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NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
NAD STAWEM WROŃSKIM
TENCZYNEK
sobota, 23 czerwca 2012

Zapraszamy serdecznie od poniedziałku do piątku w godz.
od 12.00 do 19.00, a w soboty oraz niedziele od godz. 10.00 do 19.00.

Do wynajęcia na urodziny, pikniki i inne imprezy - trampolina i dmuchaniec.

Wraz z Fundacją Kobieta w Regionie serdecznie zapraszamy wszystkich do Tenczynka na tradycyjne, starosłowiańskie obchody Nocy Świętojańskiej. Sobótka (kupalnocka),
święto związane z letnim przesileniem, to tradycyjne święto
ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, radości i miłości.

TANIE USŁUGI PRAWNE

Dajmy się ponieść radosnemu nastrojowi, letniemu czarowi
nocy. Cieszmy się latem, cieszmy się życiem. Potańczmy,
posłuchajmy pięknej, folkowej muzyki i śpiewu uznanych
artystów, puścimy wianki na wodę w naszym Wrońskim
Stawie, obejrzyjmy teatr ognia… A może komuś z nas uda
się tej nocy znaleźć legendarny kwiat paproci? Kto wie?

porady oraz sporządzanie wszelkich pism sądowych
i urzędowych dla osób prywatnych oraz ﬁrm.

Kancelaria Prawna MAXLEX
Krzeszowice, ul. KRAKOWSKA 31,
II piętro, pok. 221 (biurowiec obok Biedronki)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym
planem obchodów sobótkowych na stronie 2.

tel. 696 879 006

Biuro czynne od pon. do pt 900-1700.

CENTRUM GRZEWCZO-BUDOWLANE

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

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

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

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

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

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

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

Zestaw solarny Watt
2x kolektor płaski
1x zasobnik
2- węż. 300 l

1x uchwyty dachowe
1x regulator
1x grupa pompowa

6376,32 zł*
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
tel. 12 258 17 00
Nawojowa Góra,
ul. Krakowska 16

Dotacja
z NFOŚiGW 45%
na kolektory
słoneczne

* ceny obowiązują do wyczerpania zapasów

Mieszalnia farb i tynków

Regionalny dystrybutor
Usługi wod-kan-co-gaz

e-mail: instalterm@wp.pl

•

www.instalterm.eu
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Sprzedaż hurtowa i detaliczna
artykułów elektrycznych

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

Rynek 25
32-065 Krzeszowice
tel./fax 12/282-29-82
kom. 608 389 150

Serdecznie
zapraszamy!

K&B AUTO SERWIS
• NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
• WYDECHY SPORTOWE
• WYMIANA OLEJÓW, PŁYNÓW
• NAPRAWY ZAWIESZENIA
• ELEKTROMECHANIKA
• PRZYGOTOWANIE AUTA DO SPORTU
• DROBNE NAPRAWY
BLACHARSKO-LAKIERNICZE

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

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)

DZIEŃ DZIECKA W DĘBNIKU

W tym roku Międzynarodowy Dzień Dziecka mali mieszkańcy Dębnika, ościennych miejscowości,
Krakowa jak i zaproszeni goście mogli świętować na imprezie, która odbyła się 3 czerwca na placu
zabaw, przyległym do niego boisku oraz w remizie OSP w Dębniku. Organizatorami byli: Pani Sołtys
i Rada Sołecka miejscowości Dębnik, Pani Nina Kurdziel - Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania
Uzależnieniom ze współpracownicami oraz przedstawiciele Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
gażowali się bardzo towarzyszący
dzieciom rodzice, a także Ochotnicza
Straż Pożarna z Dębnika. Prawdziwym wyzwaniem było przejście
przez długi tunel i skok w worku.
Wszyscy uczestnicy konkursów
zostali obdarowani nagrodami.

Zabawa rozpoczęła się o godz.
15.00, a na przybyłe dzieci oraz ich
rodziców i dziadków czekało wiele miłych niespodzianek i atrakcji.
Pierwszym punktem programu były
przygotowane przez Radę Sołecką
indywidualne i grupowe konkurencje
sportowe. W prowadzenie ich zaan-

Ważnym punktem imprezy była
możliwość przejażdżki motocyklami Pana Dariusza Gargasa
i reprezentantów klubu motocyklowego „Dębnicki Kraków”,
a także wozami straży pożarnej
z os. Czatkowice, Czernej i Dębnika. Można było dowiedzieć się
również wielu ciekawostek dotyczących ich budowy i działania.

Od godziny 17.00 czas dla dzieci
został zapełniony zabawami przygotowanymi przez przedstawicieli
gminy oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Było malowanie dziecięcych buzi specjalnymi
farbami, były nagrody w konkursie
plastycznym pod tytułem: „Kto jest
najweselszy w mojej rodzinie?”
Na zmęczone zabawą dzieci oraz
ich opiekunów czekały: kiełbaski z grilla, kompot oraz słodki
poczęstunek przygotowany przez
mieszkańców Dębnika, a także
soczki i wafelki – dar z gminy.
Równie atrakcyjna była oprawa
muzyczna imprezy – dzięki uprzej-

mości Pana Romana Zająca dzieci
i dorośli bawili się w rytm muzyki
do godzin wieczornych.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie
i wspaniałą zabawę, a szczególne
podziękowania kierują do wszystkich osób, organizacji i instytucji,
które włączyły się w organizację
Dnia Dziecka w Dębniku.

Artykuł powstał na podstawie
materiałów nadesłanych przez
Panią Bożeną Stachowską z Rady
Sołeckiej Dębnika.

