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PROJEKT EKOLOGICZNY
Rodzinny Piknik Ekologiczny BĄDŹ EKO   ZADE-
DYKUJ NAM  DRZEWKO,  na który zapraszamy 26 
maja, jest uwieńczeniem projektu, przygotowanego 
z ramienia Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w 
Tenczynku "Tęcza Marzeń", przez Panią Katarzynę 
Blicharską-Cholewa.
Dzięki zaangażowaniu p. Blicharskiej oraz Pani Dyrek-
tor Przedszkola Marzeny Kubin, a także pozostałych 
członków Stowarzyszenia, uzyskano dofinansowanie 
z Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w kwocie 2 
tys. złotych. Akcję w dużej mierze sponsorowali także 
rodzice dzieci uczęszczających do tego przedszkola. 
Projekt ma na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej 
dzieci i ich rodziców. Jest realizowany wspólnie przez rodziców 
i nauczycieli przedszkola. Najważniejszym elementem  projek-
tu, obok samego sadzenia drzewek, jest edukacja ekologiczna 
dzieci i rodziców poprzez różnorodne formy zadań. W ramach 
projektu zbierana jest makulatura, zakrętki, baterie, prowadzone 
są warsztaty ekologiczne. 
W ramach akcji rodziców „Podaruj drzewko”, 50 rodziców 
zgłosiło się do zakupu małego drzewka lub krzewu do przed-
szkolnego ogrodu. Drzewka sadzili rodzice wspólnie z dziećmi, 

Ciąg dalszy na stronie 2

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

CENTRUM GRZEWCZO-BUDOWLANE

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

SYSTEMY GRZEWCZE
tel. 12 282 62 64 wew. 21
SYSTEMY BUDOWLANE
tel.  12 282 62 64 wew. 22
Krzeszowice, ul. Kościuszki 48 

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

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

Płyta  RYGIPS zwykła
1.2 x 2.6  12.5 mm (3.12 m2)

5.45 zł/m2 *

Płyta OSB Kronopol
18 mm   2.5 x 1.25 (3.125 m2)

23.68 zł/m2 *

Wełna ISOVER
Uni-Mata 150 mm

λD= 0,039 W/mK (6.90 m 2)
14.34 zł/m2 *

* ceny obowiązują do wyczerpania zapasów

Zadzwoń, przyjedziemy wycenić prace.
Krzeszowice, tel. 796-351-499

Firma remontowo-budowlanaFirma remontowo-budowlana
• kompleksowe usługi ogólnobudowlane
• prace ciesielsko-dekarskie
• mieszkania, domy, obiekty użytkowe

• wieloletnie doświadczenie oraz solidność 
   i terminowość świadczonych usług
• realizujemy prace w woj. małopolskim i śląskim

• Profesjonalizm usług
   w przystępnych cenach.
• Przestronne, nowoczesne wnętrze.
• Serdeczna atmosfera.

Nowe Studio Fryzjerskie

Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 25
(budynek obok parkingu Mini Samu)
tel. 507-552-183

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od godziny 8.30 do 13.00.

Damsko-M´skie Justyna Kłeczek 
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przy ogromnym wsparciu Firmy Quercus Ogrody oraz Firmy „Biovita”. Pomysłodawcami akcji 
byli rodzice, a koordynatorem Pani Iwona Krzanik, nauczycielka przedszkola w Tenczynku.
Drzewka sadzone były także w ramach zająć z Panem Leśniczym Markiem Packiem, który opo-
wiadał dzieciom o przyrodzie i jej ochronie oraz przyniósł 5 drzewek do zasadzenia w ogrodzie.
Pani Dyrektor Przedszkola, nauczyciele oraz członkowie Stowarzyszenia dziękują sponsorom oraz 
wszystkim rodzicom za czynny udział w projekcie oraz zapraszają na Piknik.

PROJEKT EKOLOGICZNY

Koncerty z serii GENESIS Clas-
sic – Ray Wilson & the Berlin 
Symphony Ensemble przed-
stawiają największe przeboje 
Genesis w wykonaniu ostatniego 
wokalisty tej grupy – Raya Wil-
sona, jego zespołu oraz muzyków 
klasycznych (kwartet smyczkowy, 
pianista). Zespół tworzą brytyj-
scy muzycy znani także z grupy 
Stiltskin – Ali Ferguson, Lawrie 
Macmillan, Ashley Macmillan 
oraz brat Raya – Steve Wilson. 
W zależności od formy koncertu 
na scenie prezentują się także 
muzycy z „the Berlin Symphony 
Ensemble”, natomiast w  stałym 
składzie są obecni utalentowa-
ni polscy artyści –pianista Filip 
Wałcerz  oraz skrzypaczki Alicja 
Chrząszcz i Barbara Szelągie-
wicz. Projekt jest w nieustają-
cej trasie koncertowej od roku 
2010, w tym czasie, w Europie 
był prezentowany między inny-
mi w Niemczech, Rosji, Austrii, 
Rumunii, Hiszpanii, Portugalii 
czy Włoszech.
Aktualnie Ray Wilson pro-
muje najnowsze wydawnictwo 
z 2011r.  - box płytowy Genesis 
vs Stiltskin. Box zawiera album 
autorski wydany pod szyldem 
Ray Wilson & Stiltskin o tytule 
„Unfulfillment” oraz digipack 
Genesis Classic – Ray Wilson & 
Berlin Symphony  Ensemble  Live 
zawierający zapis audio z trasy 

