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REDAKCJA

WSTĘPNIAK MAŁE JEST PIĘKNE

Niektórym wydaje się, że w małych miasteczkach, wsiach „nic się nie dzieje”,
że aby „coś zobaczyć” koniecznie należy pojechać do „dużego miasta”.

Takie poglądy nie są może
dziwne, jeżeli przedstawiają je
ludzie od zawsze mieszkający
w metropoliach. Jednak bardzo
zaskakuje, jeżeli opinie takie
słyszy się od osób mieszkających właśnie „tutaj”. „Cudze
chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie”
- to powiedzenie Stanisława
Jachowicza, poety i pedagoga,
należałoby przełożyć na nasz
grunt. Bo tego, ile „dzieje się”
w naszej gminie, nie sposób
opisać. I to dzieje się w sensie pozytywnym – w wymiarze kultury przez duże „K”,
w wymiarze inwencji twórczej,
działań pro publico bono…

redakcja@gwarek-krzeszowicki.pl
reklama@gwarek-krzeszowicki.pl

Wielką przyjemnością redakcji
jest dzielenie się z Państwem
informacjami o inicjatywach,
wydarzeniach, imprezach,
które odbywają się tuż obok
nas i dla nas, organizowanych przez osoby „stąd’, które świadomie i z rozmysłem
wybrały działanie dla swojej
społeczności, mimo ogromnego potencjału i wszelkich
walorów pozwalających na
działalność w „wielkim mieście”. Ale może właśnie nie
„mimo”, a „ponieważ”? „Myśl
globalnie, działaj lokalnie” ta
idea im przyświeca z korzyścią dla nas wszystkich. I tak
trzymać!

fot. Beemwej/wikipedia

Przykre jest tylko jedno - dlaczego tak wielu ludzi nie daje
wiary w to, że można robić coś
dobrego dla innych tak „po prostu”, „za darmo”? Dlaczego niektórzy szukają ukrytych celów,
„drugiego dna”? Z czego wynika taka podejrzliwość? Trudno
odpowiedzieć… I nie podejmu-

jemy się tego zadania…
Bez wątpienia jednak warto
działać i warto wierzyć, że idealistów, ludzi z otwartą głową
i otwartym sercem jest jednak
znacznie więcej… A „niedowiarków” pewnie prędzej czy
później da się nawrócić… 
Redakcja

pożycZKa
Z gwarancją
najniżsZej raty
0% prowizji
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń
środki nawet w 1 dzień
Zapraszamy:
KrZesZowice
ul. K. wyKi 3
12 258 98 13
warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl
Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 32 000 zł, liczba
rat: 64, oprocentowanie nominalne: 12,9%, składka na
ubezpieczenie na życie: 5 120 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł,
kwota odsetek: 12 414,17 zł, RRSO: 22,54%, rata: 693,97 zł.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności
kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności
pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 20.02.2012 r.

MATERIAŁY BUDOWLANE

CENTRUM DOCIEPLEŃ I WYKOŃCZEŃ

MATERIAŁÓWKA

materiały budowlane

Budzyń 50, 32-060 Liszki
tel./fax 12 280 60 90
tel. 660 487 556
biuro@materialowka.pl

FARBY, TYNKI, STYROPIAN, KLEJE, FOLIA, PROFILE,
PŁYTA GIPSOWA OSB, ZAPRAWY, CEMENT, SIATKA,
PARAPETY, NARZĘDZIA BUDOWLANE
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2

Informacje, Reklamy

krzeszowicki

POLITYKA

WALKA O DRUGĄ KARETKĘ DLA KRZESZOWIC
W ubiegłym tygodniu poseł Andrzej Adamczyk podjął się kolejnych działań, zmierzających do przywrócenia drugiej karetki podstawowego zespołu ratownictwa
medycznego na teren Gminy Krzeszowice.
ratownictwa medycznego, który
mógłby w pełni zabezpieczyć
zapotrzebowanie mieszkańców
Gminy Krzeszowice w świadczenia ratownictwa medycznego.
W apelu posła czytamy: Z uwagi
na procedury przekazywania
pacjenta do oddziału ratunkowego, a także czasu jaki musi
upłynąć w związku z powrotem
karetki do miejsca stacjonowania realnie czas przebywania
karetki w Krzeszowicach jest
drastycznie mały. Taka sytuacja prowadzi niejednokrotnie
do destabilizacji systemu ratownictwa medycznego na dużym
obszarze Powiatu Krakowskiego, gdyż jak wskazują statystyki
karetki z sąsiednich oddziałów
wyjeżdżają na pomoc, w prawie
25% wszystkich wyjazdów na
terenie gminy Krzeszowice, osłabiając tym samym pierwotnie
im przypisane miejsca stacjonowania.

W świetle przepisów zawartych w Ustawie o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, istnieje możliwość doprowadzenia
przez Wojewodę Małopolskiego
do aktualizacji Wojewódzkiego
Planu Działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Następnie taki plan musi zostać
zatwierdzony przez Ministra
Zdrowia. W planie Wojewoda
określa liczbę i rozmieszczenie
na obszarze województwa jednostek systemu. Aktualizacja przez
Wojewodę musi nastąpić do końca
marca, tak aby od 1 lipca 2012
roku mógł obowiązywać nowy
plan i organizacja ratownictwa O sprawie został poinformowany
medycznego w regionie.
również Minister Zdrowia, któreW związku z powyższym, poseł go zadaniem jest między innymi
Adamczyk zaapelował do Woje- bieżące monitorowanie działania
wody Małopolskiego o rozważa- systemu ratownictwa medycznego.

Arłukowicza przywołane zostały
statystki: (…) teren Gminy Krzeszowice, liczący ponad 32 tys.
mieszkańców pozostał objęty
zaledwie jedną karetką, w sytuacji, gdzie bezpiecznym standardem dla mieszkańców Powiatu
Krakowskiego jest jeden zespół
ratowniczy z karetką na 25 tysięcy osób. Norma została zaburzona w gminie Krzeszowice.”

Działania w sprawie przywrócenia
karetki zostały także podjęte przez
Radę Powiatu Krakowskiego, która
nie przywrócenia do Krzeszowic W interpelacji poselskiej, skiero- pod koniec lutego przyjęła jednodrugiego podstawowego zespołu wanej na ręce ministra Bartosza głośnie stosowną rezolucję.

Wobec takich danych i okoliczności należy oczekiwać, iż zarówno Wojewoda Małopolski, jak
też Minister Zdrowia potraktują
sprawę poważnie i doprowadzą do
zmiany sytuacji, jaka ma miejsce
w Gminie Krzeszowice od lipca
zeszłego roku. Chodzi przecież
o wydolność systemu, w którym
jest ratowane życie i zdrowie ludzkie – zaznacza Adamczyk.

Dawid Drabik
Biuro Poselskie Andrzeja Adamczyka
Krzeszowice, Rynek 7

FELIETON

PO POLSKU CZY PO ANGIELSKU?