PORADY OSP

UTRATA PRZYTOMNOŚCI

U DZIECI I NIEMOWLĄT
W poprzednim spotkaniu nakreśliłem Państwu zasady udzielania
pierwszej pomocy po utracie przytomności u dorosłego. Dzisiaj kilka
słów o reanimacji dzieci (do 8 lat) i niemowlaków (do pierwszego roku
życia), która nieco różni się od reanimacji dorosłego.
O skuteczności reanimacji mogliśmy się przekonać, kiedy strażak
przyjmujący wezwanie pod nr 112
telefonicznie instruował przerażoną i zrozpaczoną matkę o sposobie
postępowania.

i krążenia (tętno badamy na tętnicy szyjnej - od 60 do 120 na
min.) przystępujemy do masażu
serca:

Wykonując zalecenia ratownika rodzice przywrócili dziecku
oddech i krążenie zanim zjawiła
się wykwalifikowana pomoc. Uratowali mu życie.
Przyczyny utraty przytomności
mogą być różne, jednak sposób
postępowania jest taki sam:

• udrażniamy drogi oddechowe
(musimy sprawdzić, czy nie ma
w ustach ciała obcego, a jeżeli
jest, to je usuwamy), odchylając głowę do tyłu i wysuwając
żuchwę ku górze;

• sprawdzamy przez 10 s, czy
dziecko oddycha, obserwując
czy unosi się klatka piersiowa,
czy słychać szmery oddechowe
i wyczuwając ruch powietrza
z ust dziecka.
Jeżeli stwierdziliśmy brak oddechu to zaczynamy działać:

• obejmujemy ustam i usta
dziecka, jednocześnie dwoma
palcami zatykając nos i wykonujemy powoli wdech do ust
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dziecka, obserwując unoszenie się klatki piersiowej (niepełny wdech, gdyż objętość
płuc dorosłego człowieka jest
znacznie większa). Odstawiamy usta od ust dziecka
(w tym czasie opadnie klatka
piersiowa dziecka) i nabieramy ponownie powietrza.
Powtarzamy wdech, ponownie obserwując klatkę piersiowa dziecka. Wykonujemy
5 oddechów ratowniczych.
Udzielając pomocy niemowlakowi, możemy objąć ustami
jednocześnie usta i nos. Długość
wdechu musi być odpowiednio
krótsza;

• po wykonaniu 5 wdechów
ratowniczych kontrolujemy, czy
oddech i krążenie powróciły.
Jeżeli nadal jest brak oddechu

• uciskamy jedną ręką klatkę
piersiową na wysokości linii
sutków 15 razy (głębokość ugięcia ok. 3-4 cm), ok. 100 na min.
(częściej niż 1 raz na s.) Po 15
uciskach wykonujemy 2 wdechy.
Uciskanie i oddechy ratownicze
wykonujemy w sekwencji 15:2.
U niemowlaka masaż wykonujemy dwoma palcami lub
chwytamy dziecko pod pachy
i uciskamy dwoma kciukami.
Masaż serca i oddechy ratownicze
wykonujemy we wszystkich przypadkach do:
• powrotu oznak życia
• przybycia karetki pogotowia
• wyczerpania własnych sił.

Dzwoniąc
pod nr alarmowe:
112, 997, 998, 999
otrzymamy pomoc
i pewność,
że odpowiednie służby
zostaną zaalarmowane.
ratownik W. Ślusarczyk

OSP TENCZYNEK

PHU TERMO-GAZ ZOFIA SĘK

ul. Chrzanowska 12, Wola Filipowska
32-065 Krzeszowice, tel. 602 384 826

www.termo-gaz.pl

termo-gaz@o2.pl

KIBICUJ Z TERMO-GAZEM!!!
Promocja produktów w firmie Termo-Gaz
podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012!!!
Zapraszamy na zakupy, rozdajemy gadżety kibica
– kubeczki, puzzle, karty, breloki!

NOWOCZESNE KOTŁY
2-funkcyjne kondensacyjne
(np. kocioł firmy Chaffataux
super cena 3470 zł,
w tym 8% VAT)
+ ZESTAWY KIBICA

ZAMEK TENCZYN

„Ratuj Tenczyn”
przeciw crossowcom

W ostatnich latach poważnym problemem dla turystów chcących bezpiecznie zwiedzać okolice zamku Tenczyn stali się
motocykliści crossowi. Sprawą tą zajęło się stowarzyszenie
„Ratuj Tenczyn” nadając jej oficjalny bieg poprzez złożenie
zawiadomienia na Policji.
Odwiedzający Tenczyn turyści
narażeni są na uciążliwą obecność motocyklistów nie liczących się z faktem przebywania
w okolicy zamku wielu osób,
w tym dzieci. Wjazdy crossowców na stoki jaru Browarzysko
a także przejazdy z dużą prędkością po ścieżkach wiodących
polami wokół zamku powodują olbrzymie zagrożenie dla
bezpieczeństwa spacerujących
w tym rejonie licznych turystów.

ich wulgarnym zachowaniem. Członkowie
stowarzyszenia „Ratuj
Tenczyn” postanowili
więc zająć się problemem i przeciwstawić
się takim zachowaniom.

Sprawie wyczynów
motocyklistów crossowych przy zamku
Tenczyn nadany został
oficjalny bieg prawny
Popisom tym towarzyszy dodat- poprzez zgłoszenie na
kowo olbrzymi hałas, spra- Policji przypadku croswiający że wielu miłośników sowca łamiącego przeodpoczynku w tym niezwykle pisy i wjeżdżającego na
urokliwym miejscu zmuszonych stoki jaru.
jest do pośpiesznego opuszcze- Do zgłoszenia załąnia okolic Tenczyna.
czone zostały fotografie motoZaznaczyć należy że popisy te cyklisty potwierdzające jego
powodują także nieodwracalne tożsamość.
zniszczenia otaczającej zamek Crossowiec został zidentyfiprzyrody – motory wyryły na kowany, uruchomione zostało
stokach jaru kilka głębokich w stosunku do niego postępowabruzd, rujnując doszczętnie nie. Członkowie stowarzyszenia
znajdującą się tam wcześniej „Ratuj Tenczyn” będą regularroślinność i szpecąc krajobraz, nie zgłaszać na Policji wszelkie
zacierane jest także ukształto- przypadki motocyklistów croswanie góry Winnicy.
sowych jeżdżących w okolicach
Motocykliści zakłócający spokój i bezpieczeństwo turystów
przy zamku Tenczyn czuli się
do tej pory zupełnie bezkarni
a próby zwrócenia im uwagi
kończyły się niejednokrotnie

sowych od jazdy przy zamku
Tenczyn, co sprawi że miejsce
to stanie się znowu bezpieczne
dla turystów.