koncertowej 2010 (2 cd +1 bonus 
DVD)  Pierwszy singiel z płyty 
Unfulfillment „ American Beau-
ty” odniósł duży sukces także 
w Polsce, zdobywając szczyty 
list przebojów (Trójka, RMF fm, 
stacje regionalne). Drugi singiel 
„First Day Of Change“ właśnie 
trafił do rozgłośni radiowych. 
Szkocki wokalista cały czas 
rozwija swój projekt i podczas 
koncertu fani mogą spodziewać 
wielu niespodzianek – zarówno 
w postaci utworów z ostatniego 
albumu artysty, nowych propo-
zycji z szerokiego katalogu twór-
czości „Genesis” jak i solowych 
popisów wokalnych Steva Wilso-
na (brat Raya) a także instrumen-
talnych wspomnianych wcześniej 
muzyków klasycznych.
Koncert prezentuje między inny-
mi takie utwory jak:
Congo, I can’t dance, Inside, 
Follow you follow me, Carpet 
Crawlers, Not about us, Inside, 
That’s all,  Land of confusion, 
Solsbury hill, Mama, In the air 
tonight, Ripples, Another day in 
paradise,  Jesus he knows me, 
American Beauty,  i wiele innych.
Ray Wilson, wyróżniony przez 
„Classic Rock Magazin“ jako 
jeden z najwybitniejszych woka-
listów z Wielkiej Brytanii, kom-
pozytor, autor tekstów, ceniony 
zwłaszcza za swoją sceniczną 

charyzmę i zawsze wysoką formę 
koncertową.
Swoją klasę potwierdził współ-
pracą z zespołem Genesis, kiedy 
to w 1996 roku zastąpił w roli 
wokalisty Phila Collinsa. Od 
roku  1996 do roku 1999 Wilson 
był frontmanem tej legendarnej 
grupy oraz współtworzył będący 
na czwartym miejscu w historii 
sprzedaży zespołu album – „Cal-
ling  All Stations“. Konsekwencją 
wydania płyty była ogólnoświato-
wa trasa koncertowa „Calling All 
Stations Tour”.  W marcu 2010 
zespół GENESIS został przyjęty 
jako ważny i wpływowy zespół 
muzyczny do słynnego „Roc-
k’n‘Roll Hall of Fame“.

Wcześniej, bo w 1994 roku, debiu-
tujący zespół Stiltskin z Rayem 
w składzie stworzył niezapomnia-
ny utwór Inside, który podbił listy 
przebojów całego świata ( numer 
1 w Wielkiej Brytanii).  Arty-
sta ma na swoim koncie 11 płyt, 
z czego 3 solowe. Szkocki wokali-
sta współpracował  także między 
innymi z zespołem Scorpions i DJ 
Arminem Van Buurenem. 
Obecnie Artysta promuje najnow-
sze wydawnictwo płytowe – BOX 
Genesis Vs Stiltskin.

Bartosz Chlebowski 
Ray Wilson Management

management@raywilson.net

KULTURA

RAY WILSON – GENESIS CLASSIC w Chrzanowie!
Koncert odbędzie się z okazji Dni Chrzanowa 3 CZERWCA (niedziela) na 
Plac Tysiąclecia w Chrzanowie.

KULTURA

Gminny Przegląd Zespołów 
Tanecznych Przedszkolaków

Spośród 20 zespołów jury 
w składzie: Barbara Dudek - 
przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Woli Filipowskiej, 
Marzena Kubin - Dyrektor 
Przedszkola Samorządowego 
w Tenczynku, Anna Warzecha 
- Dyrektor Przedszkola Samo-
rządowego w Krzeszowicach 
oraz Mariola Skorus - zastępca 
Dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych w Woli Filipow-
skiej, wyróżniło 8 zespołów 
tanecznych.

Wyróżnione zespoły wystą-
pią 23 maja o godz. 16.30 na 
uroczystości wręczenia nagród 
laureatom Przeglądu.
Serdecznie zapraszamy!
Artykuł powstał na podstawie 
materiałów udostępnionych 
przez Przedszkole Samorzą-
dowe w Woli Filipowskiej.

11 maja w Przedszkolu Samorządowym w Woli Filipowskiej 
odbył się VII Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych Przed-
szkolaków. W przeglądzie udział wzięło 20 zespołów tanecznych 
z terenu gminy Krzeszowice. W skład zespołów weszły dzieci  
5 i 6 - letnie z przedszkoli w Woli Filipowskiej, Krzeszowic, 
Tenczynka i Zalasu oraz z Niepublicznego Przedszkola "Aka-
demia Małych Tygrysków", a także z oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach w Ostrężnicy i Nowej Górze. Przedszkolaki 
zaprezentowały układy taneczne w dwóch kategoriach: tańce 
ludowe i tańce nowoczesne.
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

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

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

WYNAJMIEMY!!! 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

NOWOŚĆ!! 

POŚREDNICZYMY  

W POZYSKIWANIU KREDYTÓW 

HIPOTECZNYCH, 

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY 

ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA:
Krzeszowice, 3 pok. 47m2   250 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38m2   170 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72m2   310 000 zł
Kraków, ul. Nawojki, 1 pok. 30 m2   235 000 zł
Kraków, ul. Marczewskiego, 1 pok., 36m²    230 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2   130 000 zł
Siedlec, 1200 m2   120 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2   300 000 zł
Krzeszowice, 1300 m2    75 000 zł
Krzeszowice, 1100 m2    85 000 zł
Czerna, 1469 m2     80 000 zł
Czerna, 1279 m2     90 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami     310 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700m²         150 000 zł
Trzebinia, centrum  660m²         70 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha  1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha     35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha     18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha     32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha     80 000 zł
Zalas, 1.36 ha     680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a      10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a     25 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha     16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha     13 000 zł
Zalas, 0.75 ha     150 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha       80 000 zł

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

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

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

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

KĄCIK KOLEKCJONERA

     W związku z częstymi pytaniami kolekcjonerów w sprawie monet na Euro 2012 poniżej cytujemy 
komunikat NBP w sprawie dziwnej dystrybucji n/w monet.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Narodowy Bank Polski 
wyemituje w dniu 4 czerwca 2012 r. złote i srebrne monety kolekcjonerskie oraz zestawy tych monet, które 
w tym dniu zostaną skierowane do sprzedaży. Sprzedaż monet Euro 2012 reguluje uchwała Zarządu NBP 
z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski 
monet kolekcjonerskich emitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (Monitor Polski 
z dnia 19 kwietnia 2012 r, poz. 241).
Monety będzie można nabyć w kasach oddziałów okręgowych oraz poprzez sklep internetowy działający 
w ramach systemu sprzedaży Kolekcjoner, z wyjątkiem złotej monety o nominale 500 zł, która będzie 
sprzedawana wyłącznie w kasach oddziałów okręgowych, po cenie sprzedaży (brutto) ustalonej przez NBP:  

