmy działać. Zadzwoń-
my po karetkę pogotowia, gdyż 
transport do lekarza w ośrod-
ku zdrowia dodatkowo obciąża 
pacjenta, wydłuża czas do kontak-
tu z lekarzem (kolejki, procedury). 
Ale to nie koniec naszej pomo-
cy. Rozmawiajmy, uspokajajmy 
i obserwujmy chorego. Może się 
zdarzyć, że chory nie doczeka do 
przyjazdu karetki i straci przy-
tomność, wówczas jego życie 

jest w naszych rękach. Zależy od 
naszego opanowania i przezwy-
ciężenia lęku przed wykonaniem 
kilku podstawowych czynności 
związanych z resuscytacją krą-
żeniowo-oddechową. 

Wykonujemy 
 następujące czynności:

1. przetransportowujemy chorego 
w miejsce bezpieczne, jeżeli się 
w takim nie znajduje,

2. układamy chorego na twardej 
równej powierzchni,

3. udrażniamy drogi oddechowe 
odchylając głowę do tyłu i uno-
sząc żuchwę,

4. rozpinamy ubranie, aby mieć 
dostęp do klatki piersiowej 
i wzrokiem, słuchem i dotykiem 
przez 10 s sprawdzamy oddech 
(prawidłowy oddech u dorosłe-
go to 10-20 na min., 2-3 na 10 s), 

5. jeżeli nie wyczuwamy oddechu, 
to przystępujemy do wykonania 
2 wdechów ratowniczych,

6. po wykonaniu wdechów zaczy-
namy masaż serca – uciskamy 
klatkę piersiową nieco powyżej 
mostka na głębokość 4-5 cm,

7. jeżeli „do dyspozycji” są dwie 
osoby, to dobrze, aby jedna 
udrażniała drogi oddechowe, 
a druga wykonywała masaż 
serca (2 wdechy – 30 uciśnięć).

Resuscytację prowadzimy do:
• przyjazdu karetki pogotowia,
• momentu, kiedy chory sam 

zaczyna oddychać,
• wyczerpania sił.
Jeżeli nie będziemy prowadzić 
resuscytacji, to szanse chorego 
spadają 7-10% z każdą minutą.
5 minut bez krążenia i oddechu to 
nieodwracalne zmiany w mózgu. 
Czas dojazdu „R”-ki to więcej niż 
5 min…Życie lub zdrowie osoby 
chorej w ogromnym stopniu zależy 
od reakcji bezpośrednich świad-
ków zdarzenia…
Szkoda, że w Polsce tak mało 
uwagi poświęca się na tak ważne 
zagadnienia.

Informacje, Reklamy

PORADY OSP

ZAWAŁ SERCA
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA

Do zatrzymania krążenia, potocznie zwanego utratą przytomności, dochodzi 
z wielu przyczyn m.in. niewydolności krążenia, niedrożności dróg oddecho-
wych (ciało obce, uduszenie, podtopienie), urazu, udaru mózgu, zatrucia. 
Szczególną przyczynę utraty przytomności stanowi zawał mięśnia sercowego.

PORADY PRAWNE 

ratownik W. Ślusarczyk

OSP TENCZYNEK

KĄCIK KOLEKCJONERA

 W czerwcu z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 – 
organizowanych po raz trzeci przez dwa państwa – tym razem 
Polskę i Ukrainę (wcześniej w 2000 roku przez Belgię i Holandię 
oraz w 2008 przez Austrię i Szwajcarię) – NBP wyemituje całą 
serię innowacyjnych monet na światowym rynku kolekcjonerskim. 
8 czerwca 2012 turniej w piłce nożnej rozpocznie się na nowym 
Stadionie Narodowym w Warszawie, by zakończyć się 1 lipca 
finałem Mistrzostw na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. W czasie 
mistrzostw zostanie rozegranych 31 meczów i zagra w im szes-
naście drużyn narodowych wyłonionych z kwalifikacji, w których 
brało udział 51 państw.
Pomimo wielu jeszcze niedociągnięć organizacyjnych w przygotowaniach 
do Mistrzostw, to w dziedzinie kolekcjonerskiej, NBP przy współpracy 
z Mennicą Polską, jak zawsze stanął na wysokości zadania. Mennica 
Polska uznawana za jedną z najlepszych mennic na świecie, wielokrot-
nie nagradzana najwyższymi wyróżnieniami na w międzynarodowych 
konkursach, stanęła na wysokości zadania i przygotowała serię monet 
okolicznościowych upamiętniających organizowane Mistrzostwa Euro-
py w Piłce Nożnej. Wyemitowane zostaną monety: 2 złote (popularny 
stop golden nornic – w nakładzie 1 mln sztuk), 4 x 10 złotych (monety 
srebrne tworzące jedną całość w nakładzie minimalnym jak na polskie 
zapotrzebowanie – tylko 15 tysięcy każdej), 20 złotych (moneta srebrna 
w nakładzie 35.000 sztuk), 100 złotych (moneta złota – Au 0,900 – nakład 
4000 sztuk), 500 złotych (moneta złota – Au 0,999 – nakład 1.000 sztuk). 
Z powyższego wynika, że o wszystkie monety trzeba wcześniej zadbać. 
Biorąc pod uwagę, że jeszcze nie wiadomo o systemie sprzedaży tych 
monet, i to, że na mistrzostwa zjedzie wielu kibiców w tym kolekcjonerów, 
już dzisiaj warto pomyśleć o zdobyciu tych monet, gdyż później trzeba 
będzie przepłacać, by móc je kupić. Nie dodaję przy tym, że monety  
4 x 10 zł i nawet 20 złotych mogą być w najbliższym czasie kandydatami do wielu nagród w dziedzinie 
numizmatyki, a to daje pewność o ich szybkim wzroście cen.
Przed tym jeszcze w dniu 15 maja – NBP wyemituje 2 i 10 zł z okazji 150 lat Muzeum Narodowego w War-
szawie. Na monetę srebrną 10 zł również warto zwrócić uwagę – ze względu na jej ciekawy wizerunek.
Tyle na dzisiaj – niech pozostanie trochę miejsca na zdjęcia tych rarytasów, które mają wkrótce trafić 
do naszych kolekcji.
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Władza rodzicielska obejmuje w 
szczególności obowiązek i prawo 
rodziców do wykonywania pieczy 
nad osobą i majątkiem dziecka oraz 
do wychowania dziecka, z posza-
nowaniem jego godności i praw. 
Rodzice obowiązani są troszczyć się 
o fizyczny i duchowy rozwój dziec-
ka i przygotowywać je należycie 
do pracy dla dobra społeczeństwa 
odpowiednio do jego uzdolnień. 
Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo 
nie ma pełnej zdolności do czynno-
ści prawnych, władza rodzicielska 
przysługuje drugiemu z rodziców. 
To samo dotyczy wypadku gdy 
jedno z rodziców zostało pozba-
wione władzy rodzicielskiej albo 
gdy jego władza rodzicielska uległa 
zawieszeniu.
W myśl art. 111 § 1 k.r.o. jeżeli 
władza rodzicielska nie może być 
wykonywana z powodu trwałej 
przeszkody albo jeżeli rodzice lub 
jedno z nich nadużywa władzy 
rodzicielskiej lub w sposób rażący 
zaniedbują swe obowiązki wzglę-
dem dziecka, sąd opiekuńczy pozba-
wi rodziców władzy rodzicielskiej. 
Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone 