Maciej Stępowski

zamku Tenczyn, do zgłoszeń
dołączane będą ich fotografie.

Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”
ma nadzieją że działania te
w dłuższym okresie skutecznie
odstraszą motocyklistów cros-

www.ratujtenczyn.org.pl

W dniu 25 maja w Galerii Vauxhall wręczone zostały nagrody Burmistrza Gminy Krzeszowice
"Źródło Sukcesu". Nagrody przyznane zostały w VII kategoriach:
Kategoria I: działalność społeczna
i troska o człowieka - dr Stanisław
Kozioł oraz inż. Józef Kukuła -współzałożyciele Interwencyjnego Zespołu
Pomocy Międzyludzkiej,
Kategoria II: kultura i sztuka
- Marcin Kołpanowicz - artysta malarz,
Kategoria III: sport, kultura
fizyczna i turystyka - ksiądz
Mateusz Hosaja - organizator zajęć
dla młodzieży, opiekun Oazy,

Kategoria IV: oświata i edukacja - Elżbieta Nowak (była dyrektor
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Krzeszowicach),

kategoria V: gospodarka
i przedsiębiorczość
- Andrzej Mędrala (założyciel
i współwłaściciel cukierni-lodziarni
„Melba”),

kategoria VI: bezpieczeństwo
i ochrona środowiska - Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach
kategoria VII: szczególne zasługi
na rzecz Gminy Krzeszowice
- Danuta Domańska-Lubelska
(ofiarodawczyni Willi Domańskich
w Nawojowej Górze).
Redakcja serdecznie gratuluje
Laureatom.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

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

Nieruchomości Forum ul. Rynek 25 32-065 Krzeszowice

tel: 505 11 97 97, 796 800 590, 12 399 44 05, adres e-mail: biuro@nkforum.pl

ZMIĘKCZACZ WODY
fimy Altech 20 litrów
super cena 1400 zł
(w tym 8 % VAT )
+ ZESTAW KIBICA

Zapraszamy do Centrum Grzewczego i Salonu Łazienkowego:
Wola Filipowska przy drodze krajowej nr 79
oraz do drugiego sklepu na
ul. Targową 9 w Krzeszowicach, tel. 12 282 66 29

MIESZKANIA
Krzeszowice, 2
Krzeszowice, 2
Krzeszowice, 3
Krzeszowice, 3
Krzeszowice, 3
Krzeszowice, 4
Krzeszowice, 3

pok.
pok.
pok.
pok.
pok.
pok.
pok.

38m2
46m2
60,5m2
60,5m2
66m2
78m2
79m2

DZIAŁKI BUDOWLANE
Tenczynek 800 m2
Tenczynek 1000 m2
Siedlec 1050 m2
Rudawa 1000 m2
Pisary 700 m2
Płoki 1500 m2
Dulowa 1000 m2
(przy drodze krajowej 79)

155
215
250
250
270
375
330

000
000
000
000
000
000
000

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

120 000 zł
130 000 zł
130 000 zł
115 000 zł
90 000 zł
99 000 zł
85 000 zł

Dulowa 1300 m2

130 000 zł

Karniowice 3000 m2

165 000 zł

DZIAŁKI ROLNE
Radwanowice 4600 m2
Radwanowice 5400 m2
Radwanowice 6200 m2
Jerzmanowice 28700 m2
Dubie 3600 m2
Pisary 3700 m2

160 000 zł
159 000 zł
130 000 zł
84 000 zł
120 000 zł
165 000 zł

(przy drodze krajowej 79)

DOMY
Miękinia 120 m2 - dz.2000 m2
250
Nowa Góra 300 m2 - dz 3000 m2 299
2
2
Czerna 278 m - dz.700 m
225
Rybna 100 m2 - dz.1400 m2
240

000
000
000
000

zł
zł
zł
zł

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

Jesteś wytrzymała? Zrób test

Myślisz, że jesteś silna, wytrzymała i masz elastyczne ciało?
Czy masz rację? Sprawdź to!
Zastanawiasz się, w jakiej jesteś
formie i czy trening, który stosujesz, przynosi oczekiwane efekty?
Zrób proste testy, których wyniki
będą odpowiedzią na powyższe
pytania. Możesz je z powodzeniem
wykonać w domu. Jedynie test
wytrzymałości (kondycji) będziesz
musiała przeprowadzić na bieżni, w fitness klubie lub w terenie.
Namawiam do regularnego sprawdzania sprawności ciała. Dzięki
temu dowiesz się, czy wzrostowi
siły towarzyszy wzrost elastyczności ciała i kondycji. To naprawdę
ważne, bo o sprawności nie decyduje jedynie siła, kondycja czy też
elastyczność ciała lub umiejętności
zachowania równowagi. Sprawność
jest bowiem kombinacją wszystkich tych elementów. Dlatego im
lepiej wypadniesz we wszystkich
testach, tym większy będziesz miała powód do zadowolenia.

• Czy kiedykolwiek doznałaś kontuzji, która może utrudnić ci ćwiczenia fizyczne?

• Czy zdarza się, że czujesz się słabo
albo miewasz zawroty głowy?

Jeżeli na którekolwiek z powyższych
pytań odpowiedziałaś „TAK”, przed
przystąpieniem do jakiegokolwiek
programu treningowego, skontaktuj
się z lekarzem.
TEST 1.
RÓWNOWAGA NA STOJĄCO

Czego potrzebujesz: płaskiej antypoślizgowej podłogi, stopera.