• moneta o nominale 500 zł, wykonana ze złota Au 999/1000 (2 uncje) w nakładzie 1 000 sztuk  
- 16 000 zł za sztukę,

•  moneta o nominale 100 zł, wykonana ze złota Au 900/1000 (8 g) w nakładzie 4 000 sztuk   
- 1 600 zł za sztukę,

•  moneta o nominale 20 zł, wykonana ze srebra Ag 925/1000 (28,28 g) w nakładzie 35 000 sztuk  
- 200 zł za sztukę, 

• zestaw 4 monet o nominale 10 zł każda, w nakładzie 15 000 sztuk, wykonanych ze srebra Ag 925/1000 
(4 x 14,14 g) - 600 zł za zestaw,

• zestaw 2 monet, w liczbie 5 000 sztuk: polskiej o nominale 10 zł oraz ukraińskiej o nominale 10 hryvien, 
wykonanych ze srebra Ag 925/1000 (2 x 33,63 g) - 600 zł za zestaw. 

Monet wchodzących w skład zestawów nie będzie można nabywać oddzielnie, wszystkie monety oraz 
zestawy monet będą sprzedawane do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż monet będzie limitowana. Wysokości limitów będą podane w dniu rozpoczęcia sprzedaży. NBP nie 
będzie sprzedawał monet hurtowo; wszystkich klientów obowiązywały będą te same limity.
Monety EURO 2012 nie będą sprzedawane w formie aukcji w systemie Kolekcjoner. Wynika to z postanowień 
umowy zawartej z Federacją Piłkarską UEFA, która m. in. uzależniła udzielenie zgody na wykorzystanie 
swoich praw niemajątkowych do emisji monet od wprowadzenia poza-aukcyjnego sposobu dystrybucji. 
Jednocześnie informujemy, że z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w dniu 1 czerwca 2012 r. 
zostanie wprowadzona do obiegu moneta powszechnego obiegu o nominale 2 zł, wykonana ze stopu Nordic 
Gold, którą będzie można nabywać w kasach oddziałów okręgowych NBP w drodze zamiany wg wartości 
nominalnej do wyczerpania zapasów.

Euro 2012

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

Wt:9.oo-12.oo Śr:14.oo-17.oo Pt:16.oo-19.oo

Pn-Czw:9.oo-17.oo Pt:9.oo-19.oo Sb:9.oo-13.ooOryginały dzieł stanowią ozdobę 
kolekcji malarstwa polskiego - wysta-
wiane są obecnie  w  Muzeum Naro-
dowym w Warszawie (portret Jana 
Magnusa Tęczyńskiego) i w muzeum 
w Wilanowie (portret Agnieszki 
Tęczyńskiej Firlejowej).
Stworzenie reprodukcji możliwe było 
dzięki uprzejmości Muzeum Narodo-
wego w Warszawie które udzieliło 
stowarzyszeniu „Ratuj Tenczyn” zgo-
dę na ich wykonanie i prezentację. 
Reprodukcje w skali 1:1 wykonane 
zostały w technice druku na płótnie 
która gwarantuje trwałość kolorów 
i ich zgodność z oryginałami. Ich 
wykonanie a także oprawę stowa-
rzyszenie „Ratuj Tenczyn” zleciło 
renomowanym  pracowniom  krakow-
skim co gwarantuje ich wysoką jakość 
i trwałość na co najmniej kilkadziesiąt 
lat. Koszty wykonania reprodukcji 
zostały w całości sfinansowane ze 
składek i darowizn członków stowa-
rzyszenia „Ratuj Tenczyn”.
Reprodukcje portretów Jana Magnusa 
i Agnieszki Tęczyńskiej Firlejowej 
zaprezentowane zostaną wkrót-
ce w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Krzeszowicach, gdzie 
zawisną obok wykonanej kilka mie-
sięcy temu przez stowarzyszenie 
„Ratuj Tenczyn” repliki portretu 
Stanisława Tęczyńskiego (najmłod-
szego syna Jana Magnusa Tęczyńskie-
go). Wszystkie trzy portrety, a także 
będąca w posiadaniu stowarzyszenia 
mapa Tenczyna z okresu Potopu, sta-

nowią kolekcję pamiątek po Tęczyń-
skich, jakie stowarzyszenie „Ratuj 
Tenczyn” zgromadziło w ostatnim 
czasie. Obecnie trwają także prace 
nad odtworzeniem historycznego 
proporca Tęczyńskich który ma się 
stać ozdobą zbioru. Stowarzyszenie 
„Ratuj Tenczyn” gromadzi i odtwa-
rza pamiątki po Tęczyńskich licząc 
na to że trafią one do muzeum jakie 
stowarzyszenie chciało by stworzyć 
w remontowanym obecnie zamku 
Tenczyn.  
Jan Magnus Tęczyński herbu Topór 
(ur. w 1579 r. zm. 17 lipca 1637 r.) 
–  od 1620 r. wojewoda krakow-
ski. W 1606 r. ożenił się z Dorotą 
Mińską z którą miał trzech synów: 
Gabriela, Krzysztofa i Stanisława 
oraz córkę Izabelę. Był człowiekiem 
starannie wykształconym, w czasie 
włoskich studiów zaprzyjaźnił się 
z Galileuszem, przyjaźnił się także  
z uczonymi Akademii Krakowskiej. 
Opiekował się ludźmi sztuki, był m.in. 
protektorem Piotra Kochanowskiego 
(bratanka Jana), którego zainspiro-
wał do przetłumaczenia "Jerozoli-
my wyzwolonej" Torquato Tasso. 
Współpracował z siostrą Agnieszką 
przy fundacji klasztoru karmelitów 
w Czernej koło Krzeszowic (gdzie 
Agnieszka została później  pocho-
wana). 
Jan Magnus był ostatnim męskim 
przedstawicielem rodu Tęczyńskich. 
Po przedwczesnej śmierci wszyst-
kich swoich trzech synów do końca 

życia podpisywał się jako VLTINVS 
VIRORVM DE TENCZYN (Ostatni 
mąż na Tenczynie) wiedząc iż na nim 
wygaśnie ród. Jego śmierć zapocząt-
kowała powolny, lecz konsekwent-
ny proces upadku zamku Tenczyn, 
co doprowadziło do jego rujnacji. 
Jan Magnus Tęczyński pochowany 
został w kaplicy zamku Tenczyn, 
skąd w 1783 r. jego zwłoki zostały 
przeniesione do podziemi kościoła 
w Tenczynku. 