sąd opiekuńczy wyda odpowied-
nie zarządzenie. W sprawach o 
pozbawienie władzy rodziciel-
skiej dziecko nie jest uczestnikiem 
postępowania  w rozumieniu art. 
510 k.p.c. (uchwała pełnego składu 
Izby Cywilnej SN z dnia 26 stycznia 
1973r., III CZP 101/71). Uczestni-
kami postępowania powinni być 
rodzice małoletniego, jeżeli przysłu-
guje im władza rodzicielska.
Postępowanie o pozbawienie wła-
dzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy 
może wszcząć z urzędu (art. 570 
k.p.c.). W tym celu należy zawia-
domić sąd opiekuńczy o zdarze-
niu będącym podstawą wszczęcia 
takiego postępowania.  Obowiązek 
ten ciąży przede wszystkim na urzę-
dach stanu cywilnego, sądach, pro-
kuratorach, notariuszach, organach 
samorządu i administracji rządowej, 
Policji, placówkach oświatowych i 
zakładach zajmujących się opieką 
nad dziećmi. Sąd bada w szczegól-
ności dane dotyczące zachowania 
się i warunków wychowawczych 
małoletniego, sytuacji bytowej 
rodziny, podejmowanych oddzia-
ływań wychowawczych oraz stanu 

zdrowia małoletniego. Postępowa-
nie to może być wszczęte także na 
wniosek osoby zainteresowanej lub 
prokuratora.
Właściwość miejscową sądu opie-
kuńczego określa się według osoby 
małoletniego, a więc według miej-
sca jego zamieszkania, a w bra-
ku tego – według miejsca pobytu 
małoletniego. Zgodnie z art. 568 § 
1 k.p.c. sądem opiekuńczym jest sąd 
rejonowy. Zarówno z tego przepisu 
jak i z całokształtu unormowań tej 
instytucji wynika, że pojęcie sądu 
opiekuńczego nie stanowi kate-
gorii ustrojowo – organizacyjnej, 
sąd opiekuńczy nie jest bowiem 
ani sądem szczególnym, ani nawet 
ustawowo wyznaczonym odrębnym 
wydziałem. Sądem opiekuńczym 
jest zatem sąd rejonowy w takim 
zakresie, w jakim rozpoznaje spra-
wy opiekuńcze, i tym samym stosu-
je szczególne zasady postępowania. 
Od wniosku o pozbawienie władzy 
rodzicielskiej pobierana jest opłata 
stała w kwocie 40 zł.

WŁADZA RODZICIELSKA 
I JEJ POZBAWIENIE

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (k.r.o.) definiuje w sposób jednoznaczny instytucję 
władzy rodzicielskiej. Jak wiadomo dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod 
władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Bardzo często zdarzają 
się jednak takie sytuacje, że Sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub 
pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Z inicjatywy posła Jacka Osucha od 15 maja autor publikacji będzie udzielał bezpłatnych 
porad prawnych w Wolbromiu. Zapraszamy także do biura poselskiego Jacka Osucha w 
Olkuszu ul. Szpitalna 32, gdzie co tydzień udzielane są porady prawne. 

apl. adw. Adam Sypień

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

Zakres działalności:

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

• Podatkowa księga
   przychodów i rozchodów
• Ryczałt 
• Rejestry VAT

• ZUS
• Sprawy pracownicze 
• Szkolenia BHP
   przez firmę z uprawnieniami

• Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT na materiały budowlane
• Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

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)

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami,  doradztwo prawne, 
pośrednictwo w obsłudze geodezyjnej, pośrednictwo kredytowe; licencja nr 11143

Nieruchomości Forum ul. Rynek 25 32-065 Krzeszowice
tel: 505 11 97 97, 796 800 590, 12 399 44 05, adres e-mail: biuro@nkforum.pl

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Jeżeli chcesz znaleźć ofertę dla siebie - zapraszamy na naszą stronę internetową: www.nkforum.pl 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

MIESZKANIA
Krzeszowice, 2 pok. 38m2 155 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 46m2 215 000 zł
Krzeszowice, 3 pok. 60,5m2 250 000 zł
Krzeszowice, 3 pok. 60,5m2 250 000 zł
Krzeszowice, 3 pok. 66m2 270 000 zł
Krzeszowice, 4 pok. 78m2 375 000 zł
Krzeszowice, 3 pok. 79m2 330 000 zł

DZIAŁKI BUDOWLANE
Tenczynek 800 m2 120 000 zł
Tenczynek 1000 m2 130 000 zł
Siedlec 1050 m2 130 000 zł
Rudawa 1000 m2 115 000 zł
Pisary 700 m2  90 000 zł
Płoki 1500 m2  99 000 zł
Dulowa 1000 m2  85 000 zł
(przy drodze krajowej 79)

Dulowa 1300 m2 130 000 zł
(przy drodze krajowej 79)
Karniowice 3000 m2 165 000 zł