Tzw. „otwarcie się Polski na świat” spowodowało wiele zmian w sposobie myślenia mieszkańców naszego kraju. Rosnąca potrzeba nauki języków obcych, to jeden z głównych
trendów współczesnej cywilizacji na całym świecie. Dobra znajomość języków może bardzo
ułatwić przyszłą karierę zawodową naszych dzieci. Dlatego rodzicom coraz częściej zależy
na możliwie wczesnej edukacji językowej swoich pociech. Często zastanawiamy się gdzie
i w jakim wieku nasze dziecko powinno zacząć się uczyć, tak aby nauka języka była jeszcze
bardziej efektywna. Natomiast mało mówi się o tym, że nawet rodzice, którzy nie znają żadnego języka obcego, mogą bardzo pomóc swoim dzieciom w nauce.

Dobra znajomość ojczystej mowy
stanowi podstawę skutecznej nauki
języka obcego. Zacznijmy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, wtedy
kiedy nasze dzieci dowiadują się co to
jest rzeczownik, a co czasownik. Im
lepiej dziecko będzie rozpoznawać te
części mowy we własnym języku,
tym szybciej pójdzie mu to w obcym
(jest to konieczne dla poprawności
językowej wypowiedzi). To samo
dotyczy innych kwestii gramatycznych, o których nie będę się teraz rozpisywać. Uczeń przyswaja sobie język
obcy poprzez analogię, czyli poprzez
porównywanie różnych struktur gramatycznych. Jednak jeśli uczeń nie
zna choćby podstaw ojczystej gramatyki, będzie miał duże problemy
z układaniem nowych zdań w innym
języku. Ucząc się, chcąc nie chcąc,
tłumaczymy sobie w myślach zdania,
doszukując się różnic i podobieństw
z językiem ojczystym (zwłaszcza
w początkowym etapie nauki). Dlatego język macierzysty stanowi punkt
wyjścia w kształtowaniu świadomości dwujęzycznej, a zarazem jest najważniejszym środkiem zrozumienia
nowych sygnałów.

wypowiedzi. Do realizacji tego celu
potrzebny jest szeroki repertuar form
gramatycznych i leksykalnych oraz
wielokrotne powtarzanie wyuczonego materiału. Aby lepiej przyswajała
się nam wiedza, powinniśmy poprawiać naszą pamięć, poprzez różnego
rodzaju ćwiczenia pamięciowe np.:
uczenie się na pamięć piosenek,
wierszy itp.

przekazywanych treści z sytuacja- działania na gruncie życia rodzinnemi realnymi. Tego typu ćwiczenia go, a nauczyciele w szkole.
z dziećmi poprawiają wymowę
Na koniec kilka słów o fundameni pomagają pokonywać nieśmiałość. talnej rzeczy dla uczących się języNiestety uczący się języka baga- ków obcych czyli o motywacji. Zanim
telizują kwestię w jakich sytuacjach zaczniemy uczyć dzieci powinniśmy
i gdzie możemy posługiwać się języ- uświadomić im dlaczego powinny
kiem potocznym, a kiedy wymagane je znać. Przeświadczenie, że jest to
jest użycie języka bardziej oficjal- dla nich korzystne i że od tego może
nego. Coraz niższy poziom kultury zależeć ich przyszłość, powinno dać
Trudno nam będzie posługiwać się językowej w mediach i co za tym im energię i samozaparcie na lata
biegle językiem obcym, gdy mówiąc idzie wulgaryzacja języka dnia wyrzeczeń i ciężkiej pracy jaką jest
po polsku nie umiemy poprawnie codziennego, prowadzi często do nauka języków obcych. Niestety żyjesię wysłowić, sformułować własnych stanu w którym Polacy są bardziej my w kraju gdzie trudno osiągnąć
myśli, zbyt długo się zastanawiamy, kulturalni mówiąc po angielsku, gdyż sukces mówiąc tylko i wyłącznie po
mamy problemy ze znalezieniem w szkołach naucza się zgodnie ze polsku, a Polacy aby zarobić godne
właściwego słowa… By wzbogacić standardami szeroko pojętego dobre- pieniądze muszą masowo wyjeżdżać
własny zasób słów bardzo istotna jest go wychowania, niż po polsku. Każdy za granicę, natomiast duże firmy
odpowiednia i systematyczna lektura z nas włada mniej lub bardziej boga- w przeważającej części należące
włącznie z literaturą piękną. Ćwicząc tym językiem potocznym, jednak do kapitału zagranicznego, nie dają
dzieci w płynnym i logicznym formu- nad językiem starannym w odmianie szans zrobienia kariery osobom bez
łowaniu myśli dobrze jest zachęcać je ustnej i pisemnej powinniśmy wiele znajomości języków, choćby były
do opowiadania obejrzanych filmów pracować. Tu znowu odwołam się najbardziej zdolne i kompetentne…..
oraz przeczytanych książek (przy do systematycznej lektury. KonieczTak czy inaczej języki obce każdeokazji możemy dowiedzieć się jakie na jest jednak kontrola czy książka, mu mogą się przydać, jak nie w prazainteresowania ma nasze dziecko którą czyta nasze dziecko jest odpo- cy, to w podróży. Dodam tylko, że
i jakich dokonuje wyborów).
wiednia dla niego, jakim językiem nauka i praktyka potwierdza, że nie
Inną ważną rzeczą, już w począt- posługują się bohaterowie powieści ma ludzi zupełnie niezdolnych do
kowym etapie nauczania, jest spraw- i jakie treści przekazuje.
języków, a dorosły człowiek także
dzanie czy dzieci rozumieją czytany
O sukcesie językowym naszych może z powodzeniem nauczyć się
Do osiągnięcia dużej sprawności tekst, czy nie sprawia im trudności dzieci decydują ważne nawyki takie języka obcego.
językowej konieczne jest wyro- zrozumienie własnego języka i jego jak systematyczność, sumienność,
bienie nawyków w języku obcym, konstrukcji. Z kolei utrwalanie wytrwałość, opanowanie i zdecydoczyli automatyczne (bezrefleksyj- umiejętności aktorsko-naśladow- wanie w działaniu. Aby rozwijać te
Monika Rusinek
ne) używanie poprawnej formuły czych ułatwia dzieciom kojarzenie nawyki rodzice mają szerokie pole do

MODUŁY REKLAMOWE

OD 40 ZŁ BRUTTO

GABINET WETERYNARYJNY
lek. wet. Aleksandra Ornacka-Lipik,
mgr inż. (tech. wet.) Bogusław Lipik
Gabinet czynny:
pon. - pt 9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
sob.
9.00 - 13.00
Bolechowice, ul. Zielona 17
tel. 12 285-33-17, 608-690-525 (A. Ornacka-Lipik),
602-782-466 (B. Lipik)

Informacje, Reklamy

krzeszowicki

3

HISTORIA

SKARBY Z ZAMKU TENCZYN

Wywodząca się jeszcze z czasów Potopu opowieść o rzekomo ukrytym na zamku
Tenczyn olbrzymim skarbie przez stulecia rozpalała ludzką wyobraźnię.

Jeszcze do niedawna, gdy zamek
był ogólnie dostępny, nie brakowało
poszukiwaczy, którzy skuszeni wielowiekową legendą, rozbijali pozostałości Tenczyńskich murów licząc
na odnalezienie ukrytej tam fortuny.
Dokonywane tym sposobem akty
wandalizmu dopełniały zniszczenia
i tak mocno nadgryzionego zębem
czasu zabytku.