HISTORIA

Kolejni Tęczyńscy wracają do Krzeszowic
Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” z przyjemnością informuje iż zrealizowało 
kolejny projekt wykonania reprodukcji historycznych portretów przedstawi-
cieli rodu Tęczyńskich. Tym razem udało się stworzyć repliki portretów Jana 
Magnusa Tęczyńskiego i jego siostry Agnieszki Tęczyńskiej Firlejowej.

Grzegorz Stępowski

www.ratujtenczyn.org.pl
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ZDROWIE I URODA

POZYCJA ODWRÓCONA 
STANIE NA GŁOWIE

Ćwiczenie to wydaje się trudne, 
ponieważ przyzwyczailiśmy się 
do stania na stopach, wydaje się 
nam bardzo dziwne, że możemy 
znaleźć równowagę opierając się 
na głowie i ramionach. A jednak 
gdyby porównać powierzchnię 
stóp i ramion to okazuje się, że 
powierzchnia stóp jest bardzo 
mała i jest prawie cudem, że 
możemy stać na stopach. Mówiąc 
o staniu na głowie należy zwrócić 
uwagę na to, co dzieje się w tej 
asanie. Krążenie krwi jest odwró-
cone, normalnie krew, żeby prze-
dostać się od stóp do serca, musi 
pokonać siłę grawitacji, stąd biorą 
się bóle i zmęczenie nóg, bóle 
ramion i kręgosłupa. W tym uło-
żeniu krew bardzo szybko spływa 
do serca, wzmacniając jego pracę. 
W tej pozycji krew w większej 
ilości dociera do naszej głowy, 
stymulując i dotleniając mózg. 
Kiedy dużo uczymy się np. w cza-
sie egzaminów lub mamy dużo 
pracy przy komputerze wtedy 
musimy dostarczyć bardzo dużo 
tlenu do naszego mózgu, wtedy 
nie pijemy kawy tylko stajemy na 
głowie. Możemy nawet powie-

dzieć, że uczymy się stojąc na 
głowie, co będzie zabawne i przy-
niesie pozytywne efekty. Stanie 
na głowie jest doskonałą asaną, 
która przynosi korzyści naszemu  
ciału i psychice, wpływa na naszą 
świadomość i umysł. 
Przygotowanie do stania na gło-
wie, krok po kroku:
1. relaks w embrionie, mental-

nie przygotowujemy się do 
stania na głowie 

2. klękamy, opieramy się na 
przedramionach, chwytamy 
za łokcie 

3. robimy koszyczek z dłoni 
4. głowę układamy w koszyczku 

z dłoni, czubek głowy oparty 
jest na podłodze, ręce i łokcie 
tworzą trójkąt, który stanowi 
podstawę dla odwróconego 
ciała. 

5. podnosimy biodra i prostuje-
my nogi w kolanach, idziemy 
krok po kroczku, uginamy 
nogi i przyciągamy kolana 
do brzucha, odrywając stopy 
od podłogi 

6. powoli podnosimy nogi 

i na koniec prostujemy 
nogi w kolanach, zostajemy 
w pozycji oddychając głęboko 
brzuchem

7. ciężar ciała jest głównie na 
przedramionach ciało jest 
lekkie, zrelaksowane. Wycho-
dzimy z pozycji w odwrot-
nym porządku, powoli kon-
trolując ruch ciała.

Jedną z dwunastu asan, jakie proponuje Svami Sivananda jest stanie 
na głowie. Robi ona największe wrażenie i jest wyzwaniem dla ludzi 
praktykujących jogę.  Jest to bardzo dobre ćwiczenie dla naszego 
ciała, mówi się o nim, że jest "królem asan". 

Beata Kuźnik nauczyciel jogi
tel. 604 470 772

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

SKŁADNIKI:

Na biszkopt:
• 4 jaja
• 2/3 szklanki cukru
• 3/4 szklanki mąki 
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 0,5 łyżeczki proszku do 

pieczenia

Białka oddzielić od żółtek, ubić na 
sztywną pianę. Pod koniec ubija-
nia stopniowo małymi partiami 
dodawać cukier, dalej ubijając. 
Dodawać po kolei żółtka, nadal 
ubijając. Mąki wymieszać, przesiać 
i delikatnie wmieszać do ciasta, 
można mąkę delikatnie miksować 
na najniższych obrotach miksera. 
Formę o wymiarach 25 x 35 (lub 
25 x 40) wyłożyć papierem do pie-
czenia  (razem z bokami). Wyłożyć 
ciasto. Piec w temperaturze 170 
- 180ºC około 20 -30 minut (lub 
dłużej, do tzw. suchego patyczka).
Gorące ciasto wyjąć z piekarnika, 
z wysokości około 60 cm opuścić je 
(w formie) na podłogę. Całkowicie 
wystudzić.

Masa budyniowa:
• 2 szklanki mleka (500 ml)
• 3 łyżki mąki pszennej
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 2 żółtka
• 3 łyżki cukru

• 16 g cukru waniliowego
• 200 g masła

Jedną szklankę mleka zagoto-
wać z cukrami. Drugą zmikso-
wać z żółtkami i mąką (jak na 
budyń), dodać do gotującego 
się mleka, zagotować. Ostudzić, 
przykrywając folią spożywczą, 
by nie powstał tzw. kożuch.