DZIAŁKI ROLNE
Radwanowice 4600 m2 160 000 zł
Radwanowice 5400 m2 159 000 zł
Radwanowice 6200 m2 130 000 zł
Jerzmanowice 28700 m2  84 000 zł
Dubie 3600 m2 120 000 zł
Pisary 3700 m2 165 000 zł

DOMY
Miękinia 120 m2 - dz.2000 m2 250 000 zł
Nowa Góra 300 m2 - dz 3000 m2 299 000 zł
Czerna 278 m2 - dz.700 m2 225 000 zł
Rybna 100 m2 - dz.1400 m2 240 000 zł                   
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JOGA DLA KRĘGOSŁUPA

AKTYWNE 9 MIESIĘCY SILNA MAMA

Zamiast tego, większość z nas 
cierpi z powodu bólu w plecach 
i w krzyżu, cierpimy też na bez-
senność. Czujemy się znużeni, 
zestresowani, a przede wszyst-
kim brak nam energii, co obni-
ża naszą jakość życia. Coraz 
częściej sięgamy po środki 
przeciwbólowe, aby uśmierzyć 
ból, to jednak tylko maskuje 
problem, powodując, że ten się 
pogłębia. W efekcie coraz wię-
cej ludzi z problemami kręgo-
słupa to przypadki operacyjne. 
Czy można temu zaradzić? 
Aktywność fizyczna taka jak 
pływanie, pilates, joga czy 
zwykła poranna gimnastyka, 
zapewnia nam kondycję i zdro-
wie dla naszego kręgosłupa. 
Asany (pozycje jogi) działają 
profilaktycznie, a odpowiednio 
dobrane sekwencje maja dzia-
łanie terapeutyczne. Techniki 
wykorzystywane podczas wyko-
nywania asan, takie jak: napię-
cia izometryczne, stretching, 
autorelaksacja, są bowiem 

powszechnie stoso-
wane w rehabilitacji. 
Charakterystyczne 
dla systemu jogi jest 
to, że kręgosłup ćwi-
czony jest bez „ode-
rwania” od narządu 
ruchu jako całości, 
co więcej joga pod-
chodzi do człowieka 
holistyczne - patrząc 
na jego ciało, emocje 
i umysł. 
Jest oczywiste, że zdrowia 
fizycznego nie można oddzie-
lić od dobrego samopoczucia 
emocjonalnego i umysłowego, 
pozostają one w bardzo silnym 
związku. Oznacza to, że ćwi-
czenia hatha jogi mają wpływ 
na nasze myśli i uczucia oraz 
odwrotnie - nasze myśli i uczucia 
manifestują się w naszym ciele. 
Centralną rolę w hatha jodze 
odgrywa kręgosłup. Zdrowy 
kręgosłup jest bowiem podstawą 
dobrego samopoczucia fizyczne-
go i psychicznego. 

Można powiedzieć, że trening 
kręgosłupa ma wpływ na cały 
organizm: wzmacnia kości, 
uelastycznia więzadła i ścię-
gna. Organy wewnętrzne są 
ukrwione, układ nerwowy staje 
się spokojny i mocniejszy, co ma 
zbawienny wpływ na równowa-
gę ducha i umysłu. 
Ale do tego potrzebna jest nam 
dyscyplina i systematyczna pra-
ca z naszym ciałem.

Jeszcze 20 lat temu lekarze zalecali 
kobietom w ciąży  9- miesięczny 
bierny wypoczynek. Na szczęście 
Ty żyjesz w zupełnie innych cza-
sach. Dziś każdy mądry ginekolog-
-położnik zaleca swoim podopiecz-
nym, których ciąże przebiegają 
prawidłowo, regularne ćwiczenia 
o umiarkowanej intensywności - 
i nie robi tego, by utrudnić im życie! 
Odpowiednio dawkowany sport 
daje tyle korzyści, że spędzanie 
czasu na kanapie, gdy oczekujesz 
dziecka, jest po prosty lekkomyślne. 
Nie ma w tym stwierdzeniu przesa-
dy, gdyż regularne ćwiczenia znacz-
nie zmniejszają ryzyko wystąpienia 
dolegliwości i komplikacji, które 
wywołać może ciąża. Dlaczego 
więc nie miałabyś wstać z fotela 
i zadbać o to, by mieć nogi wolne 
od obrzęków i żylaków, uniknąć 
bólów krzyża i zaparć?
Twój wygląd także na tym skorzy-
sta, bo regularny trening zapobie-
ga nadmiernemu przybieraniu na 
wadze i ujędrnia ciało. Będziesz 
także bezpieczniejsza, gdyż sil-
niejsze mięśnie lepiej poradzą 
sobie z rosnącym brzuchem, który 
sprzyja potknięciom i upadkom. 
Do tych wszystkich zalet dodam 
jeszcze kilka, by cie ostatecznie 
zmobilizować do ćwiczeń. Trening 
wzmocni wszystkie mięśnie, któ-
rych będzie potrzebować Twoje 
nowo narodzone maleństwo. Silne 
ręce i plecy sprawią, że zawsze 
będziesz gotowa do dźwigania, 
kołysania, przytulania go w ramio-
nach. Naukowcy wykazali, że poród 
aktywnych mam trwa krócej i są 
one 4,5 razy mniej narażone na 
zakończenie ciąży cesarskim cię-
ciem. Dodatkowo wysiłek fizyczny 
spowoduje, że mózg będzie regular-
nie nagradzał cie porcja endorfin, 

czyli hormonów szczęścia. Przy-
dadzą się one bardzo, bo szybkie „ 
ciążowe” przjście z rozmiaru S lub 
M do XXL czasem źle wpływa na 
samopoczucie….
Wziąwszy wszystko razem pod 
uwagę, nie wahaj się dłużej i jesz-
cze dziś zacznij ćwiczyć.