Wczytując się jednak w historyczne
opisy zamku Tenczyn łatwo dojść do
wniosku, że istotnie, w czasach swojej
świetności, musiał to być obiekt niezwykle bogaty w swojej architekturze
i wyposażeniu wnętrz. Szczególnie
ciekawe są opisy zamkowej kaplicy
świadczące o ogromnym przepychu zgromadzonych tam w XVII
w. liturgicznych sprzętów, obrazów
przedstawiających wizerunki świętych, bogatych zdobień. Historyczne
przekazy wspominają także o ozdobnych zamkowych piecach kaflowych
i kilkunastu portretach przedstawicieli
rodu Tęczyńskich wiszących w zamkowych salach. Wszystkie te cenne
przedmioty zrabowane zostały przez
najeźdźców, bądź też były stopniowo
wywożone z zamku Tenczyn przez
kolejnych jego właścicieli w czasach,
gdy chylił się on ku upadkowi. Dalsze losy większości z nich pozostają
tajemnicą, choć są i takie, których
historia jest doskonale znana. Jednym
z nich jest portret przedstawiający
Stanisława Tęczyńskiego – młodego hrabiego na Tenczynie, którego
przedwczesna śmierć zamknęła męską
linę rodu.

Stanisław, hrabia na Tenczynie (16111634) herbu Topór był najmłodszym
z trzech synów Jana Magnusa Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego
i Doroty z Mińskich. Obydwaj jego
starsi bracia zmarli w niecodziennych okolicznościach: Gabriel zginął
w 1629 r. w pojedynku, w jaki wdał
się podczas zagranicznych studiów
w brabanckim Louvain, Krzysztof
został zastrzelony w 1632 r. w trakcie włoskich peregrynacji przez wieśniaka w miejscowości Sermoneta,
gdy wtargnął do chłopskiej winnicy.
Stanisław, jako ostatni z synów Jana
Magnusa Tęczyńskiego, był nadzieją
wojewody krakowskiego na przedłużenie starożytnego rodu Tęczyńskich,
planowana była dla niego kariera polityczna, miał odziedziczyć po ojcu
ogromną fortunę. Niestety zmarł
w wieku zaledwie 23 lat w Kamieńcu Podolskim w czasie przygotowywanej wojny z Turcją (podobno na
skutek ran zadanych mu przez dzika
na polowaniu), zamykając męską linię
rodu. Mowę w czasie wyprowadzania
zwłok z obozu wojskowego wygłosił
10 listopada 1634 r. Jakub Sobieski –
ojciec Jana III Sobieskiego. Śmierć
ostatniego z synów odebrała jego ojcu
– Janowi Magnusowi Tęczyńskiemu,
ostatnią nadzieję na przetrwanie rodu.
Do końca swych dni podpisywał się
jako „Ostatni mąż na Tenczynie”
realizując pobożne fundacje, wśród
których największa była budowa
klasztoru Karmelitów w Czernej.
Portret Stanisława Tęczyńskiego
pierwotnie znajdował się na zamku

Tenczyn, od 1642 r., po zawarciu małżeństwa Izabeli, siostry Stanisława,
z Łukaszem Opalińskim, znalazł się
w rękach Opalińskich, następnie Sieniawskich. W drugiej połowie XVII
w., po popadnięciu zamku Tenczyn
w ruinę, wraz z jego wyposażeniem
przeniesiony został przez Augusta
Aleksandra Czartoryskiego do pałacu w Krzeszowicach, następnie był
własnością jego córki, Izabeli Stanisławowej Lubomirskiej, później jej
córki Julii, żony Jana Potockiego.
W XIX w. znajdował się okresowo
w pałacu Potockich Pod Baranami
w Krakowie, gdzie był wystawiany
w salonie jadalnym w czasie wizyty
cesarza Franciszka Józefa I w 1881
r. Portret Stanisława Tęczyńskiego
powrócił następnie do krzeszowickiego pałacu, gdzie zdobił go do II
wojny światowej. W 1945 r. został
przejęty wraz ze zbiorami Potockich
przez państwo, w 1946 r. przekazano
go do Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1947 r. decyzją Naczelnej
Dyrekcji Muzeów portret Stanisława
Tęczyńskiego zdeponowany został
w Państwowych Zbiorach Sztuki na
Wawelu, gdzie można go w chwili
obecnej podziwiać w jednej z zamkowych sal.
W styczniu 2012 r. dzięki uprzejmości Państwowych Zbiorów Sztuki
na Wawelu Stowarzyszeniu „Ratuj
Tenczyn” udało się zrealizować
projekt wykonania reprodukcji
portretu Stanisława Tęczyńskiego
z wykorzystaniem techniki druku
na płótnie w skali 1:1.

Kompra
BIURO RACHUNKOWE

Wiceprezes Stowarzyszenia „Ratuj
Tenczyn” Grzegorz Stępowski
odbiera reprodukcję obrazu z oprawy
w ozdobne ramy.
Portret ma wymiary 195x108 cm.
Można go zobaczyć w Miejsko
– Gminnej Bibliotece Publicznej
w Krzeszowicach.

www.ratujtenczyn.org.pl
Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Witold Kulczycki

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami
Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo �inansowe i kredyty

W RÓŻNYCH ZESTAWACH

PRZYKŁADOWE CENY ZESTAWÓW KOLEKTORÓW
ZESTAW dla 1-3 osób zbiornik 200 L
ZESTAW z MONTAŻEM

6462 x 23% = 7948 zł
6462 x 8% = 6978 zł

ZESTAW dla 2-4 osób zbiornik 250 L
ZESTAW z MONTAŻEM

7215 x 23% = 8874 zł
7215 x 8% = 7792 zł

ZESTAW dla 3-5 osób zbiornik 300 L
ZESTAW z MONTAŻEM

8021 x 23% = 9866 zł
8021 x 8% = 8663 zł

Zestaw zawiera:
• Kolektor próżniowy
• Zbiornik z dwoma wężownicami
• zespół pompowy ﬁrmy Grundfos
• Sterownik solarny
• Rurę łączącą kolektor
z zespołem pompowym 25 mb
• izolację solarną rury
• solarne naczynie zbiorcze,
płyn solarny, odpowietrznik z zaworem

Szczegóły oferty:
tel. 784 359 911; fax 12 258 17 30; instalacje@colle.pl
www.instalacje-sanitarne.colle.pl
Oferta nie jest pełną ofertą wg. prawa handlowego

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
Krzeszowice, 3 pok. 47m2
195 000 zł
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
2
Krzeszowice, 2000 m
300 000 zł
2
Krzeszowice, 1300 m
75 000 zł
2
Krzeszowice, 1100 m
85 000 zł
2
Tenczynek, 1650 m z mediami
310 000 zł
2
Miękinia, 1521 m
110 000 zł
Miękinia, 1318 m2
50 000 zł
Ostrężnica, 700 m2
25 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik, 1700m²
150 000 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
Miękina, 0.15 ha
130 000 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

ZAMIENIMY!!!

5 lat

Zalas, 0.75 ha
Ostrężnica, 0.15 ha
Ostrężnica, 0.05 ha
Paczółtowice, 1.60 ha
Paczółtowice, 0.64 ha
Paczółtowice 0.57 ha
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + garaż
260 m2 stan surowy
105 m2 + garaż; st. sur.
Wola Filipowska:
212 m2; stan surowy
257 m2 + garaż
Rudawa:
155 m2; stan surowy
Tenczynek:
95 m2
KOMERCJA:
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2
+ zab. Przemysłowe
Kraków Rybitwy:
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2
Bolęcin:
Stadnina koni + zabudowania 5.30 ha,
Ośr. rekreacyjny z akwenem
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe
Oświęcim Centrum:
Lokal sklepowy z zapleczem, 108 m2

WYNAJMIEMY!!!