Miękkie masło utrzeć na puch 
(można mikserem), stopniowo 
dodawać ostudzony budyń, cały 
czas ucierając (miksując).

Ponadto potrzebne będą:
• 3 paczki herbatników 100g 
• 1 paczka krakersów solonych 
• 1 gotowa masa karmelowa 

z mleka skondensowanego 
w puszce (ewentualnie sło-
dzone mleko skondensowane 

w puszce, gotujemy około 
2 – 3 godziny całe zanurzone 
w wodzie, studzimy)

• 0,5 l śmietany 30% 
• 3 śmietan fixy 
• 2 łyżki cukru pudru
• wiórki czekoladowe do 

posypania

Śmietanę miksujemy dodając 
3 śmietan- fixy i 2 łyżki cukru 
pudru na sztywno (śmietanę 
miksujemy zimną by się nie 
zważyła).

Układamy: biszkopt -> masa 
budyniowa -> herbatniki -> kar-
mel -> krakersy -> bita śmietana 
-> posypka czekoladowa.

Polecam…

KBC

Kolejna propozycja dla podejmujących wyzwania kulinarne … Pyszne 
ciasto, jednak nie najtańsze, zdecydowanie jednak warte polecenia, by 
znów zachwycić swoich gości. Oczywiście na niezawodnym biszkopcie…

 gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

Informacje

CIASTO BALOWE

"Ten, kto praktykuje stanie na głowie trzy godziny, co dnia, przezwycięża czas". - Joga Tattva Upanishad

ZDROWIE I URODA

PIĘKNA MAMA POWRÓT DO FORMY
Twoje dziecko jest już na świecie. Za Tobą 9 miesięcy, w czasie któ-
rych Twoje ciało uległo zmianom, niekoniecznie przyprawiającym Cię 
o dobry humor. Po sylwetce sprzed ciąży pozostało jedynie wspomnienie. 
Pamiętaj, wygląd Twojego ciała zależy tylko od Ciebie, im szybciej 
zmobilizujesz się do regularnych ćwiczeń, tym wcześniej osiągniesz 
figurę, którą szczyciłaś się sprzed ciąży, a może nawet lepszą!

Plan treningu:
Prezentuję dwa ćwiczenia, które powinnaś wykonywać już w pierwszej 
dobie po porodzie naturalnym (o ile nie było komplikacji).
1. Unoszenie głowy w leżeniu. Połóż się na plecach ugnij kolana, sto-

py na podłożu. Ręce ułóż swobodnie wzdłuż tułowia. Unieś głowę 
i spójrz na kolana. Zwróć uwagę, by łopatki cały czas pozostawały 
na podłożu. Policz do 3 i opuść głowę. Wykonaj 10-12 powtórzeń. 
Ćwicz 2 razy dziennie. 

2. Nożyce stopami. Połóż się na plecach, nogi wyprostowane, ręce 
wzdłuż tułowia. Naprzemiennie prostuj i zginaj stopy (chodzenie 
leżąc) Ćwicz w niezbyt szybkim tempie przez 1-2 minuty, kilka 
razy dziennie. Ćwiczenie poprawia krążenie krwi w nogach i jest 
elementem profilaktyki przeciwzakrzepowej. 

Jeśli masz za sobą cesarskie cięcie, przez dwa pierwsze tygodnie po 
operacji wykonuj jedynie ćwiczenie nr 2. Po tym czasie możesz także 
wykonywać ćwiczenie nr 1. Jeżeli lekarz nie zabroni pozostałe ćwiczenia 
możesz rozpocząć po upływie 9 tygodni.
Jeśli masz za sobą poród naturalny, trening rozpocznij gdy pozwoli 
na to lekarz. „Zielone światło” do ćwiczeń dostaniesz najpewniej po 
upływie 6 tygodni od porodu. 
Dlaczego warto trenować?
Odkąd jesteście razem- Ty i Twoje dziecko – masz tyle dodatkowych 
obowiązków, że nie wyobrażasz sobie, byś mogła znaleźć dla siebie 
wolną chwilę. A powinnaś, bo ćwiczenia są tym, czego Twoje ciało 
i umysł potrzebują najbardziej. Gdy maluch zaśnie, wykonaj prosty 
trening. Potrzebujesz tylko piłkę stabilizacyjną o średnicy 65 cm. Zajmie 
ci to tylko 20 minut! Dzięki niemu wzmocnisz mięśnie całego ciała, 
poprawisz sylwetkę, zlikwidujesz ból karku i pleców, a Twój brzuch 
znów będzie płaski i jędrny. Ćwicz 2-3 razy w tygodniu. Do treningu 
z piłką dodaj ćwiczenia kardio (3-5 razy tygodniu)- spacery, pływanie, 
jazda na rowerze, taniec z dzieckiem w ramionach. 

A oto ćwiczenia
1. PLIE. Chwyć piłkę w obie ręce i stań w szerokim rozkroku. Palce 

stóp skieruj na zewnątrz. Opuść ręce, opierając piłkę na dolnej części 
brzucha. Wciągnij brzuch i napnij pośladki. Zrób wdech. Z wyde-
chem ugnij kolana, nie pochylając tułowia do przodu. Unieś piłkę 
nad głowę. Z wdechem wróć do pozycji. Wykonaj 8-10 powtórzeń. 
Ćwiczenie wzmacnia mięśnie barków, górnej części pleców, nóg, 
bioder i pośladków.

2. SUPERKOBIETA. Przyjmij pozycję klęku podpartego, opierając 
brzuch i klatkę piersiową na piłce. Zwróć uwagę na to, by dłonie 
znajdowały się w jednej linii pod barkami, a kolana w jednej linii 
pod biodrami. Głowa w przedłużeniu kręgosłupa.  Zrób wdech. 
Z wydechem wyciągnij lewą rękę do przodu, a prawą nogę do tyłu. 
Wytrzymaj 1 wdech i wydech. Z kolejnym wdechem wróć do pozycji. 
Powtórz ćwiczenie, unosząc prawą rękę i lewą nogę. W ten sposób 
skompletujesz całe powtórzenie. Wykonaj 10 razy. Ćwiczenie wzmac-
nia mięśnie pleców, pośladków i barków.