Jak ćwiczyć? 
Do tej pory nie ćwiczyłaś siło-
wo lub trenowałaś nie dłużej niż 
przez ostatnie 5 miesięcy? W tej 
sytuacji wykonuj 1-2 serie każde-
go ćwiczenia, po 8-10 powtórzeń 
każda. Między seriami odpoczywaj 
minutę. Ćwicz w ten sposób 2 razy 
w tygodniu,
Ćwiczyłaś co najmniej przez 
ostatnie pół roku i trenowałaś 
nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu? 
Teraz wykonuj 1-2 serie każdego 
ćwiczenia po 8-15 powtórzeń 3-4 
razy w tygodniu. Między seriami 
odpoczywaj minutę, a między tre-
ningami 1 dzień.
Jesteś doświadczoną fitnes-
ską? Dobierz sobie sama odpo-
wiednie obciążenie, liczbę powtó-
rzeń ( maksymalnie 25) i serii ( 
maksymalnie 3). Pamiętaj, że naj-
ważniejsza jest poprawna technika 
ćwiczeń i Twoje bezpieczeństwo.

Zawsze
Kontroluj ruch w każdym momen-
cie jego wykonania. Co to oznacza? 
Wolne tempo ćwiczeń bez gwałtow-
nych ruchów.
• Wydychaj powietrze, gdy poko-

nujesz ciężar.
• Pamiętaj, by nie zatrzymywać 

oddechu.
Pamiętaj

• Uzupełnij ćwiczenia siłowe tre-
ningiem kardio. Możesz jeździć 
na rowerze stacjonarnym, masze-
rować lub pływać.

• Zanim rozpoczniesz jakikolwiek 
trening, poproś o zgodę gine-
kologa, który opiekuje się Tobą 
w czasie ciąży. 

• Gdy ćwiczysz pij dużo wody i nie 
przegrzewaj się, W przeciwnym 
razie narazisz się na dokuczliwe 
kurczę mięśni.

• Nie przesadzaj z wysiłkiem. 
Zawsze wsłuchuj się w swoje 
ciało. Jeśli nie czujesz się na 
siłach przełóż trening na następ-
ny dzień.

• Natychmiast przestań ćwiczyć 
i niezwłocznie zgłoś się do leka-
rza, gdybyś odczuła zawroty gło-
wy jeśli zrobiłoby ci się słabo lub 
gdyby pojawiło się krwawienie 
z dróg rodnych!

1. „ Jednoręki bandyta”  Pozy-
cja wyjściowa: Weź hantle (2-3 
kg) do lewej ręki. Stań prawym 
bokiem do siedziska krzesła. 
Oprzyj na nim prawą dłoń 
i prawe kolano tak by ustawić 
tułów równolegle do podłogi. 
Głowę trzyma w przedłużeniu 
tułowia. Lewy łokieć ugnij do 
kąta prostego, tak by przedramię 
ustawiło się pionowo, a ramię 
równolegle do podłoża. Ruch: 
Wyprostuj lewy łokieć, unosząc 
hantle do tyłu. Ramię pozostaje 
nieruchome. Wróć do poz. Wyj-
ściowej. Wykonaj odpowiednia 
liczbę powtórzeń i serii, a następ-
nie ćwicz drugą ręką. Cel ćw.: 
Jędrne tyły ramion( triceps) 
i mocne plecy.

2. „Wzloty”. Pozycja wyjścio-
wa: Weź hantle (2-3 kg każ-
da) i usiądź na krześle. Stopy 
i kolana rozsuń na szerokość 
bioder. Wyprostuj plecy, Wcią-
gnij brzuch. Ugnij łokcie do kąta 
prostego i przyciśnij lekko do 
tułowia. Dłonie obróć palcami 

jedna do drugiej. Ściągnij łopatki 
i nie opieraj się o oparcie krze-
sła. Ruch: Nie zmieniając kąta 
ugięcia łokci, unieś ręce w bok na 
wysokość barków. Opuść ręce do 
poz. Wyjściowej. Wykonaj odpo-
wiednia liczbę powtórzeń i serii. 
Cel: jędrne przody ramion(bi-
ceps) i kształtne, mocne barki.

3. „W poduszkach siła”. Pozycja 
wyjściowa: Weź hantle (2-3 kg 
każda) i połóż się na plecach, 
podpierając łopatki i środkową 
część grzbietu na 2-3 podusz-
kach tak, by barki znajdowały się 
powyżej brzucha. Ugnij kolana 
i oprzyj stopy na podłodze. Ręce 
z hantlami złącz nad tułowiem 
tak, aby dłonie znajdowały się 
nad brzuchem. Łokcie lekko 
ugięte, tak by całe ręce tworzy-
ły owal. Ruch: Nie zmieniając 
ugięcia łokci, opuść ręce w bok, 
aż poczujesz lekkie rozciągnięcie 
w przedniej części barków. Wróć 
do poz. wyjściowej. Wykonaj 
odpowiednia liczbę powtórzeń 
i serii. Cel: Jędrne mięśnie pier-
siowe, kształtne barki.

4. Jak w balecie. Pozycja wyj-
ściowa: Stań prawym bokiem 
do oparcia krzesła i oprzyj na 
nim prawą dłoń. Stań w rozkroku 
wyraźnie szerszym niż szerokość 
bioder i skieruj czubki butów 
na zewnątrz. Ściągnij łopatki, 
napnij lekko brzuch i mocno 
pośladki. Lewą rękę oprzyj na 
biodrze. Ruch: Ugnij kolana tyle, 
by tułów cały czas był ustawiony 
pionowo. Wróć do poz. wyjścio-
wej. Wykonaj odpowiednia licz-
bę powtórzeń i serii. Cel: jędrne 
przody i tyły ud oraz pośladki.

5. Minihuśtawka. Pozycja wyj-
ściowa: Na prawą kostkę załóż 
obciążnik (1-2 kg). Stań na lewej 

nodze. Złącz kolana 
i oprzyj prawy czubek 
buta na podłodze. Dło-
nie oprzyj na oparciu 
krzesła. Wciągnij brzuch. 
Ruch: Ugnij prawe kola-
no do kąta prostego, 
mocno napinając tył uda. 
Wróć do poz. wyjściowej. 
Wykonaj odpowiednia 
liczbę powtórzeń i serii 
najpierw prawą nogą, 
a następnie lewą nogą. 
Cel: jędrne tyły ud.