Test: wykonaj kilka prób, zanim
przystąpisz do testu. Zdejmij buty.
Stań na jednej nodze, zamknij oczy
i wytrzymaj tak długo, jak potrafisz.
Czas mierz stoperem. Zatrzymaj
stoper, gdy dotkniesz podłoża uniesioną nogą, podskoczysz na nodze,
na której stoisz lub otworzysz oczy.
Zanim jednak rozpoczniesz jaki- Wykonaj trzy próby. Zanotuj czas
kolwiek program ćwiczeń, powin- prób. Powtórz test stojąc na drugiej
naś sprawdzić swój stan zdrowia. nodze. Ponownie zanotuj osiągnięte
Zacznij od udzielenia odpowiedzi rezultaty. Zsumuj wszystkie czasy
dla obu nóg i podziel sumę przez 6.
na poniższe pytania:
• Czy masz podwyższone ciśnienie? W ten sposób otrzymasz średni czas
próby, który stanowi wynik testu rów• Czy kiedykolwiek lekarz prze- nowagi. Sprawdź poniżej, jakiemu
strzegał cię przed wysiłkiem wiekowi biologicznemu odpowiada
fizycznym?
Twój rezultat.
• Czy zdarza ci się cierpieć na silne Rezultat: 4s Wiek: 70L, 5s- 65L,
lub częste bóle głowy?
6-7s- 60L, 8s- 55L, 9s- 50L,
• Czy kiedykolwiek odczuwałaś ból 10-12s- 45L, 13-16s- 40L, 17-22sw klatce piersiowej?
30-35L, 23-28s- 25-30L, 29s

Wynik: Jeśli z tabeli wynika, że Twój
wiek biologiczny jest niższy niż rzeczywisty, masz doskonałe poczucie
równowagi, jeśli zgadza się on z wiekiem rzeczywistym, Twoje poczucie
równowagi jest przeciętne, jeśli wiek
biologiczny jest wyższy niż rzeczywisty, masz słabe poczucie równowagi,
które wynika najprawdopodobniej
ze słabych mięśni brzucha i pleców
(powinnaś je wzmocnić).
TEST 2.
ELASTYCZNOŚCI CIAŁA
(przede wszystkim tylnych
stron ud i pleców).

dalej potrafisz. Ważne, by ruch nie był
gwałtowny! Wstań i zmierz odległość,
jaką przebył karton.
Sprawdź osiągnięty
rezultat poniżej:

Czego potrzebujesz: dość wąskiego kartonowego pudelka o wysokości ok. 30-40 cm i miarki (np.
centymetr krawiecki).

wiek: doskonały: 20-29L 58 cm,
30-40L >56cm, wiek: bardzo
dobry:20-29L 50-57 cm, 30-40L
Test: przed rozpoczęciem zrób 47-55 cm, przeciętny: 20-29L
5 - minutową rozgrzewkę. Usiądź 42-49 cm, 30-40L 39-46 cm, sław niewielkim rozkroku. Na podło- by: 20-29L 31-40 cm, 30-40L
dze, między nogami umieść karton. 28-38 cm, bardzo słaby: 20-29L
Wyprostuj plecy, ustawiając tułów <30cm, 30-40L <27cm.
pionowo. Wyciągnij ręce przed siebie Kolejne testy w następnym numei lekko w dół. W tej pozycji czubkami rze. Sprawdź i oceń. C.d.n.
palców powinnaś dotknąć kartonu.
Kolana wyprostowane, stopy zadarte.
Zaznacz na podłodze miejsce, w którym znajduje się stykająca z podłogą krawędź ścianki kartonu, której
dotykasz końcami palców. NastępAnna Chrząścik
nie ponownie połóż palce do kartonu
instruktor fitness, fizjoterapeuta
i wykonaj powolny skłon tułowia do
przodu, przesuwając karton jak naj- www.fitlejdis.pl • www.rehmedica.pl

KILKA UWAG PO DNIU MATKI
Lata dziecięce szybko mijają, jednak myśląc o mamie
zawsze robi się nam ciepło na sercu. Niestety obecnie
w liberalnych mediach, które mają monopol na przekaz
informacji w naszym kraju, autorytet matki jest coraz
częściej podważany. Równocześnie te same środki przekazu promują fałszywy, szkodliwy społecznie wizerunek
współczesnej kobiety – wyzwolonej od dzieci i obowiązków
rodzinnych, dla której potomstwo jest tylko niepotrzebnym ciężarem. Prawdą jest jednak to, że dla ogromnej
większości kobiet na całym świecie, to właśnie dzieci dają
poczucie spełnienia, radość i nadają życiu sens.
000 dolarów USD (około 35 000
zł). Jak się ma do tego polskie
becikowe w wysokości 1000 zł ?
Dziś Polki rodzą najmniej dzieci w Europie (średnia dzietność
Polek to około 1,2 dziecka). Trudno wobec tych faktów przejść
obojętnie, gdyż negatywne konsekwencje katastrofy demograficznej obciążą ekonomicznie wszystkich mieszkańców Polski na całe
pokolenia. Ostatnio koalicja rządowa PO-PSL wspierana przez
Ruch Palikota przeprowadziła
w Sejmie ustawę podwyższającą wiek emerytalny do 67 roku
życia. Zarówno premier Donald
Tusk jak i prezydent Bronisław
Komorowski swoje zaangażowanie w przeprowadzenie tej ustawy uzasadniają tym, że w Polsce
rodzi się zbyt mało dzieci, i już
w niedalekiej przyszłości będzie
brakować pieniędzy na wypłatę
emerytur.
Mała liczba dzieci w naszym
kraju to efekt zarówno złych
wzorców moralnych narzucanych
młodym Polakom za pośrednictwem liberalnych mediów, jak

LAUREACI KONKURSU
TANECZNEGO - GALERIA

i więcej- poniżej 25L.