3. UNOSZENIE NOGI DO BOKU. Podeprzyj lewy bok tułowia (od 
biodra po lewą pierś) na piłce. Lewą dłoń i lewe podudzie oprzyj na 
podłodze. Prawą rękę połóż na prawym udzie. Prawa noga wyprosto-
wana w kolanie i podparta wewnętrzną krawędzią stopy na podłodze. 
Wciągnij brzuch. Zrób wdech. Z wydechem, nie poruszając miednicą 
i barkami, unieś prawa nogę w bok, do wysokości biodra. Wytrzymaj 
1 wdech i wydech. Z kolejnym wdechem opuść prawą stopę. Wykonaj 
10 powtórzeń i ćwicz druga nogę. Wzmacniamy mięśnie bioder.

4. MOST ZWODZONY. Połóż się na plecach, opierając łydki i pięty 
na piłce. Kolana wyprostowane. Ręce ułóż wzdłuż tułowia, opierając 
wnętrza dłoni na podłodze. Zrób wdech. Z wydechem napnij mocno 
pośladki i unieś biodra, ustawiając tułów i nogi w linii prostej. Wytrzy-
maj 1 wdech i wydech. Z kolejnym wdechem opuść biodra. Wykonaj 
10 powtórzeń. Ćwiczenie wzmacnia mięśnie nóg, pośladków i pleców.

5. ODWRÓCONE BRZUSZKI. Połóż się na plecach, opierając łydki 
na piłce. Kolana powinny być rozsunięte na szerokość bioder. Ręce 
ułóż wzdłuż tułowia, opierając wnętrz dłoni na podłodze. Wciągnij 
brzuch. Zrób wdech. Z wydechem ściśnij piłkę między łydkami a uda-
mi i przyciągnij uda do klatki piersiowej, odrywając kość krzyżową 
od podłogi. Wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 10 powtórzeń. 

Ćwiczenie wzmacnia mięśnie brzucha.
6. SYRENA. Uklęknij, piłka przy lewym udzie. Prawą nogę wyprostuj 

w bok, stopa na podłodze. Lewą dłoń oprzyj na piłce, a prawą na 
prawym udzie. Zrób wdech. Z wydechem wciągnij brzuch i połóż się 
na lewym boku na piłce, opierając lewą dłoń na podłodze, za piłką. 
Prawą rękę ustaw na przedłużeniu tułowia. Wytrzymaj 1 wdech 
i wydech. Z wdechem wróć do pozycji. Wykonaj 10 powtórzeń i ćwicz 
na prawym boku. Ćwiczenie wzmacnia i rozciąga mięśnie tułowia.

Po treningu zrób stretching wszystkich najważniejszych grup mięśnio-
wych. Po nim połóż się na plecach i odpocznij kilka minut, oddychając 
spokojnie i głębiej niż zwykle.
Jeżeli będziecie miały jakikolwiek problem z ćwiczeniami, zawsze 
możecie zgłosić się do klubu fitness, w którym instruktor doradzi 
i pomoże. Sama się przekonasz, że aktywna mama jest nie tylko szczupła 
ale i szczęśliwsza! Zapraszamy 

Chcesz szybko wrócić do formy po urodzeniu dziecka? Pomoże Ci w tym specjalny program ćwiczeń. 
Dzięki niemu odzyskasz siły, uporasz się z melancholią i brakiem energii, ujędrnisz osłabione ciążą mięśnie.

Anna Chrząścik instruktor fitness, fizjoterapeuta

www.fitlejdis.pl • www.rehmedica.pl
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DOMY
Z  BALI

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

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

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

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

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż

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

KONTAKT:
Właściciel  firmy:

Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:

Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,

sobota 9.00 – 14.00

OTWARCIE NOWEGO CENTRUM GRZEWCZEGO ORAZ SALONU ŁAZIENKOWEGO

Od tylu już lat Termo-Gaz świadczy na terenie naszej gminy oraz 
w innych regionach kraju profesjonalne usługi w zakresie sprzedaży 
i montażu systemów grzewczych oraz sanitarnych, zarówno klientom 
indywidualnym, jak i dużym firmom i instytucjom. 
Uroczystość otwarcia Centrum przebiegła w bardzo miłej i rodzin-
nej atmosferze. Brali w niej udział pracownicy Firmy, przyjaciele, 
rodzina, przedstawiciele handlowi, producenci firm współpracu-
jących oraz inwestorzy.
Po oficjalnym powitaniu gości nastąpiło odsłonięcie loga firmy  na 
nowym budynku. Był szampan, oryginalny tort, znakomite jedzenie.
Podczas uroczystości wręczono pracownikom specjalne dyplomy 
oraz nagrody. Właściciele podkreślali, jak bardzo cenią swoich pra-
cowników, z których niektórzy są związani z firmą od jej początków. 
Po części oficjalnej nastąpiła wspólna zabawa - były konkursy, 
turnieje sportowe z nagrodami.
Właściciele Firmy dziękują wszystkim, którzy pomagali w zor-
ganizowaniu imprezy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
rozwoju Firmy i powstania jej nowej siedziby. Dziękują firmom 
i instytucjom, z którymi mieli okazję współpracować oraz indy-
widualnym klientom za zaufanie.
Właściciele oraz pracownicy zapraszają na zakupy. Na Klientów 
czeka profesjonalna i sympatyczna obsługa, doradztwo gratis. 
Prócz systemów grzewczych (piece gazowe, węglowe, urządzenia 
solarne) sklep oferuje także wyposażenie łazienkowe (ceramika, 
armatura, meble łazienkowe). 
W związku z otwarciem Centrum na Klientów czekają wysokie 
rabaty.
Termo-Gaz zaprasza także do funkcjonującego już od 10 sklepu 
przy ul. Targowej 9 w Krzeszowicach.

8 maja miało miejsce oficjalne otwarcie 
nowego Centrum Grzewczego oraz Salo-
nu Łazienkowego Firmy TERMO-GAZ 
połączone z obchodami 20-lecia tej Firmy.