6. Wyżej. Pozycja wyj-
ściowa: Na prawą kost-
kę załóż obciążnik (1-2 
kg). Połóż się na prawym 
boku. Kolana ugnij do 
kata prostego. Głowę 
oprzyj na lewej ręce. Pod 
brzuch możesz podłożyć 
dla komfortu poduszkę - oprzyj 
na niej prawą dłoń. Ruch: Unieś 
w bok prawa nogę i wyprostuj ją 
w kolanie. Wróć do poz. wyjścio-
wej. Wykonaj odpowiednia licz-
bę powtórzeń i serii i ćwicz lewą 
nogą. Cel: Szczupłe i kształtne 
biodra.

7. Niżej. Pozycja wyjściowa: Na 
lewą kostkę załóż obciążnik (1-2 
kg). Połóż się na prawym boku. 
Lewą nogę wyprostuj w prze-
dłużeniu tułowia. Prawe kolano 
ugnij przed sobą do kąta proste-
go i oprzyj na 1-2 poduszkach. 
Głowę oprzyj na lewej ręce, 
a prawą dłoń na podłodze przed 
tułowiem. Ruch: unieś lewą 
nogę. Wróć do poz. wyjściowej. 
Wykonaj odpowiednia liczbę 
powtórzeń i serii, a następnie 
ćwicz prawą nogą. Cel: Jędrne 
mięśnie wewnętrzne ud.

8. Marsz na siedząco. Pozycja 
wyjściowa: Usiądź na brzegu 

krzesła. Tułów cofnij, opierając 
górną część pleców o oparcie. 
Chwyć brzegi siedziska tuż przy 
pośladkach. Jeżeli potrzebujesz 
lepszego podparcia, włóż pod 
dolną część pleców poduszkę. 
Kolana ugnij do kąta prostego 
i oprzyj całe podeszwy butów na 
podłodze. Napnij brzuch. Ruch: 
Unieś lewą nogę tyle, aby stopa 
znalazła się na wysokości bio-
dra. Wróć do poz. wyjściowej. 
Wykonaj odpowiednia liczbę 
powtórzeń i serii, wykonując 
powtórzenia na przemian lewą 
i prawą nogą. Cel: Mocny i jędr-
ny brzuch.

Powyższe ćwiczenia wykonywane 
konsekwentnie pozwolą utrzymać 
Twoje ciało w formie. Powodzenia.

Współczesny człowiek – zabiegany i przepracowany, chwytający 
zbyt wiele obowiązków, spędzający niezliczone godziny przy ekranie 
komputerowym, powtarzający monotonne czynności w niezmiennych 
pozycjach, potrzebuje zdrowego kręgosłupa, dobrej koncentracji 
i solidnego odpoczynku.

Łatwe ćwiczenia w domowym zaciszu sprawią, że przejdziesz przez ciążę i wejdziesz w macierzyństwo z pieśnią na ustach! A jak tego dokonać?

Beata Kuźnik nauczyciel jogi
tel. 604 470 772

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

Składniki:

CIASTO
• 330 g mąki
• 130 g cukru pudru
• 170 g masła, zimnego, pokro-

jonego w kostkę
• skórka z 1/2 cytryny
• 3 żółtka
• 3 łyżki mleka, zimnego

NADZIENIE
• 400 g rabarbaru,  

pokrojonego na kawałki 
• 3 łyżki cukru
• 350 g truskawek 

(mogą być mrożone)
• 3białka
• szczypta soli
• 1 płaska łyżka  

mąki ziemniaczanej
• 70g cukru pudru
• 50g płatków migdałowych

Przygotowanie
Masło w temperaturze 
pokojowej kroimy na 
kawałeczki, ucieramy 
mikserem z cukrem 
pudrem, żół tkami, 
m lek iem, śc iera -
my na tarce skórkę 
z połowy cytryny 
wcześniej sparzonej 
gorącą wodą, doda-
jemy mąkę. Połączone 
składniki formujemy, 
kulkę wkładamy do 
lodówki na godzinę lub do 
zamrażarki na 15 minut.
Wykładamy 2/3 ciasta na blaszce 
wyłożonej papierem do piecze-
nia, średnica nie powinna być 
większa niż 27 cm 
Pokrojony rabarbar posypujemy 
cukrem, odstawiamy na chwilę.
Wykładamy na ciasto rabarbar 
i truskawki (mogą być w całości 
lub pokrojone w plasterki).

Białka ubijamy ze szczyptą soli 
na sztywno, powoli dodajemy 
cukier puder i łyżkę mąki ziem-
niaczanej nakładamy na owo-
ce. Resztę ciasta kruszymy na 
wierzchu. Posypujemy płatkami 
migdałów.
Pieczemy około 30 minut 
w temperaturze 180 stopni lub 
do uzyskania złotego koloru.
Smacznego.

Sezon rabarbarowy już nastał z początkiem wiosny, połączenie 
rabarbaru i truskawek umhhh… Smak dzieciństwa …. Jest w nim coś 
kojącego, słodko – kwaśny związek z dodatkiem chrupiących płatków 
migdałowych. Po prostu nie mogę się oprzeć i muszę podzielić się 
z Państwem tym przepisem…

KBC - gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

Informacje

Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta

www.fitlejdis.pl
www.rehmedica.pl

TARTA RABARBAROWA

Nie każdy ma w domu formę na tarte, ale 
z powodzeniem możemy użyć tortownicy …
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KULTURA