FELIETON

Polityka prorodzinna powinna
być podstawą rozwoju każdego
kraju, który dba o dobry poziom
życia swoich obywateli oraz przyszłych pokoleń. Ciężko znaleźć
w Europie państwo, w którym
comiesięczny zasiłek rodzinny na
dziecko w przeliczeniu na złotówki jest niższy niż 500 zł (w niektórych przekracza 1000 zł), nie
licząc becikowego i innych dodatków. Rekompensują one rodzinom znacznie wyższe wydatki na
życie, a co za tym idzie większe
obciążenia podatkowe. Państwa
UE wypłacają znacznie wyższe
niż u nas zasiłki na dzieci wszystkim rodzinom bez względu na to,
czy jest to państwo bogatsze, czy
też biedniejsze niż nasze. Takie
są europejskie standardy. Jednak inaczej jest w Polsce, gdzie
zasiłek rodzinny i becikowe są
wielokrotnie niższe od średniej
w UE, natomiast koszty życia
porównywalne do tych w krajach najbogatszych. Przykładowo
becikowe w Niemczech wynosi
25 200 euro (ponad 100 000 zł),
a w Rosji nie będącej w UE 10

WOLA FILIPOWSKA

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

SYROP Z KWIATU
CZARNEGO BZU

Zachęcona sukcesem smakowym syropu z kwiatu czarnego bzu,
którym częstowałam swoich znajomych i gości zebranych na
„Majówce Hrabiny Zofii” postanowiłam Państwa zachęcić tym
razem do zrobienia pysznego syropu do picia z wodą w upalne dni.
i brak jakiejkolwiek prorodzinnej
polityki państwa, którego podstawowym obowiązkiem jest dbanie o rodziny, o to aby w Polsce
rodziły się dzieci i była zastępowalność pokoleń.
W Wielkiej Brytanii, gdzie państwo wspiera rodziny znacznie
bardziej niż u nas, Polki rodzą
średnio 2,5 dziecka, czyli ponad
dwa razy więcej niż ich rodaczki
w Polsce. Te liczby mówią same
za siebie. Jeśli u nas w kraju matki
rodziłyby tyle dzieci, nie byłoby
obecnych problemów demograficznych, a rząd nie miałby pretekstu do podwyższenia wieku
emerytalnego. Dlatego w interesie nas wszystkich jest to, aby
państwo polskie zajęło się wreszcie tym do czego zostało powołane i w końcu zadbało o polskie
matki i ich rodziny.

Monika Rusinek

Czarny bez zalecany jest także
przy przeziębieniach, więc poza
walorami smakowymi mamy
w nim także walory zdrowotne.
Pamiętajmy jednak, by kwiaty
te zbierać w miejscu czystym
i ekologicznym.

•
•
•
•
•
•

Syrop z kwiatu
czarnego bzu:
5 litrów wody
10 dag kwasku
cytrynowego
3 kg cukru
2 cytryny
5 pomarańczy
20 baldachimów
kwiatu czarnego
bzu

rańcze, cytryny sparzyć gorącą wodą, pokroić w plasterki.
Do chłodnego syropu włożyć
owoce, baldachimy kwiatów
czarnego bzu pozostawić na 2
dni w garnku w chłodnym miejWodę zagotować z cukrem scu, co jakiś czas przemieszać.
i kwaskiem cytrynowym, pozo- Odcedzić przez gęste sito, ewenstawić do ostudzenia. Poma- tualnie gazę, owoce odcisnąć.

Rozlewamy do wyparzonych
butelek, słoiczków, zakręcamy.
Pasteryzujemy 10 minut.
Po otwarciu przechowujemy
w lodówce.

gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

KBC

Informacje, Reklamy
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PIKNIK EKOLOGICZNY

WOLA FILIPOWSKA

BĄDŹ EKO PODSUMOWANIE
WYSTĘP LAUREATÓW KONKURSU
ostatnim numerze „Gwarka” pisaliśmy o projekcie ekologicznym,
TANECZNEGO MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO Ww ramach
którego odbyć się miał piknik rodzinny przy Przedszkolu
W dniu 23 maja w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej odbył się występ laureatów VII Gminnego Przeglądu Zespołów Tanecznych Przedszkolaków, o którym pisaliśmy
w poprzednim numerze „Gwarka”. Organizatorem Przeglądu było Przedszkole Samorządowe w Z.P.O. w Woli Filipowskiej. Szczególny wkład w organizację Przeglądu oraz występu
finałowego miały Panie: Edyta Tworek – Gągolska oraz Elżbieta Żbik.

Jury w składzie: Marzena Kubin - przewodnicząca jury oraz członkowie: Barbara Dudek, Anna Warzecha,
Mariola Skorus, wyróżniło 8 grup tanecznych, 4 z kategorii tańce ludowe i narodowe oraz 4 z kategorii tańce
nowoczesne i współczesne.
Wyróżnienia w kategorii tańce ludowe:
• "Leśne duszki" dzieci 5, 6-letnie z P.S. w Tenczynku
KRAKOWIAK, prowadzące: Beata Knapik, Joanna Urbanik;
• "Krasnale" dzieci 6-letnie z P.S. w Tenczynku
TANIEC IRLANDZKI, prow.: Dominika Podgórska i Iwona Krzanik;
• "Leśne duszki" dzieci 6-letnie z P.S. w Woli Filipowskiej
ZORBA, prowadząca Elżbieta Żbik;
• Dzieci 5, 6-letnie z oddziału przedszkolnego w S.P. w Ostrężnicy
POLKA, prowadząca Elżbieta Smółka.
Wyróżnienia w kategorii tańce nowoczesne i współczesne:
• "Słoneczka" dzieci 6-letnie z P.S. w Krzeszowicach
TANIEC EGIPSKI, prowadząca Teresa Pawlik,
• "Iskierki" dzieci 6-letnie z P.S. w Krzeszowicach
TANIEC CZAROWNIC, prow.: Joanna Smółka i Beata Głogowska,
• "Leśne duszki" dzieci 6-letnie z P.S. w Woli Filipowskiej
MYSZKA MIKI, prowadząca Elżbieta Żbik;
• Dzieci 5-, 6-letnie z oddziału przedszkolnego w S.P. w Nowej Górze
TANIEC HIP HOP, prowadząca Magdalena Piórko.

Szczególne gratulacje należą się grupie „Leśne duszki” z przedszkola w Woli Filipowskiej, przygotowanej
przez Panią Elżbietę Żbik, która, jako jedyny zespół taneczny, zdobyła wyróżnienia w obydwu kategoriach.
Wyróżnione zespoły otrzymały piękne rzeźby – statuetki oraz zasłużone gromkie brawa widowni.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli dyrektorzy nagrodzonych placówek, a także nauczyciele i rodzice
dzieci wyróżnionych zespołów. Urząd Miasta i Gminy reprezentował Pan Robert Chochół - Przewodniczący
Komisji Edukacji, a prywatnie dumny tata jednego z występujących przedszkolaków.
Poziom artystyczny widowiska był bardzo wysoki, a wielki wkład pracy nauczycieli widoczny. Z ogromną
przyjemnością oglądało się utalentowane i uśmiechnięte dzieciaki, dla których taniec to niewątpliwie wielka
frajda. Wśród występujących mogliśmy zobaczyć niejeden talent, o którym zapewne jeszcze kiedyś usłyszymy ;-).