PHU TERMO-GAZ ZOFIA SĘK
ul. Targowa 9, 32-065 Krzeszowice
tel. 12 282-66-29, 602-384-826, 602-172-460
www.termo-gaz.pl                 termo-gaz@o2.pl

 • EXTRA RABATY - OD 7 DO 15% •
• NOWOŚCI •

• DORADZTWO GRATIS • 

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

Informacje, Reklamy
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

TRZEBINIA

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

25.V 15:00 Seans 3D: "Piraci!" anim./kom., USA/bryt. (dubbing PL)
 17:00 "Lęk wysokości" dramat, Polska
 19:30 Seans 3D: "Avengers" akcja/sci-fi, USA

26.V 19:30 Seans 3D: "Avengers" akcja/sci-fi, USA

27.V 15:00 Seans 3D: "Piraci!" anim./kom., USA/bryt. (dubbing PL)
 17:00 Seans 3D: "Avengers" akcja/sci-fi, USA
 19:45 "Lęk wysokości" dramat, Polska

29, 31.V 17:00 Seans 3D: "Avengers" akcja/sci-fi, USA
 19:30 "Lęk wysokości" dramat, Polska

30.V 17:00 "Lęk wysokości" dramat, Polska
 19:45 Seans 3D: "Avengers" akcja/sci-fi, USA

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

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

Pieśni Serca...Pieśni Buntu - Rosyjskie Ballady i Romanse
Trzebińskie Centrum Kultury z okazji Dnia Matki zaprasza na koncert pt. "Pieśni Serca...Pieśni Buntu 
- Rosyjskie Ballady i Romanse".  Wystąpi Alexander Maceradi.  Dom Kultury Sokół w Trzebini 26 maja 
2012, godz. 17.00.  Cena biletu - 20 złotych. Rezerwacje biletów tel. 32 61-10-621.
Aleksander Maceradi to obdarzony niezwykle ciepłym i ujmującym głosem utalentowany wokalista 
i gitarzysta. Jego repertuar to przede wszystkim rosyjskie romanse, utwory Włodzimierza Wysockiego, 
Bułata Okudżawy oraz tradycyjna muzyka ludowa.

Kolejna Premiera Teatru Imaginarium - "Córki Desdemony"
1 czerwca o godz. 18.00 w sali teatralnej MOKSiR odbędzie się premiera spektaklu Teatru Imaginarium pt. 
"Córki Desdemony" opartego na tekstach Sarah Kane - "Łaknąć" i Joanny Owsianko - "Tiramisu".
Spektakl Teatru Imaginarium to opowieść o kobietach, w których życiu brakuje miłości. Mają dobrą pracę, rodziny, pozycję 
społeczną, ale nie są szczęśliwe. Noszą maski idealnej żony, matki, pracownika... a w głębi duszy wciąż szukają siebie. 
Scenariusz i reżyseria: Aneta Leśniakiewicz
Obsada: Izabela Lulewicz, Joanna Połcik, Agnieszka Szumańska, Sylwia Wijas, Aneta Leśniakiewicz.
Bilety w cenie 5 zł do nabycia w Informacji MOKSiR, ul. Broniewskiego 4, czynnej od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 18.00.

KLANG ze Słoneczną Falą Muzyki
Zapraszamy na Przegląd Zespołów KLANG 2012 organizowany w ramach Słonecznej Fali Muzyki.  
W tym roku zagrają: KOMPROMIS, SANITY, TAJNA LISTA i EPIC FAIL. 26 maja - klub Stara Kotłownia, 
godz. 17.00. Wstęp bezpłatny. Poza konkursem zagrają: Bao - godz. 19.15; Załoga Andrzeja - godz. 20.00
W tym roku, w ramach Słonecznej Fali Muzyki, odbędzie się zbiórka na rzecz Kuby Urbańczyka z Chrzanowa, 
chorego na stwardnienie rozsiane. Ofiarowane pieniądze zostaną przeznaczone na sprzęt rehabilitacyjny dla 
Kuby. Organizatorzy Klangu i Słonecznej Fali Muzyki: MOKSiR, CHTVL, Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu.

DLA CIEBIE MAMO
"Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza serdecznie mieszkańców miasta na program 
artystyczny przygotowany przez dzieci i młodzież z okazji DNIA MATKI. 27 maja - sala teatralna MOKSiR, 
godz. 14.00. Wstęp wolny!"

CHRZANÓW KRZESZOWICE

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Mroczne cienie (Dark shadows)" PREMIERA

• 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 •

reżyseria: Tim Burton, czas: 113 min., gatunek: fantasy/horror/komedia, prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Nietykalni"
04.06-09.06 seans o godz. 17.00

reżyseria: Olivier Nakache; czas trwania: 112 min.; gatunek: komedia; prod. Francja, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Avengers" 3D
• 04.06-09.06 seans o godz. 19.00 (napisy) • 

• 10-13.06 seanse o godz. 16.00 (dubbing PL), 19.00 (napisy) •
reżyseria:  Joss Whedon; czas trwania: 142 min.; gatunek: akcja/sci-fi, prod. USA, 12 lat

Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
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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 w typie wyżła krótkowłosego wciąż poszukuje 
domu.
Jest miła i łagodna w stosunku do ludzi i psów, uwielbia się bawić.  
Mile widziany dom, w którym mieszkają inne zwierzęta.
Sunia została wysterylizowana. Jest odrobaczona i zaszczepiona.
 Ariel w zamian za dom i ciepłe słowo ofiaruje dozgonną wdzięczność 
i przyjaźń. A to bezcenne.

POSZUKUJĘ DOMU
ARIEL (ARIELKA)

KONTAKT z opiekunem: tel. 792 924 777

 POLICJA INFORMUJE
Nietrzeźwi kierowcy rowerów

• 8 maja w Woli Filipowskiej zatrzymano nietrzeźwego kie-
rującego rowerem. Badanie wykazało około 0,80 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

• 13 maja także w Woli Filipowskiej zatrzymano nietrzeź-
wego kierującego rowerem. Badanie wykazało ponad 2 
promile alkoholu w wydychanym powietrzu.  