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

Gwarancja

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

Dzięki zabiegom stowarzyszenia
„Ratuj Tenczyn”, jeden z tenczyńskich skarbów wraca na swoje miejsce.
Stowarzyszenie liczy, iż w przyszłości trafi on do sali ekspozycyjnej na
zamku Tenczyn, skąd się wywodzi.

KOLEKTORY SŁONECZNE
Zestawy optymalnie dopasowane
do polskich potrzeb

ROZLICZ SIĘ Z FISKUSEM
SZYBKO, SPRAWNIE ZA ROK 2011

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

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

150 000 zł
33 000 zł
5 000 zł
80 000 zł
32 000 zł
28 500 zł

480 000 zł
450 000 zł
335 000 zł
240 000 zł
690 000 zł

350 000 zł

340 000 zł

450 000 zł

1 200 000 zł
2 800 000 zł

1 000 000 zł

700 000 zł

NOWOŚĆ!!
ZYMY
POŚREDNIC
REDYTÓW
IWANIU K
W POZYSK
YCH,
HIPOTECZN
RAZ PRZY
O
H
C
Y
W
GOTÓWKO
W.
H
MOC ODÓ
ZAKUPIE SA

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!
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ZDROWIE I URODA

JOGA „ŚWIECA”

Po co ćwiczyć jogę? Większość początkujących szuka w jodze sposobu na relaks,
pokonanie napięć. Pozycje jogi (asany) są
pomyślane tak, aby uwolnić ciało od stresu.
Asany pracują z kurczeniem i rozciąganiem
mięśni ciała. Połączone z poprawnym oddechem prowadzą do odczucia relaksu.
Pozycja, którą dzisiaj chcę
państwu przedstawić nazywa
się w sanskrycie SARVANGASANA - świeca, co oznacza
"asana dla całego ciała”. Mówi
się o niej "królowa asan".
W tej pozycji ciało jest odwrócone, spoczywa na karku
i przedramionach, kark i górna
część kręgosłupa są masowane.
Odwrócenie ciała sprawia, że
oddech staje się głębszy, zmie-

nia się efekt przyciągania: odpoczywa serce,
poprawia się krążenie
krwi, masuje delikatnie
obszar szyi i reguluje pracę
tarczycy i przytarczycy.
Początkowo wykonując tę
asanę możemy odczuwać lekki dyskomfort, ale wkrótce
nauczymy się relaksować. Kończąc asanę rolujemy kręgosłup
kręg po kręgu i przechodzimy

do relaksu na plecach.
Aby jednak osiągnąć pełną
korzyść z tej pozycji należy
zaraz po świecy wykonać
MATSYASANĘ, którą omówimy w następnym numerze.
Beata Kuźnik nauczyciel jogi

YOGA W TENCZYNKU
tel. 604 470 772, ul. Tęczowa 5
Dużo relaksu
Ćwiczenia oddechowe
Proste ćwiczenia dla każdego
Przyjdź wzmocnij i zrelaksuj
swoje ciało i umysł

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

CIASTO Z PRINCESSĄ

Ciasto mnie zaciekawiło, a truskawki, które możemy już kupić, skusiły do
upieczenia. Zasmakowało wszystkim gościom, nawet tym najmłodszym delikatne, śmietanowe, zrobione w formie tortu na urodziny synka, ale można
go spokojnie upiec w zwykłej brytfannie czy tortownicy o średnicy 22-24 cm.
Biszkopt nigdy nie „upada”, bo sami rzucamy nim o podłogę po upieczeniu.
Składniki na biszkopt:

Trening obwodowy łączy cechy treningu aerobowego i siłowego. Pozwala
spalić tłuszcz, poprawić kondycję, wymodelować i ujędrnić ciało. Jako
że stosuje się przy nim stosunkowo niewielkie obciążenia, nie prowadzi
do znacznego przyrostu masy mięśniowej.

gotowanie naszego ciała do podejki na skakance, „pajacyki”), jak
mowania coraz większych wyzwań
i z dodatkowym oporem (maszyny,
pracy mięśniowej, a co za tym idzie
sztangielki, taśmy rehabilitacyjne),
do poprawy zdrowia, samopoczucia • dobieraj ciężary i ćwiczenia tak,
i sylwetki. Poprawia zarówno siłę jak
aby móc je wykonywać przez
i wytrzymałość - spowodowane jest
założony wcześniej czas (30-60
to
wykonywaniem
wielu
różnorodsekund),
Trening obwodowy, znany też jako
trening stacjonarny, polega na powta- nych ćwiczeń na wszystkie partie • w celu utrzymania optymalnego
tempa ćwiczeń, ćwiczenia dobieraj
rzaniu „obwodu" składającego się mięśniowe w optymalnym tempie.
tak, aby przejście od jednego do
z około 8-12 stacji z poszczególnymi Dzięki temu otrzymujemy intensywny
trening
o
pozytywnym
wpływie
na
drugiego nie zajmowało więcej niż
ćwiczeniami.
całe nasze ciało, przejawiającym się
15 sekund - krótsza przerwa daje
Czas poświęcony każdej stacji jest
harmonijną sylwetką, zredukowaną
pewność, że nasz puls będzie na
niedługi (zazwyczaj poniżej minuty),
tkanką tłuszczową, poprawą kondycji.
odpowiednim poziomie (ok. 70%
a przerwy między stacjami i obwoHrmax) i dzięki temu trening spełdami – minimalne. Ćwiczenia, jakie Błędem w wykonywaniu treningu
ni swoje zadanie.
obwodowego
jest
lekceważenie
zasad
wykonuje się w jednym obwodzie
Jesteś
kulturystą/ką? Ten trening jest
angażują większość głównych grup treningu siłowego.
dla Ciebie! Jesteś biegaczem? Ten
mięśniowych. Wykonanie wszystkich Zasady treningu:
trening jest dla Ciebie! Ćwiczysz tylko
ćwiczeń to jeden obwód, po którym • przez pierwsze tygodnie wykonuj
dla przyjemności, chcesz schudnąć
tylko jeden obwód; wraz ze wzronastępuje dłuższa przerwa trwająca 2
lub poprawić swoją kondycję? Oto
stem kondycji i siły zwiększaj stopdo 5 minuty. Z reguły wykonuje się
trening stworzony dla Ciebie! Co
od 2 do 3 obwodów o czasie trwania
niowo tę ilość do trzech,
z tego wynika? Trening obwodowy
całości między 30 a 45 minut. Tego • przy doborze ćwiczeń pamiętaj
można łatwo dopasować do potrzeb
o każdej partii mięśniowej, co
rodzaju trening dobrze jest powtaćwiczącego.
zapewni harmonijny rozwój sylrzać trzy razy w tygodniu, w równych
wetki i sprawi, że trening będzie
odstępach czasu. Gdy po paru tygoAnna Chrząścik
łatwiejszy do wykonania,
dniach nasza wydolność się poprawi,
instruktor fitness, fizjoterapeuta
możemy zwiększyć ilość wykonywa- • uwzględniaj w swoim planie
www.fitlejdis.pl
zarówno ćwiczenia wykonywane
nych obwodów.
tylko
z
obciążeniem
ciała
(pompki,
www.rehmedica.pl
Trening obwodowy jest bardzo
przysiady, bieg w miejscu, podskopraktyczny. Ma za zadanie przy-

Dla czytelników “Gwarka” CKiS w Krzeszowicach przekazało dwa pojedyncze
zaproszenia na koncert zatytułowany „Na harfę z tancerką w tle”, które można
wygrać, wysyłając maila na adres: promocja@kulturakrzeszowice.pl.
Decyduje kolejność zgłoszeń! Więcej o koncercie na stronie 6.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Krzeszowicach
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, Plac F. Kulczyckiego 1

zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia

„Bajkowej Biblioteki”
w soboty w godz. 10.00-12.00.