Artykuł powstał na podstawie materiałów nadesłanych
przez Panią Edytę Tworek-Gągolską z P.S. w Woli Filipowskiej.

DOMY

Z BALI
Józef Chowaniec

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

Samorządowym w Tenczynku.
I tak, 26 maja, w dniu, w którym
słońce zaświeciło pięknie dla wszystkich mam, odbył się ekologiczny
piknik rodzinny „Bądź Eko zadedykuj nam drzewko” – zwieńczenie
projektu Stowarzyszenia Przyjaciół
Przedszkola w Tenczynku „Tęcza
Marzeń” i Samorządowego Przedszkola w Tenczynku wraz z oddziałami w Zalasiu, który prowadzony
był od marca do maja br.
Piknik stał się wydarzeniem nie tylko
dla nauczycieli oraz rodziców i dzieci z tenczyńskiego przedszkola, ale
także dla społeczności Tenczynka
oraz całej gminy. Gośćmi pikniku
byli w szczególności przedstawiciele
władz miasta z Burmistrzem Panem
Czesławem Bartlem na czele, Pani
Sołtys Tenczynka i Prezes OSP w jednej osobie - Alicja Gaj, zaprzyjaźniony z przedszkolem, czynnie działający w Fundacji Pomocy Dzieciom
poprzedni Sołtys Tenczynka – Pan
Ryszard Ryś oraz przedstawiciele
wielu organizacji i instytucji działających na terenie naszej gminy.
Po części oficjalnej, podczas której
dzieci przedszkolne zaprezentowały piękne występy artystyczne,
a niejednej mamie łza wzruszenia
zakręciła się w oku, rozpoczęło się
rodzinne, wspólne eko-szaleństwo .
Było: malowanie kamieni, lepienie
z gliny, budowanie zamków, domów
i pojazdów z kartonów, ubieranie się
w gazety, lepienie mozaiki z nakrętek,
granie w eko-kręgle. Odbyło się też
wiele konkursów, można było zada-

wać pytania ekologiczne w kąciku
z łamigłówkami i rebusami. Każdy miał szanse zakończyć zabawę
z nagrodą, ufundowano bowiem wiele
nagród i niespodzianek.

Dodatkowo do dyspozycji dzieci
były następujące atrakcje: dmuchane zamki i trampolina z Kuleczkowa
w Nawojowej Górze, malowanie buzi
przez Indian z Wioski Indiańskiej
Arapaho z Zalasu, jazda na koniach
i bryczką konną ze Stadniny koni
Huculskich w Nielepicach, pokaz
wozu strażackiego i udzielania
pierwszej pomocy przez strażaków
z OSP Tenczynek, upominki z firmy
Oriflame, woda z Eden-u, baloniki
i gadżety z Firmy Kredyty-Chwilówki, a wszystko w oprawie muzycznej
zespołu Krakusy Music Band.

Wracając do samego eko-projektu i jego wymiernych rezultatów.
W trakcie jego trwania udało się
zasadzić w sumie 160 drzewek (najbardziej przyczyniły się do tego
firmy Quercus Ogrody oraz Biovita
Sp. J., ale także rodzice, którzy
ufundowali drzewka z imionami
dzieci uczęszczających do przedszkola). W grupach przedszkolnych
zebrano 2393 kg makulatury oraz Gratulujemy pomysłodawczyni
3218 sztuk baterii. Przeprowadzono projektu – Pani Katarzynie Bliwarsztaty ekologiczne.
charskiej-Cholewa oraz wszystkim
Niewymiernym rezultatem tych dzia- organizatorom projektu. Oby więcej
łań jest zaś niewątpliwie podniesie- takich działań na terenie naszej gminie świadomości ekologicznej dzieci ny – można edukować i integrować,
przedszkolnych oraz ich rodziców jednocześnie świetnie wspólnie się
oraz integracja lokalnej społeczności. bawiąc. Naśladownictwo zalecane 
Redakcja

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:
• Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

• 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
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

KRZESZOWICE

Wystawa fotografii
„WIOSENNY SPACER”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
zaprasza na otwarcie wystawy fotografii „WIOSENNY
SPACER” grupy fotograficznej "Szkoła Widzenia" (pod kier.
dr hab. Jakuba Byrczka, działające w Miejskim Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie), które odbędzie się 30 maja,
godz. 18.00 - „Galeria Na Piętrze” MOKSiR Chrzanów.
Wstęp wolny.

Tajna Lista zwyciężyła Klang 2012!
Z przyjemnością informujemy, iż Laureatem tegorocznego
Przeglądu Kapel Klang został zespół Tajna Lista. Jury
przyznało ponadto wyróżnienie zespołowi Sanity.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Nad życie"

• 15.06 seanse o godz. 16.00, 20.00 • 16.06-17.05 seans o 18.30 •
• 18.06-21.06 seans o godz. 16.00, 20.00 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: biograficzny/dramat obyczajowy; prod. Polska; 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Uwodziciel"

• 15.06 seans o godz. 18.00 • 16.06-17.05 seans o 20.30 • 18.06-21.06 seans o godz. 18.00 •
czas trwania: 103 min.; gatunek: dramat prod. Wlk.Brytania/Francja/Włochy, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Faceci w czerni 3" 3D

• 22.06-24.06 seanse o godz. 15.00, 18.30 • 25.06-28.06 seans o godz. 20.00 •
czas trwania: 106 min.; gatunek: akcja/komedia/sci-fi prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

"Dyktator"

• 22.06-24.06 seanse o godz. 17.00, 20.30 • 25.06-26.06 seans o godz. 18.30 •
czas trwania: 83 min.; gatunek: komedia prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

TRZEBINIA
Serdecznie zapraszamy na XVIII DNI TRZEBINI, które
odbędą się w dniach 29.06 - 1.07. Szczegółowe informacje
oraz program na www.tck.trzebinia.pl
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini informuje, że istnieje możliwość rezerwacji miejsc na
widowisko plenerowe WIELKA GALA OPERETKI I PIEŚNI NEAPOLITAŃSKICH które odbędzie się
podaczas Dni Trzebini 29 czerwca 2012 roku (piątek) w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej.