• 20 maja w Tenczynku zatrzymano nietrzeźwego kierujące-
go rowerem. Badanie wykazało około 1,5 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu.  

Kradzież drewna
• 8 maja w Filipowicach doszło do kradzieży drzewa. Pod-

jęte przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do 
zatrzymania sprawcy.

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

NASI PRZYJACIELE

NASI PUPILE KONTRA PCHŁY
U zwierząt mięsożernych , 
czyli psów i kotów wystę-
pują pchły Aenocephali-
des canis, Aenocephalides 
felis oraz Pulex irritans. 
Pchły są niewielkimi 
bezskrzydłymi owadami 
odżywiającymi się krwią. 
Na świecie odnotowano 
ponad dwa tysiące gatun-
ków tych organizmów.
Inwazja każdego z tych 
gatunków jest dla zwie-
rzęcia niezwykle uciążliwa. 
Zarażenie pchłami następuje 
w środowisku i otoczeniu pupi-
la lub bezpośrednio od innego 
żywiciela. Zwierzęta zaatako-
wane przez pchły są zwykle 
niespokojne, często się drapią, 
iskają i ocierają o różne przed-
mioty. Na ich skórze widoczne 
są zadrapania, otarcia i przerze-
dzenia włosa. Podczas dokład-
nych oględzin można zauważyć 

pasożyty, a także ślady ich obec-
ności w postaci wydalin i miejsc 
pobierania krwi.
Pierwsze zmiany są najczę-
ściej zlokalizowane u nasady 
ogona i postępują wzdłuż linii 
kręgosłupa. U bardziej wrażli-
wych zwierząt dochodzi do tzw. 
alergicznego  pchlego zapalenia 
skóry. W przypadku zwierząt 
bez alergii możemy mieć do 
czynienia z bezobjawowym 
nosicielstwem. Co wrażliwsze 

osoby obserwują u siebie 
skutki ukąszenia przez te 
stworzenia. 
Istnieje kilka sprawdzo-
nych sposobów na unik-
nięcie podobnych przy-
jemności, m.in. aplikacje 
preparatów spot-on czyli 
pipetek, których zawartość 
wylewa się na skórę pupila, 
stosowanie sprayów prze-
ciwpchelnych, obroży oraz 
szamponów.

Warto również przypomnieć, że 
większość preparatów przeciw-
ko tym owadom ma też zasto-
sowanie w walce z powszech-
ną obecnie inwazją kleszczy. 
Zwalczając pchły zmniejszamy 
także ryzyko zakażenia prze-
noszonym przez nie tasiemcem 
Diphylidium  caninum.

Często można usłyszeć stwierdzenie: pies ma pchły to znaczy, że jest zdrowy. 
Czy na pewno pragniemy takiego zdrowia dla naszego pupila?

lekarz weterynarii 

Aleksandra Ornacka-Lipik

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)

Uroczystość poprzedziło złożenie meldunku przez 
naczelnika OSP Czerna Wiesława Mosura – prezesowi 
zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Krzeszowi-
cach – Lukaszowi  Smółce. Przekazano  również na 
czas celebrowania mszy świętej relikwie św. Floriana 
z kościoła Nawiedzenia NMP  w Paczółtowicach . 
Uroczystości przewodniczył ks. Przeor Ryszard Sto-
larczyk – kapitan pożarnictwa. Obecny był również 
komendant gminny OSP  w Krzeszowicach – Mie-
czysław Odrzywołek, młodzież strażacka, druhny, 
druhowie, oraz ich rodziny i sympatycy pożarnictwa. 
Po uroczystej mszy św. odbył się przemarsz wokół  
placu parkingowego. Uroczystość uświetniła również 
orkiestra z kopalni Czatkowice. Następnie delegacje 
wszystkich OSP udały się do remizy w Czernej, gdzie 
czekał na nich mały poczęstunek przygotowanych 
przez druhów z OSP Czerna.

OSP INFORMUJE

ŚWIĘTO STRAŻAKÓW
Jak w każdym roku tak i w tym 4 maja to 
święto wszystkich strażaków. Dlatego w nie-
dziele 6 maja 2012 roku w klasztorze Ojców 
Karmelitów Bosych w Czernej odbyła się 
uroczysta msza św. z tej okazji. Udział w niej 
wzięły poczty sztandarowe jednostek OSP 
z gminy Krzeszowice.

DYŻURY WAKACYJNE W PRZEDSZKOLACH SAMORZĄDOWYCH:
Serdecznie zapraszamy:

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KRZESZOWICACH
pełni dyżur wakacyjny

od 1 lipca do 3 sierpnia 2012 r.  (tel. 792 723 200 )

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TENCZYNKU 
pełni dyżur wakacyjny

od 6 do 31 sierpnia 2012 r.  (tel. 12 282 17 17 )

Zgłoszenia na dyżur w każdej z placówek należy dokonać osobiście 
najpóźniej do 15 czerwca 2012 r.

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

„Filipowice - moje miejsce w Gminie Krzeszowice”.
Przedmiotem fotografii powinny być wydarzenia, uroczystości, 
krajobrazy, urokliwe miejsca oraz ciekawe obiekty związane 
z miejscowością Filipowice.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów.
Prace należy przesyłać jedynie drogą elektroniczną na adres Sto-
warzyszenia “Więzi”: stowarzyszeniewiezi@gmail.com w formacie 
JPG. Termin nadsyłania prac 31.08.2012 r.
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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

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

SOLIDNIE I TERMINOWOSOLIDNIE I TERMINOWO

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm • Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych 

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM
U NAS NAJTANIEJ!!!! 32-300 Olkusz,

ul. Składowa 2
(budynek Dworca PKP)

tel. (32) 754 60 10

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"

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

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

WYPRZEDAŻ MEBLI OGRODOWYCHWYPRZEDAŻ MEBLI OGRODOWYCH

www.quercus-ogrody.com

placzekw@gmail.com

projektowanie 
i urządzanie zieleni

tel. 606 910 700
608 323 563

OGRODY