HATBREAKERS ZAPRASZAMY NA KONCERT

HATBREAKERS to zespół, któ-
ry poszukuje nowych brzmień 
wskrzeszając jednocześnie ideę 
piosenki, a także wyzwala ener-
gię bez pomocy bitów i decybeli. 
W repertuarze grupy znajdują się 
soulowe aranżacje znanych i lubia-
nych utworów muzycznych oraz 
utrzymane w podobnym klimacie 
utwory własne, które niebawem 
zostaną wydane na debiutanckiej 
płycie. W skład zespołu wchodzą 
muzycy: Paweł Bergel – wokal, 
Andrzej Pudlik – gitara akustycz-
na, Sebastian Steć – saksofon teno-
rowy, Władysław Foltyński – gitara 
basowa, Mateusz Sarapata – instru-
menty perkusyjne.
Zespół w ciągu ostatniego roku 
rozwinął skrzydła i zdobył rzeszę 
fanów w różnych miastach Pol-
ski. Grupa, której trzon stanowi 
trzech muzyków, w ostatnim czasie 
poszerzyła grono swoich członków. 
Obecnie koncertuje w składzie trzy 
lub pięcioosobowym z gościnnymi 
występami Ani Dudek (finalistki 
programu „Mam Talent”).
Pomysł na HATBREAKERS zro-
dził się w głowie wokalisty Pawła 
w efekcie fascynacji soulem lat 
70-tych oraz współczesnymi, choć 
mało znanymi w Polsce, artysta-
mi (takimi jak Raul Midón i John 
Legend). Do współpracy zaprosił 
on Andrzeja, z którym wielokrot-
nie współtworzył różne projekty 
muzyczne. Pierwotnie miał to 

być duet – wokal 
i surowy akom-
paniament gitary 
akustycznej. Jed-
nak dość szybko 
w muzykach 
odezwała się 
tęsknota za nie-
co pełniejszym 
b r z m ien iem. 
Okazało się, 
że brakującym 
ogniwem jest 
instrument dęty. Tak pojawił się 
saksofonista Sebastian i pchnął 
HATBREAKERS na głębszą 
wodę. Trio zaczęło koncerto-
wać w klubach. W 2011 r. zespół 
dał kilkadziesiąt występów, szu-
kając jednocześnie pomysłu na 
nagranie własnych piosenek. Ideę 
oryginalnie brzmiącej sekcji ryt-
micznej spełnili dwaj muzycy: 
basista Władek i perkusjonalista 
Mateusz. Obecnie zespół jest kwin-
tetem, a nowi członkowie stano-
wią siłę napędową tak na koncer-
tach, jak i w studio.
Nazwa HATBREAKERS to neo-
logizm wymyślony przez Pawła, 
który niewątpliwie i konsekwent-
nie od lat jest wielkim fanem cza-
pek. Oryginalnie brzmiąca nazwa, 
która łączy w sobie kilka znaczeń 
oraz fakt jej nieobecności w sieci 
skłoniły zespół do takiego wyboru.
Na początku lutego 2012 r. grupa 
wydała swój pierwszy singiel pt. 

"maybe I should", który aktualnie 
jest prezentowany w kilkunastu 
rozgłośniach radiowych w Polsce 
i za granicą (m. in. Radio Kraków, 
Radio Lublin, Radio TOK FM, 
Radio RDN, Radio PIN, Polskie 
Radio PiK, Wietrzne Radio Chi-
cago).
HATBREAKERS obecnie nagry-
wają swoją debiutancką płytę, 
a kolejny singiel, który ją promuje 
to pogodna, przebojowa i bezpre-
tensjonalna piosenka pt. "Wiosna". 
Utwory na obu singlach oraz na 
debiutanckiej płycie to nagrania 
akustyczne, bez wspomagania 
żadną elektroniką. Jest to bardzo 
charakterystyczne dla zespołu, któ-
ry w ten sposób chce promować 
swoją twórczość.
Zapraszamy na koncert (wstęp 
wolny)!

www.hatbreakers.com

18 maja 2012 r. o godzinie 18:00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach wystąpi zespół HATBREAKERS. 
Koncert ten jest częścią cyklu składającego się z występów absolwentów 
PSM w Krzeszowicach. Tym razem gościem Szkoły Muzycznej będzie 
Sebastian Steć (absolwent klasy saksofonu Profesora Roberta Kusia) 
wraz ze swoim zespołem.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK TRWA!!!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, 
że w dniu 8 lutego 2012 roku Rada Miasta 
Krakowa podjęła Uchwałę ( nr XXXVIII/488/12 
) w sprawie przekazania z dniem 1 września 
2012 roku prowadzenia Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 9 w Krakowie Fundacji na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych -  Bona Fide.

Prowadzenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 
9 jest pierwszym krokiem, na bazie którego 
Fundacja będzie tworzyć Ośrodek Rewalida-
cyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży 
z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz 
ze sprzężeniami.

ZSS nr 9 to szkoła z ponad 40 letnią tradycją 
i doświadczeniem w edukacji osób z upośle-
dzeniem umysłowym, od wielu lat pracujemy 
także z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem 
umysłowym  w stopniu głębokim.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 wcho-
dzą: 
• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 121 
• Gimnazjum Specjalne nr 60, 
obie im. św. Franciszka z Asyżu

Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym i znacznym, autyzmem oraz zajęcia 
rewalidacyjno -wychowawcze dla dzieci i mło-
dzieży  z upośledzeniem w stopniu głębokim.

Do szkoły przyjmowani są dzieci i młodzież 
z Krakowa i powiatu krakowskiego.

Szkoła zapewnia niepełnosprawnym uczniom:
• zajęcia edukacyjne, szkolne lub realizację 

obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki
• pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla 

uczniów oraz ich rodzin
• opiekę medyczną 
• opiekę logopedyczną
• atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
• opiekę w świetlicy szkolnej w godz.7.00 - 

17.00

Wszystkie rodzaje zajęć prowadzone są przez 
wykwalifikowaną kadrę: pedagogów, psycho-
logów i logopedów, którzy wspomagają rozwój 
dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
i możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

telefon kontaktowy: 606-311-244, 518-355-533 
adres do korespondencji:  30-725 Kraków, ul. Łanowa 41a 

bonafide@onet.pl      www.fundacjabonafide.pl 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9
W KRAKOWIE, ul. Łanowa 41a

Szanowni Państwo!
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

TRZEBINIA

10.V 17:00 Seans 3D: "Street Dance 2" taneczny/romans, bryt.
 19:35 "Igrzyska Śmierci" akcja/s-f, USA

11.V 20:30 "Nietykalni" dramat/komedia, Francja

12,15,17.V 17:00 "Nietykalni" dramat/komedia, Francja
 19:30 "Dom w głębi lasu" horror, USA

13,16.V 17:00 "Nietykalni" dramat/komedia, Francja
 19:30 "Dom w głębi lasu" horror, USA