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
14.06

17:00
19:30

„Królewna Śnieżka i Łowca” przyg./fantasy, USA, 15 l.
„Królewna Śnieżka i Łowca” przyg./fantasy, USA, 15 l.

15.06

17:00
19:30

„Królewna Śnieżka i Łowca” przyg./fantasy, USA, 15 l.
„Uwodziciel” dramat, W.Brytania/Francja/Włochy

16.06
sobota

17:00
19:30

„Uwodziciel” dramat, W.Brytania/Francja/Włochy
„Królewna Śnieżka i Łowca” przyg./fantasy, USA, 15 l.

17.06
niedziela

17:00
19:30

„Królewna Śnieżka i Łowca” przyg./fantasy, USA, 15 l.
„Uwodziciel” dramat, W.Brytania/Francja/Włochy

19.06

17:00
19:30

„Uwodziciel” dramat, W.Brytania/Francja/Włochy
„Królewna Śnieżka i Łowca” przyg./fantasy, USA, 15 l.

20.06

17:00
19:30

„Królewna Śnieżka i Łowca” przyg./fantasy, USA, 15 l.
„Uwodziciel” dramat, W.Brytania/Francja/Włochy

21.06

17:00
19:30

„Uwodziciel” dramat, W.Brytania/Francja/Włochy
„Królewna Śnieżka i Łowca” przyg./fantasy, USA, 15 l.

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

Zapraszamy wszystkich, dorosłych
i dzieci, na wystawę malarstwa

BERNADETTY STĘPIEŃ

Artystka jest związana z Krakowem: tu się urodziła, tu ukończyła
Liceum Sztuk Plastycznych, a w roku 1989 obroniła dyplom na Wydziale
Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych. Swoje prace malarskie
prezentowała na 20 wystawach indywidualnych w Krakowie, Warszawie,
Jarosławiu, Nowym Sączu, Nowym Targu, Białymstoku, Iwoniczu
i Bratysławie. Brała udział w przeszło 20 wystawach zbiorowych. Na
III Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu w 2006 r.
otrzymała nagrodę im. Jerzego Madeyskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Związku Artystów Plastyków oraz
Umeleckiej Besedy Slovenskej.
Pogodne malarstwo Bernadetty Stępień, pełne spokoju, humoru,
pogody, słońca, kwiatów, dzieci, roślin, arkadyjskiego spokoju, tchnące
dziecięcą wyobraźnią i zachwytem nad barwami świata – jest znakomitą propozycją wystawienniczą zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.
Może one najlepiej zrozumieją zaczarowany świat artystki?
Wystawa czynna od 1 do 29 czerwca 2012
poniedziałki: od 9.00 do 16.00
Wtorek – piątek od 9. do 17.00
Niedziela: 24 czerwca od 10.00 do 14.00

www.kulturakrzeszowice.pl
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Kolejna Majówka
Hrabiny Zofii już za nami

Tym razem aura na szczęcie dopisała i mieszkańcy
naszej gminy oraz wielu przybyłych gości mogło cieszyć się pogodnym wiosennym nastrojem i podziwiać
kreatywność organizatorów wydarzenia. A działo się
naprawdę wiele. Tak wiele, że nie sposób wymienić
wszystkich atrakcji w krótkim podsumowaniu.

BIBLIOTEKA I DZIEŃ DZIECKA

Radosne i kolorowe święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół wieku, na stałe wpisało
się w kalendarz dni świątecznych. W Polsce obchodzi się je 1 czerwca jako Międzynarodowy
Dzień Dziecka. W tym dniu dzieciaki oczekują zwiększonej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, organizacji imprez i większej swobody. Przecież to ich dzień. Tęczowy dzień uśmiechu
i radości, jeden z najważniejszych w roku.

Nasza placówka od wielu lat włącza się w świętowanie tego dnia.
W dzisiejszy piątek (01.06.2012
r.) we wszystkich pomieszczeniach biblioteki rozbrzmiewa
gwar i śmiech naszych najmłodszych czytelników.

żywym współudziale dzieci, jest
przyczynkiem do dobrej zabawy
w pociąg gwiżdżący, sapiący
i buchający parą. Zabawy ruchowej
ciąg dalszy to wyliczanka „Dance
camance flore…” i zgadywanka
„Jakie to zwierzątko?”. Następnie
To dzieci z Przedszkola Zgro- „Głuchy telefon” i wykup fantów –
madzenia Sióstr Miłosierdzia dzieci muszą zaśpiewać lub wyreoraz z Akademii Małych Tygry- cytować wierszyk. Przerywnikiem
sków (50 osób) pod przewodnic- tych zabaw jest projekcja dwóch
twem Czerwonego Noska (w tej filmów animowanych „Koziołek
roli zawodowa aktorka Jolan- Matołek” i „Tabaluga”. Reakcja
ta Kasprzyk) „rządzą” dzisiaj dzieci jak zawsze spontaniczna,
w naszej bibliotece. Pomocnika- żywa i radosna.
mi Czerwonego Noska są: Kró- Miłym akcentem wspaniałej
lowa Matka, Biedronka, Kotek, zabawy jest słodki poczęstunek
Motylek, Pani Wiosna i Pirat Jack przygotowany dla dzieci przez
Sparrow ( w tych rolach pracow- panią Władysławę Ryszkiewicz
nicy biblioteki).
Prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Głośne czytanie wierszy Brze- Dzieci. Jeszcze raz sprawdza się
chwy i Tuwima „Kaczka Dziwacz- stara prawda „Wszystkie dzieci
ka”, „Żuk”, „Lokomotywa”, przy są nasze”.