• 4 jajka
• 2/3 szklanki cukru
• 3/4 szklanki mąki pszennej (z czego ująć 2 łyżki
i zastąpić mąką ziemniaczaną)
• pół łyżeczki proszku do
pieczenia.

Formę o wymiarach 25 x 35
wyłożyć papierem do pieczenia
(razem z bokami), tortownicę
posmarować margaryną i obsypać bułką tartą. Wyłożyć ciasto. Piec w temperaturze 160
- 170ºC około 20 -30 minut
(lub dłużej, do tzw. suchego
patyczka).

TRENING OBWODOWY MORDERCZY, LECZ SKUTECZNY

Jeżeli jeszcze nigdy nie próbowaliście tego rodzaju treningu lub o nim
po prostu zapomnieliście, to warto
sobie odświeżyć wiadomości na jego
temat i wykorzystać w osiągnięciu
satysfakcjonującej sylwetki.

Dalszą cześć artykułu znajdą Państwo w następnych numerach naszej gazety.

Białka oddzielić od żółtek, ubić
na sztywną pianę. Pod koniec
ubijania stopniowo dodawać
cukier, dalej ubijając. Dodawać
po kolei żółtka, nadal ubijając.
Mąki, proszek wymieszać,
przesiać i delikatnie wmieszać
do ciasta (ja to robię na bardzo
wolnych obrotach miksera).

ZDROWIE I URODA

Najbliższe spotkania odbędą się:

24.03 – Pierwszy Dzień Wiosny – „Robimy Marzannę”
31.03 – Robimy ozdoby wielkanocne
Dzieci mają dobrą zabawę, natomiast rodzice spokojne zakupy.
Koszt zajęć - 3 zł od osoby.

Zdjęcie przedstawia tort wykonany przeze mnie. Do śmietany, którą ubiłam
dodałam odrobinę barwników spożywczych w proszku dostępnych w sklepach
spożywczych. Jeżeli ktoś eksperymentuje po raz pierwszy z barwnikami, to musi
bardzo uważać i dodawać ich naprawdę na czubku noża …bo łatwo przesadzić …

Składniki na masę
kremową z Princessą:

• 1 litr śmietany
kremówki 30%
• 2 łyżki cukru pudru
• 2 śmietan fixy
• 3 wafelki Princessa orzechowe (lub dowolne według
gustu), każdy o wadze
około 50 g, pokruszone (im
większe okruszki tym lepiej
chrupią w masie)
• truskawki około 50 dag,
ewentualnie inne owoce np.
brzoskwinie z puszki.

koniec ubijania dodać cukier
puder, do sztywnej śmietany
dodać pokruszone wafelki.
Wystudzony biszkopt pokroić
nożem tak, by powstały 3 blaty, przygotować herbatę. Ułożyć
biszkopt (odrobinę nasączyć herbatą), na biszkopt nałożyć masę,
pokrojone truskawki, biszkopt,
znów masa i truskawki, biszkopt.
Jeżeli ma być w formie tortu górę i boki posmarować masą
śmietanową, na wierzch ułożyć
truskawki.

Gorące ciasto wyjąć z piekarCiasto należy przechowywać
nika, z wysokości około 60 cm
w lodówce.
opuścić je (w formie) na podło- Śmietanę kremówkę ubić, po
Smacznego
chwili dodać śmietan fix, co ułagę. Całkowicie wystudzić.
KBC
twi ubijanie, a później śmietana
gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl
nie podejdzie nam wodą, pod

Biblioteka czynna jest od wtorku do piątku
w godzinach od 10.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 14.00.
Więcej informacji na: www.bibliotekakrzeszowice.pl
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DZIEŃ KOBIET W GMINIE KRZESZOWICE
Święto Kobiet stało się pretekstem do zorganizowania wielu wspaniałych imprez, aktywizujących mieszkańców naszej gminy. Działo się naprawdę wiele, poniżej przedstawiamy kilka wybranych wydarzeń.
„Twórczy Dzień Kobiet”

„Kobiety kobietom”

Nie sposób zacząć inaczej, jak od „Twórczego Dnia Kobiet”,
imprezy zorganizowanej z rozmachem i artystyczną duszą, która
odbyła się w dniu 10 marca, w restauracji „Zamkowa” w Tenczynku i której skala przekroczyła najśmielsze wyobrażenia
organizatorek. Przybyły tłumy mam i tatusiów z dziećmi (bez
wątpienia ponad 200 osób), które twórczo i z uśmiechem spędziły w „Zamkowej” cały dzień. Impreza ta, zaplanowana jako
jedna z cyklu programu "Kobieta w kulturze i tradycji wsi.
Zwyczaje doroczne jako sposób na integrację i aktywizację
mieszkańców Gminy Krzeszowice", który jest współfinansowany przez Gminę Krzeszowice, połączona została z inauguracją
działalności Fundacji „Kobieta w Regionie”.