19,20.V 15:00 Seans 3D: "Piraci!" anim./kom., USA/bryt. (dubbing PL)
 17:00 Seans 3D: "Piraci!" anim./kom., USA/bryt. (dubbing PL)
 19:30 "Nietykalni" dramat/komedia, Francja

22, 24.V 17:00 "Nietykalni" dramat/komedia, Francja
 19:35 Seans 3D: "Piraci!" anim./kom., USA/bryt. (dubbing PL)

23.V 17:00 Seans 3D: "Piraci!" anim./kom., USA/bryt. (dubbing PL)
 19:35 "Nietykalni" dramat/komedia, Francja

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

NAGRODA DLA AGNIESZKI SZUMAŃSKIEJ
Na 39 Wadowickich Spotkaniach Teatralnych Agnieszka Szumańska zdobyła nagrodę aktorską za rolę Elizki w przed-
stawieniu Teatru Imaginarium pt. "Polowanie na łosia". To już jej druga nagroda za kreację aktorską przywieziona 
z Wadowic! Najlepszym zespołem festiwalu okazał się Teatr Młodzieżowy "Tara & Bum" z Rybnickiego Centrum Kultury. 
Spektakl w ich wykonaniu pt. "Jedna szafa...ubrań wiele" najbardziej podobał się jurorom (Leszek Mądzik, Leszek Zdybał 
i Andrzej Bienias). Dodatkowo  postanowiono przyznać nagrodę za inscenizację spektaklu pt. "Sztukmistrz" teatrowi 
"Zatrzymać Obrotówkę" ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie.  Wyróżniono zespoły "Inna Bajka" 
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rybniku oraz Teatr Ruchu "FORMA" z Domu Kultury w Inwałdzie.

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Piraci" 3D [dubbing PL]

11.05-17.05 seanse o godz. 16.00, 18.00
czas: 88 min., gatunek: animacja/familijny, prod. USA/Wielka Brytania., b/o

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

"American Pie: Zjazd absolwentów"
11.05-17.05 seans o godz. 20.00

czas: 113 min., gatunek: komedia romantyczna, prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Mroczne cienie (Dark shadows)" PREMIERA
• 18.05-24.05 seanse o godz. 15.30, 17.45, 20.00 • 25.05 seans o godz. 9.00 •

• 26.05 seanse o godz. 15.30, 17.45, 20.00 • 27.05 seanse o godz. 16.30, 18.45, 21.00 •
• 28-30.05 seanse o godz. 15.30, 17.45, 20.00 • 31.05 seans o godz. 21.00 • 

• 01.06 seans o godz. 21.00 •
czas: 113 min., gatunek: fantasy/horror/komedia, prod. USA, 12 lat

Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
Małopolski Ogród Sztuki – eliminacje. 18 maja 2012 r. godz. 17.00

Zapraszamy wszystkie chętne zespoły do zaprezentowania się na scenie trzebińskiego 
“Sokoła”. Najlepsi wystąpią 30 czerwca podczas programu w ramach MAŁOPOLSKIEGO 

OGRODU SZTUKI TRZEBINIA 2012.

zgłoszenia: promocja@tck.trzebinia.pl
Koniecznie należy podać telefon kontaktowy. Mile widziane demo, link do strony www.

SKRÓCONY REGULAMIN:
1. Zespoły przyjeżdżają do Domu Kultury Sokół w Trzebini, ul. Kościuszki 74 na własny koszt w dniu 18 maja 

2012 roku o ustalonej godzinie.
2. O kolejności występów zdecyduje losowanie
3. Obowiązuje własny backline. Organizator zapewnia omikrofonowanie, odsłuchy, akustyka.
4. Czas występu uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów.
5. Nie ma ograniczeń repertuarowych ani stylistycznych. Wykonanie sceniczne musi być jedynie wolne od 

zachowań oraz przekazu uznawanego za wulgarny lub obraźliwy.
6. Jury wyłoni najlepszych wykonawców, którzy zaprezentują się na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki, 

30 czerwca 2012 w Trzebini.

W związku z pogrzebem długoletniego Dziekana Parafii 
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini Księdza Prałata 
Stanisława Gałuszki, pierwotnie planowany na 1 maja 
2012 roku koncert „Cały Twój” został przeniesiony na 
23 maja 2012 roku, na godz. 18.00 do Sali Lustrzanej 
Dworu Zieleniewskich w Trzebini.

Bilety w cenie: normalny - 25 zł, grupowe - 20 zł
Rezerwacja biletów: Dom Kultury „Sokół”, tel. 32 611 06 21

TRZY PANIE GAJDA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na otwarcie 
wystawy "TRZY PANIE GAJDA" Marita Benke-Gajda Jadwiga Gajda-Lusina 
Weronika Gajda, która odbędzie się 11.05.2012 o godz. 17.00 (Galeria "Na Styku").

Dom Kultury "Sokół"
Trzebinia ul. Kościuszki 74
11.V.2012 r. godz. 17.00

cena biletu: 48 zł

rezerwacja i sprzedaż biletów: 
Dom Kultury "Sokół"

Trzebinia ul. Kościuszki 74
tel. 32 611 06 21

KABARET POD WYRWIGROSZEM
w programie cztero-gwiazdkowym

KRZESZOWICE
Szanowni Państwo,

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

I Zlot Zosiek
Zofie, Zosie i Zosieńki! Zapraszamy wszystkie 
kobiety do wzięcia udziału w pierwszym "Zlocie Zo-
siek" w Krzeszowicach! Pomysłem do zaproszenia 
Pań do nas jest coroczna "Majówka hrabiny Zofii", 
w tym roku organizowana w dniach 26-27 maja.
W programie m. in.:
* konkurs na najpiękniejszy kapelusz z epoki,
* poszukiwanie pana Tadeusza...,
* konkurs na najładniejszy wianek...,
* wspólny polonez w parku...,
* konkurencja sportowa "Szybka Zocha" i wiele innych atrakcji.
Na imieninach hrabiny Zofii wystąpi m. in. Balet Dworski "Cracovia Danza" ze spektaklem 
baletowo-pantomimicznym  „Fin de Siécle w salonie krakowskim”. promocja@kulturakrzeszowice.pl

Wiosenny Jarmark Tradycji i Rękodzieła - zapraszamy 
wystawców

Zapraszamy twórców ludowych, rękodzielników i wystawców do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji krzeszowickiego jarmarku, towarzy-
szącego Majówce Hrabiny Zofii. Udostępniamy drewniane stoiska i 
liczymy na dobrą pogodę oraz wielu odwiedzających, gdyż w tym 
roku program Majówki jest niezwykle bogaty i atrakcyjny!