Zabawa trwa dalej. Dzieci tańczą, śpiewają, uśmiechają się,
wesoło przekrzykują, baloniki
wirują w powietrzu… Robimy
sobie wspólne zdjęcia, obiecujemy powtórzyć zabawę w przyszłym roku, obdarowujemy dzieci czekoladkami, malowankami

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.

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
• Ryczałt
• Rejestry VAT

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

Zakres działalności:
• ZUS
• Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw
• Sprawy pracownicze
• Zeznania roczne
• Szkolenia BHP
• Zwrot VAT na materiały budowlane
przez ﬁrmę z uprawnieniami • Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

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

POLICJA INFORMUJE

Kradzież mienia
• 22 maja w Krzeszowicach miała miejsce kradzież mienia. Podjęte przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do zatrzymania sprawcy.
Uwaga nietrzeźwi kierowcy!
• W ostatnich tygodniach niechlubny rekord należy do kierowcy pojazdu mechanicznego zatrzymanego 23 maja we Frywałdzie – badania wykazały około 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu oraz mężczyzny kierującego rowerem, zatrzymanego w Tenczynku w dniu 1 czerwca – również około 2 promili alkoholu w wydychanym powietrzu.
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.

i balonikami. Poprzez wspólną
zabawę z dziećmi, my bibliotekarze przez chwilę wróciliśmy
w świat dzieciństwa.
Dziękujemy Wam Milusińscy
i do zobaczenia w Dniu Dziecka
za rok.
Danuta Nowak

Pierwszy dzień Majówki upłynął
pod znakiem polskiego folkloru – można było poczuć prawdziwą folkową muzykę i zobaczyć autentyczne tańce ludowe.
Wieczór tego dnia stał się zaś
niesamowitą gratką dla fanów
i sympatyków Grzegorza Turnaua
i jego zespołu. Poprowadzony ze
swadą przez tego lubianego artystę koncert, brawurowo wykonane piosenki z repertuaru artysty,
ale także np. Marka Grechuty
czy legendarnego Johna Lennona,
zadowoliły nie tylko wielbicieli Turnaua, ale także każdego
wymagającego widza. Grzegorz
Turnau i jego zespół podkreślali
przy tym swoją wielką sympatię
oraz związki rodzinne i przyjacielskie z naszą gminą. Publiczność nie pozwalała artystom zejść
ze sceny, bisom nie było końca.
Grzegorz Turnau oraz członkowie
jego zespołu pokazali jak zawsze
ogromną klasę, a nastrojowy koncert zagrany pod osłoną ciepłego wieczoru na długo zostanie
w pamięci jego uczestników.
W drugim dniu Majówki odbył
się z kolei piękny Koncert
uczniów krzeszowickiej Szkoły
Muzycznej, a wieczór upłynął
przy wtórze śpiewu młodych
wykonawców, którzy pokazali
swój talent artystyczny w koncercie „Gwiazdy Tamtych Lat”.
Niedziela 27 maja to także data
uroczystego otwarcia krzeszowic-

fot. Marian Lewicki
CKiS w Krzeszowicach

kiego Rynku. W uroczystościach,
prócz władz miasta oraz przedstawicieli władz powiatu uczestniczyli też goście z austriackiej
partnerskiej gminy Ramingstein.
Majówka jak zawsze miała swój
niepowtarzalny urok - dzięki
oprawie muzycznej oraz statystom wspaniale odgrywającym
swe role. Na klimat tej imprezy
wpływ mieli także wystawiający swe prace miejscowi artyści
i pasjonaci folkloru oraz tradycji,
także kulinarnych.
Na najmłodszych czekało także
Wesołe Miasteczko z atrakcjami,
które zapewniały rozrywkę również ich starszemu rodzeństwu,
a nawet rodzicom 
Następna Majówka za rok. Liczymy, że znowu zostaniemy pozytywnie zaskoczeni i oczarowani
atmosferą tego wydarzenia.
Redakcja

PILNIE SZUKA DOMU: SUNIA Z KRZESZOWIC
Młoda, ok. półtoraroczna sunia jest pod opieką bardzo chorej Pani, która nie
może się nią dłużej zajmować i bardzo chciałaby znaleźć dla niej dobry dom...
Sunia jest średniego wzrostu, drobna, o czarnej sierści z pięknym białym
krawatem i skarpetkami. Może zamieszkać z innymi psami, a także kotami. Lubi
starsze dzieci, małych nie zna.
Sunia może mieszkać w mieszkaniu, domu, ale także w ciepłym miejscu poza
nim. Do tej pory nie mieszkała w domu, ale podczas mrozów była zamykana w
ciepłym pomieszczeniu i nic nie zniszczyła, a swoje potrzeby załatwia nawet
poza “swoją” działką, taka z niej czyścioszka.
Ogólnie sunia jest bardzo grzeczna i niekłopotliwa. Zdecydowanie zasługuje na
dobry, stały dom i kochających ludzi.

KONTAKT z opiekunem: tel. 693 468 208
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Więzi w Filipowicach
ogłasza konkurs fotograficzny pt:

„Filipowice - moje miejsce
w Gminie Krzeszowice”.

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

"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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MATERIAŁÓWKA

materiały budowlane

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

M AT E R I A ŁY
BUDOWLANE
CENTRUM DOCIEPLEŃ
I WYKOŃCZEŃ

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

TRANSPORT GRATIS!!!

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"

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.

U NAS NA JTANIEJ!!!!

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

32-300 Olkusz,
ul. Składowa 2
(budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl
drzwi.olkusz24.pl

WYPRZEDAŻ MEBLI OGRODOWYCH

2.000 zł
bez BIK!

OGRODY
projektowanie
i urządzanie zieleni

Nie sprawdzamy Twojej
historii kredytowej!
Pożyczka
bez BIK

2.000 zł

Chwilówka w 15 minut
od 50 zł do 1000 zł
Krzeszowice, Rynek 23
tel. 12 282 67 96
kom. 698 686 385
infolinia: 604 95 00 95
www.kredyty-chwilowki.pl

www.quercus-ogrody.com

tel. 606 910 700
608 323 563
placzekw@gmail.com