W dniu 8 marca, jak co roku, w budynku OSP w Krzeszowicach, odbyło się spotkanie pod hasłem „Kobiety kobietom”
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Amazonka”.
Spotkanie poprowadziła Jolanta Gibas. Pierwszym punktem programu było wystąpienie dr Piotra Brandysa, który mówił o znaczeniu badań profilaktycznych i zaletach wykrywania nowotworów
na wczesnym etapie rozwoju choroby. Następnie wystąpiła Teresa
Kulczycka z zabawną minipiosenką „Co sądzę o mężczyznach”.
Wyjątkowym punktem programu był pokaz mody amazonek,
którym na „wybiegu” towarzyszyły ich córki. Szczególny aplauz
wywołało pojawienie się przedstawicielek aż trzech pokoleń modelek, przy czym najmłodsza miała zaledwie 7 miesięcy. Autorem
pomysłu był Zbigniew Szota, Prezes agencji World Fashion Arts
z Krakowa, a stroje zaprojektowała Laura Obrzut, krakowska
projektantka mody. Dzięki ich obecności publiczność miała okazję podziwiać także profesjonalne modelki, które zaprezentowały
kolekcję pod nazwą „Uwodzicielka”. Całość pokazu uzupełniły
fryzury wykonane przez stylistę Dominika Gawliczaka.
Na koniec wystąpił prowadzony przez Monikę Dudek zespół
„Zdrojanie” z wiązanką tańców międzynarodowych.
Specjalnie dla pań zatańczyli również panowie – Czesław Bartl,
Tomasz Piechota, Janusz Mitka, Dariusz Ostachowski, Robert
Chudaszek, Janusz Klatecki. W spotkaniu udział wzięły także
Przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Grzęda i zaprzyjaźniona z amazonkami Janina Lasoń – radna Powiatu Krakowskiego.
Spotkanie wsparł finansowo Urząd Miasta Krzeszowice.
Dzieci wraz z rodzicami lepiły baranki z masy solnej, przygotoImpreza taka to już tradycja „Amazonek” i odbędzie się niewątwywały tradycyjne obwarzanki rudniańskie, zdobiły styropianopliwie znowu za rok, a sala jak zawsze, pękać będzie w szwach.
we jajka w technice decoupage'u, skręcały kwiaty z bibuły... A to
wszystko w atmosferze świetnej zabawy. Ten dzień nie byłby
możliwy bez ogromnej pracy organizatorek – Moniki Dudek,
„Arabska Noc w Tiffany”
Barbary Dec, Katarzyny Blicharskiej-Cholewy, pomocy ofiarowanej przez właściciela restauracji „Zamkowa”, Grzegorza
Bastra oraz osób i instytucji, które tego dnia wsparły Fundację.
Były to: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno, na czele z prezes
Barbarą Ptasińską, Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrężnicy,
twórczynie ludowe: Sylwia Kucharska i Katarzyna Adamczak
z Paczółtowic oraz Elżbieta Augustynek z Zalasu.
W części artystycznej swoją pasją podzielili się z gośćmi: Roman
Klimecki - pokaz tai chi, Katarzyna Mulak - minikoncert
na oboju, Piwnica Śpiewu Tradycyjnego z Krakowa - pieśni Dzień Kobiet 8 marca organiz północnej Słowiańszczyzny, Elżbieta Bielska-Graczyk, Anna zowała także, i to po raz trzeci,
Graczyk i Danuta Kurdziel - "4 minuty z Kitowicza", Anna Restauracja „Tiffany” (Wola
Kaczmarczyk i Cezary Wiśniewski - pokaz tanga, Maria Dęb- Filipowska, ul. Chrzanowska
ska, Stefania Ślusarczyk i Władysława Noworyta - "Pieśni 2). Tym razem zabawa odbyz naszych okolic" oraz Alena Budziňáková, Maja Lewicka , ła się pod hasłem „Arabska
Monika Dudek i Marian Lewicki - "Na słowacka nutę" . Zarówno Noc w Tiffany”. Panie zostały
dobór repertuaru jak i wykonanie artystów było wysokiej próby zaproszone do świata pełnego
i dawało wielką satysfakcję publiczności, wśród której znaleźli tajemniczych gestów, zapachu
Fot. Krzysztof Kanczak
się także przedstawiciele władz miasta, na czele z Burmistrzem kadzideł i eksplozji kobiecości. Magia zawarta w tańcu orienGminy Krzeszowice, Czesławem Bartlem. Każdy punkt programu talnym (w wykonaniu Studio Tańca Hayfa), pomogła odkryć na
nagradzany był owacjami, w pełni zasłużonymi. Była to, i tak nowo drzemiące pokłady energii i seksapilu. Impreza cieszyła
możemy podsumować, impreza zdecydowanie na bis.
się ogromnym zainteresowaniem wśród pań. Było to wydarzenie
zrzeszające 170 kobiet, gdzie nie istniała bariera wieku, kariery,
osiągnięć, statusu czy stanowiska. W programie znalazły się:
pokaz tańca brzucha - w tajemnice języka kobiecości wprowadziło
Studio Tańca Hayfa, orientalna muzyka - oprawę muzyczną
zapewnił Grzegorz Cichy - DJ, konferansjer, prezentacja fajki
wodnej, profesjonalna sesja fotograficzna - zdjęcia wykonywał
Krzysztof Kanczak, pokaz makijażu arabskiego, konkursy w tym
wybór Miss Belly Dance.
„Tiffany” zaprasza panie za rok, na równie oryginalny wieczór.

Dzień Kobiet w „Willi Sorrento”

Z kolei „Willa Sorrento” Pensjonat i Restauracja mieszcząca się w okazałym budynku przy ul. Kościuszki 15 w Krzeszowicach, zaproponowała paniom w dniu 6 marca bezpłatny
pokaz kosmetyków marki MERY KAY. Podczas pokazu
panie miały okazję skorzystać z profesjonalnych porad z zakresu pielęgnacji skóry, poddać się analizie potrzeb skóry oraz
dokonać doboru kosmetyków. Oferowano także konsultacje
makijażowe z analizą kolorystyczną. Wiele pań skorzystało
z zaproszenia, bardzo chwaląc sobie zarówno sam pokaz jak
i ciepłą atmosferę stworzoną przez organizatorów.
Jak zawsze w „Willi” można też było smacznie zjeść - zarówno coś
„konkretnego” jak i „lekkiego”, choćby któryś z pysznych deserów.
Organizatorzy zapewniają, że to nie ostatni raz, kiedy w „Willi”
można było poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kosmetologii, bawiąc
się przy tym w kobiecym gronie. W planach są bowiem dalsze,
podobne imprezy, na które „Willa” już teraz serdecznie zaprasza.

„KGW Tenczynianki - dla kobiet w Tenczynku”

W 10 marca, w Remizie OSP Tenczynek, odbyła się impreza pod
haslem „KGW Tenczynianki - dla kobiet w Tenczynku” zorganizowana w ten sposób po raz pierwszy. Do Remizy przybyło
ponad 100 pań (i kilku panów) z całej wsi. Gospodynie przygotowały wiele niespodzianek - występ KGW „Tenczynianki”,
pokaz zabiegów kosmetycznych i fryzur salonów „MADA”
i „URODA”, pyszne smakołyki domowej roboty - chlebki,
rogaliki, bigos, żurek i wiele innych… Można też było napić
się wybornych herbatek owocowych z „Alchemii Natury”.
„Tenczynianki” wraz z artystkami ludowymi z Tenczynka
zorganizowały także wystawę rękodzieła: obrazów wykonanych haftem krzyżykowym, glinianych figurek z Pracowni
Ceramicznej „Czary Mary”, kwiatów z bibuły i tkaniny, prac
wykonanych szydełkiem oraz wielu innych.
W trakcie spotkania rozbrzmiewała „Muzyka ze starej płyty” w wykonaniu Zespołu KRAKUSY MUSIC BAND oraz artystów „Koła”.
Miłą niespodziankę w imieniu swoich strażaków przygotowała
Pani Sołtys Tenczynka oraz Prezes OSP w jednej osobie –
Alicja Gaj ofiarowując symboliczne goździki każdej biorącej
udział w imprezie pani. Oczywiście kwiaty wręczyli obecni na
spotkaniu nieliczni panowie. Goście zachwalali ciepłą atmosferę i prosili organizatorki, aby takie spotkania odbywały się
już rokrocznie. Postanowiono, że uczestniczki spotkają się na
takiej imprezie za rok.
Z uwagi na tak wielką różnorodność oraz kreatywność organizatorów w podejściu do Dnia Kobiet, nie możemy już wprost
doczekać się następnej okazji do świętowania 
Redakcja

Artykuł powstał na podstawie materiałów udostępnionych przez: Fundację „Kobieta w regionie”, Stowarzyszenie „Amazonka”, KGW „Tenczynianki”, restauracje „Tiffany” oraz „Willa Sorrento”.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE
NAUCZ SIĘ ŚPIEWAĆ
PO KRAKOWSKU!