Rezerwacje stoisk i informacje: tel. 12 282 14 65, wew. 23  
lub 602 726 353;  email:  promocja@kulturakrzeszowice.pl. Strona Jarmarku: www.jarmarkkrzeszowice.pl

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza!
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Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska  
Adres: ul. ks. W. Smoczyńskiego 21, 32-067 Tenczynek

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

Skład i łamanie: Design Factory     
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

"Gwarek Krzeszowicki" jest kolportowany na terenie Gminy Krzeszowice. W Krzeszowicach - w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach. We wsiach: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Miękinia, Nowa 
Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 10.000 egzemplarzy.
"Gwarek Krzeszowicki" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w powiecie olkuskim - w Olkuszu, Bukownie, Wolbromiu i Kluczach, w nakładzie 20.000 egzemplarzy.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Krzeszowickiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych 
z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Zapraszamy do zamieszczania ogłoszeń do działu AUTO MOTO.  Tekst (max. 280 
znaków) wraz ze zdjęciem należy przesłać na adres: reklama@gwarek-krzeszowicki.pl 
z którego zostaną przesłane dane do przelewu. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w najbliższym 

wydaniu gazety, po zaksięgowaniu wpłaty. Opłata za ogłoszenie wynosi 10 zł brutto.

AUTO MOTO: Sprzedam / zamienię

Odsuwane drzwi z obydwu stron, elektryczne szyby, wspomaganie, centralny zamek, 
stan techniczny bardzo dobry, nie wymaga wkładu finansowego. 
Rejestracja na ciężarowy VAT-1 ( PEŁNY ODPIS VAT-u).

Fiata Doblo • prod. 10. 2001 r. • 1.9D Cargo 

tel. 668 581 963

Piękna, roczna sunia Arielka, mix wyżła, pilnie poszukuje domu oraz opiekuna, dzięki 
któremu znowu zaufa człowiekowi.
Nad sunią ktoś ewidentnie się znęcał, potrzebuje więc szczególnie dużo ciepła, miłości 
i cierpliwości. Jest bardzo łagodna wobec człowieka, jednak boi się jego dotyku. Boi 
się także małych dzieci. Jest również łagodna wobec zwierząt, a towarzystwo innych 
psów bardzo jej odpowiada.
Sunia waży 20 kg, jest odrobaczona i zaszczepiona. Przed oddaniem do adopcji 
zostanie wysterylizowana. 
Kto sprawi, że w oczach Arielki zagości radość, wiara i ufność w człowieka?

POSZUKUJĘ DOMU
ARIELKA

KONTAKT z opiekunem: tel. 792 924 777

 POLICJA INFORMUJE
Uwaga nietrzeźwi kierowcy

W ostatnich tygodniach niechlubny rekord wśród nietrzeźwych kierowców poruszających się po drogach naszej gminy przypadł 
zatrzymanemu w Krzeszowicach w dniu 21 kwietnia. Badania wykazały ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Włamanie do budynku
W dniu 24 kwietnia w Tenczynku sprawcy dokonali kradzieży różnego rodzaju kabli miedzianych. Sprawców zatrzymano.  

Uszkodzenie pojazdu
26 kwietnia w  Nowej Górze doszło do uszkodzenia pojazdu mechanicznego. Sprawca został zatrzymany.

Sanktuarium Matki Bożej w Płokach, Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini,  
Stowarzyszenie Przyjaciół Płok oraz Sołtys Sołectwa Płoki zapraszają na

XV DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
Temat - „Kościół naszym domem” 

18 - 19 maja 2012
Podobnie, jak w latach poprzednich, Dni Kultury Chrześcijańskiej będą poświęcone przeprowa-

dzeniu i rozstrzygnięciu konkursów w następujących dziedzinach: 
recytacja oraz piosenka religijna. 

Do udziału w konkursach zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, 
grupy młodzieżowe działające przy parafiach oraz do prezentacji - zespoły  ludowe oraz koła 

gospodyń z powiatu chrzanowskiego. 

Karty zgłoszeń (w trzech egzemplarzach) prosimy nadsyłać do dnia 11 maja 2012 r., na 
adres organizatorów (TCK w Trzebini oraz Sanktuarium Matki Bożej w Płokach).
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Krzeszowice, Rynek 23
tel. 12 282 67 96
kom. 698 686 385

NAJSZYBSZA  GOTÓWKA

W MIEŚCIE

KREDYTY
BEZ BIKBEZ BIK

NOWOŚĆ

2.000 zł
POŻYCZKA
NOWOŚĆ

2.000 zł
POŻYCZKA

✓ GOTÓWKOWE         ✓ ODDŁUŻENIOWE

Chwilówki w 15 minut
 infolinia: 604 95 00 95

www.kredyty-chwilowki.pl

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

SOLIDNIE I TERMINOWO

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

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

        W stałej ofercie:
• kable
• przewody
• peszel PCV
• rury AROT
• rozdzielnie
• osprzęt P/T
• oprawy oświetleniowe
• oświetlenie LED
• taśmy LED
• źródła światła

Rynek 25
32-065 Krzeszowice

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

Serdecznie
zapraszamy!

MATERIAŁÓWKA
materiały budowlane

Budzyń 50, 32-060 Liszki
tel./fax 12 280 60 90

tel. 660 487 556
biuro@materialowka.pl

MATERIAŁY
BUDOWLANE

FARBY, TYNKI, STYROPIAN,
KLEJE, FOLIA, PROFILE,
PŁYTA GIPSOWA OSB,

ZAPRAWY, CEMENT,  SIATKA,
PARAPETY, NARZĘDZIA BUDOWLANE

TRANSPORT GRATIS!!!

CENTRUM DOCIEPLEŃ
I WYKOŃCZEŃ