Czy pamiętasz co śpiewała Ci Twoja babcia? Czy wiesz kto pisał teksty do
pieśni ludowych? I jak sie porozumiewali młodzi ludzie gdy nie było
radia, telewizji, komórek, internetu i Facebooka?
Fundacja „Kobieta w regionie" zaprasza wszystkich chętnych na
"Warsztaty tradycyjnych pieśni ludowych Krakowiaków Zachodnich".
Poznamy tradycyjne pieśni z naszych okolic i przypomnimy sobie, jak to
było, gdy ludzie gromadzili się, by wspólnie śpiewać i być ze sobą.
Projekt, współﬁnansowany przez Instytut Muzyki i Tańca
w Warszawie obejmuje trzy bezpłatne spotkania, na których uznane
śpiewaczki z gminy Krzeszowice będą dzielić się swoją wiedzą,
umiejętnościami, a przede wszystkim - tradycją. Zaproszenie do projektu
przyjęły trzy panie: Maria Dębska z Rudna, Stefania Ślusarczyk
z Nawojowej Góry i Władysława Noworyta z Sanki.
Spotkania będą dokumentowane, a nagrania video zostaną przekazane do
IMIT w Warszawie. To także wkład fundacji w promocję lokalnych tradycji
i promocję Gminy Krzeszowice.
Pierwsze spotkanie już 31 marca!
Kolejne zaplanowano na 14 kwietnia i 12 maja.
Na warsztaty obowiązują zapisy, ilość miejsc jest ograniczona!
Informacje: 600 559 490 • www.kobietawregionie.pl

TRZEBINIA

CHRZANÓW

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
22.III

17:00
19:30

"I że Cię nie opuszczę" romans, USA
"Sponsoring" dramat, Polska/Francja/Niemcy (od 18 lat)

23.III

20:00

"Żelazna dama" biograficzny/dramat, Wielka Brytania

24 - 25.III

16:00
18:00
20:00

Seans 3D: "Lorax" anim./familijny, USA (dubbing PL)
Seans 3D: "Lorax" anim./familijny, USA (dubbing PL)
"Żelazna dama" biograficzny/dramat, Wielka Brytania

27 - 29.III

16:00
18:00
20:00

Seans 3D: "Lorax" anim./familijny, USA (dubbing PL)
Seans 3D: "Lorax" anim./familijny, USA (dubbing PL)
"Żelazna dama" biograficzny/dramat, Wielka Brytania

30.III - 1.IV 17:00
19:30

"Królewna Śnieżka" familijny, USA (dubbing PL)
"Przetrwanie" przygodowy/thriller/akcja, USA

3 - 5.IV

"Królewna Śnieżka" familijny, USA (dubbing PL)
"Przetrwanie" przygodowy/thriller/akcja, USA

17:00
19:30

MOKSiR:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 30 marca na niezwykłe wydarzenie
- NOC TEATRU, która rozpocznie się na sali teatralnej MOKSiR od godz. 19.00.
Program:
Godz. 19.00 "Piaskownica" w wykonaniu Teatru Imaginarium z MOKSiR Chrzanów
Godz. 20.15 "Jeśli ty nie istniałbyś..." recital piosenki aktorskiej Dominki Szwed-Kipigroch
z Punctum Teatru,
Godz. 21.15 "Męczeństwo Piotra Oheya" w wykonaniu Teatru MASKA z Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie,
Godz. 22.30 wernisaż fotograficzny i słodki poczęstunek
Godz. 23.00 "Kokon" widowisko plastyczne Grupy Dye Motion z Jaworzna,
Godz. 23.30 "Mgławica uczuć" spektakl na podstawie "Małych zbrodni małżeńskich" Punctum
Teatru z Włocławka.
Więcej informacji wraz z rezerwacją i zakupem biletów (w cenie 15 zł obejmujących wstęp na całą NOC
TEATRU, nie ma możliwości zakupu na pojedyncze spektakle)-Informacja MOKSiR - tel. (32 6233086
wew. 53) Ilość miejsc ograniczona!

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

NOC FILMOWA: Wojciech Smarzowski
24.03.2012 seanse od godz. 20.15

"Róża" reż.: Wojciech Smarzowski; czas: 98 min.; gatunek: dramat; Polska, 18 lat
"Dom zły" reż.: Wojciech Smarzowskim; czas: 106 min.; gatunek: dramat/kryminał; Polska, 18 lat
Cena biletu (na dwa filmy): 15 zł

"Królewna Śnieżka"
• 31.03 seanse o godz. 15.30, 17.30 • 01.04 seans o godz. 15.30 •

• 02-05.04 seanse o godz. 15.30, 17.30 •
reż.: Tarsem Singh, czas: 106 min. gatunek: fantasy/dramat/komedia; USA
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Hans Kloss - Stawka większa niż śmierć"

autorzy: Jacek Gniewek, Michał Grzywacz
Dwór Zieleniewskich w Trzebini
1-31 marzec 2012 /wernisaż wystawy 1.03. godz. 19.30/

www.strefa3d.com
TRZEBINIA

• 31.03 seanse o godz. 20.00 • 01.04 seanse o godz. 17.30, 20.00 •
• 02-05.04 seanse o godz. 20.00 •
reż.: Patryk Vega, czas: 120 min.; gatunek: sensacyjny/wojenny; prod. POL.
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Informacje

krzeszowicki
PORADY PRAWNE

PODZIAŁ SPÓŁDZIELCZEGO
LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU

Po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa powstaje obowiązek podziału
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdyż prawo może
przysługiwać tylko jednej osobie lub małżeństwu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116 z późn. zm) po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po
unieważnieniu małżeństwa, w terminie jednego roku byli małżonkowie powinni
zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.
Uregulowanie przez byłych
małżonków sprawy spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu jest bardzo ważne. Spółdzielnia w przypadku bezczynności może podjąć uchwałę
o wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu.
Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2
cytowanej wyżej ustawy „jeżeli małżonkowie nie dokonają
powyższych czynności spółdzielnia wyznaczy im w tym
celu dodatkowy termin, nie
krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może
spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie
tego terminu spółdzielnia może
podjąć uchwałę o wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu”. Podjęcie
takiej uchwały jest fakultatywne i nie jest obowiązkiem
spółdzielni. W przypadku podjęcia uchwały o wygaśnięciu
prawa do lokalu, każdy z małżonków może wnieść pozew
do sądu o uchylenie uchwały
o wygaśnięciu prawa do loka-

lu. Roszczenia o przyjęcie do
spółdzielni i zawarcie umowy
o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, w wypadku
wygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w następstwie
niedokonania czynności przez
byłych małżonków, przysługują dzieciom i innym osobom
bliskim.
Wniosek o podział spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu składa się w dwóch
egzemplarzach do sądu rejonowego - wydziału cywilnego,
w okręgu, w którym mieszka
małżonek składający pozew.
Wniosek taki musi być opłacony opłatą w wysokości 1000 zł.
W przypadku niemożności dokonania takiej opłaty,
do wniosku należy załączyć
wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych z uwagi na to, iż
nie jest się w stanie ich ponieść
bez uszczerbku utrzymania
koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie

należy dołączyć także oświadczenie na urzędowym formularzu, obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym,
majątku, dochodach i źródłach
utrzymania osoby ubiegającej
się o zwolnienie od kosztów.
Zniesienie przez sąd wspólności spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego polega na tym, że sąd
przyznaje to prawo jednemu
z byłych małżonków, zaś na
rzecz drugiego może nakazać
stosowną spłatę.
Były małżonek niebędący
członkiem spółdzielni, któremu przypadło prawo do lokalu, powinien złożyć deklarację członkowską w terminie
3 miesięcy od dnia, w którym
przypadło mu to prawo, zgodnie z umową małżonków lub
na podstawie orzeczenia sądu.
Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie
w poczet członków spółdzielni.
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STRAŻ POŻARNA
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Poczynając od tego numeru „Gwarka”, jako ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, będę spotykał się
z Państwem na łamach tej gazety i przedstawiał tematy związane z pożarnictwem. W szczególności
podzielę się wiedzą dotyczącą udzielania pierwszej pomocy.
Jako że mamy nadchodzącą wiosnę, zacznę od dyżurnego tematu tego okresu, czyli płonących traw.
Przyczyny możemy podzielić zasadniczo na trzy grupy:
• pierwsza przyczyna - ludzka głupota, czyli celowe wypalanie traw i ta przyczyna niestety dominuje,
• przyczyna druga to bezmyślne wyrzucanie niedopałków papierosów z jadących samochodów i pociągów,
• w moim rejonie, czyli Tenczynku, jest jeszcze jedna przyczyna, która nie dotyczy całej gminy - jest
to zapalanie się traw od iskier hamujących pociągów.
O ile na tę ostatnią przyczynę nie mamy wpływu, o tyle na pozostałe dwie zdecydowanie tak.
Dlatego zanim wyrzucimy niedopałek papierosa lub podpalimy trawę, zastanówmy się, jakie to niesie
za sobą skutki. Głośno ostatnio było o spaleniu na Słowacji jednego z najcenniejszych tamtejszych
zabytków przez młodych chłopców, którzy podpalili trawę… Płonące trawy zagrażają naszym domostwom, lasom, a także zdrowiu i życiu.
Przypominam również o konsekwencjach karnych takich poczynań. Zagrożone są one karami od
grzywny poczynając, nawet na kilku latach pozbawienia wolności kończąc.
W imieniu strażaków OSP apeluję o rozwagę.
W. Ślusarczyk - ratownik OSP TENCZYNEK

Informujemy o Zebraniu Sprawozdawczym OSP Tenczynek
za rok 2011, które odbędzie się w dniu 24.03.2012 r. (sobota)
o godz. 17.00 w Remizie w Tenczynku.

POLICJA INFORMUJE
• W dniu 4 marca we wsi Zalas zatrzymano nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym.
Badania na zawartość alkoholu wykazały około 1 promila w wydychanym powietrzu.
• 6 marca, tym razem w Przegini, także zatrzymano nietrzeźwego kierującego pojazdem mechanicznym. Badania na zawartość alkoholu wykazały około 0,6 promila w wydychanym powietrzu.
• W dniu 10 marca w Czernej miało miejsce włamanie do pakamery.
• 12 marca w Krzeszowicach nastąpiło przywłaszczenie oraz kradzież mienia.
• W tym samym dniu w Nawojowej Górze miała miejsce kradzież oleju napędowego z pojazdu
mechanicznego.
• W dniu 15 marca w Woli Filipowskiej dokonano tzw. kradzieży kieszonkowej mienia.
W ubiegłym wydaniu “Gwarka” w tekście o krzeszowickich Amazonkach, pojawił się
“drukarski chochlik”. W związku z powyższym informujemy, iż dzięki Stowarzyszeniu
„Amazonka” przeprowadzono już PONAD 6 TYSIĘCY badań mammograficznych.
krzeszowicki
Za „chochlika” uprzejmie
przepraszamy.

Rafał Czeladzki

Autor publikacji, z inicjatywy posła Jacka Osucha, udziela bezpłatnych konsultacji
prawnych w jego biurze poselskim.

POSZUKUJĘ DOMU
OREGON

Na dom czeka od szczeniaka. Oregon jako 10 dniowy
szczeniak został zabrany ze schroniska razem ze swoją
matką i pozostałym rodzeństwem. Matka – szkielet - nie
była w stanie odchować maluchów, umierały z głodu. Ale
pomoc przyszła w porę, wszystkie szczeniaki udało się
uratować i odchować. Rodzeństwo i nawet dorosła matka
znalazły domy, a Oregon nadal czeka, już 1,5 roku!! Dlaczego?
Jest z niego radosny psiak, na początku nieufny wobec
obcych. Bardzo spokojny, w domu nie niszczy, zachowuje
czystość. Uwielbia zabawy, spacery, potrafi chodzić na
smyczy. W stosunku do innych psów jest uległy. Wychowany
z kotami, więc je ignoruje. Oregon ma 1,5 roku, waży 7 kg,
jest wykastrowany i zaszczepiony.

ROBIN

Robin ma za sobą ciężkie miesiące. Spędził je
w niedużym boksie schroniskowym, bez wychodzenia na spacery. Jedynym towarzyszem
był ból, ból złamanej łapy, która musiała się
sama zrosnąć. I jakoś się zrosła, pies normalnie
z niej korzysta. Czy nowy rok okaże się dla niego łaskawszy? Czy znajdzie odpowiedzialnego
opiekuna? Robin ma 2-3 lata, waży około 25
kg, nauczony jest czystości. To pies pogodny,
szukający kontaktu z człowiekiem.

krzeszowicki

KONTAKT w sprawie adopcji: 504 060 219 lub zwierzaki.do.adopcji@gmail.com
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.
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Reklamy

krzeszowicki

32-067 Tenczynek
ul. Wincentego Witosa 5
Tel.: +48 502 405 747
e-mail: karomeble@onet.pl

Krzysztof Pudełek

POŻYCZKA
2.000 zł
CHWILÓWKA

BEZ BIK
W 24 GODZIN
Y

W 10 MINUT

do 800 zł

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

✆

www.kr 801 800 107
edyty-ch
wilowki.
pl

Projektujemy i wykonujemy meble na wymiar
z najlepszych materiałów na rynku.
Serdecznie zapraszamy
do skorzystania z naszych
usług w zakresie mebli:
• kuchennych
• biurowych
• sklepowych
• pokojowych
• łazienkowych
• szafy
• zabudowy
• regały
• meble specjalistyczne:
• apteczne (wykonawstwo oraz serwis)
• lady recepcyjne
• gabinety lekarskie
• panele podłogowe
• parapety w okleinach egzotycznych

www.karomeble.com.pl
na stronie galeria naszych prac

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

OTWARCIE
CENTRUM
GRZEWCZEGO
KWIECIEŃ 2012
WOLA FILIPOWSKA
PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 79

Przyjdź do nas!
• Ogrzewaj z Termo-Gazem
• Sprzedajemy nowoczesne i tradycyjne
systemy grzewcze i sanitarne
• 20-letnie doświadczenie

Ceny konkurencyjne • Raty • Promocje • Prezenty •
Dotacje 45% (kolektory słoneczne)
Gwarancja ﬁrmy na usługę i urządzenia
Oferta i doradztwo systemu gratis

PROMOCJA!!!

INSTALACJA
WYMIENNIKA
SOLARNEGO
Z OSPRZĘTEM W BUDYNKU

SUPER CENA
OD 4900 ZŁ
BRUTTO
OFERTA DOTYCZY
PROJEKTU GMINNEGO
"ŻYJMY EKOENERGETYCZNIE "

