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REDAKCJA Zaczynamy!!!

WITAJCIE CZYTELNICY CZYLI SŁOWO OD REDAKCJI

Skąd pomysł na taki tytuł? 
Wyrażenie „gwarek” ma 
podwójne znaczenie.  Powsze- 
chnie kojarzy się z górnic-
twem (kopalnictwem), a takie 
chlubne tradycje nasza gmina 
przecież bez wątpienia posiada. 
Jednak „gwarek”, to też popu-
larna nazwa gwarka czczo-
nego (łac. Gracula religiosa), 
ptaka zamieszkującego rejony 
południowej Azji, który sły-
nie z tego, iż świetnie potrafi 
naśladować różne dźwięki, tak-

że wydawane przez inne zwie-
rzęta, a na wolności odzywa się 
wieloma głosami. Uznaliśmy, iż 
jest to trafny tytuł dla gazety, 
która za cel stawia sobie przed-
stawianie różnych poglądów 
i postaw. Bo przecież jak wie-
lu ludzi, tak wiele jest odczuć 
i opinii. W różnorodności tej 
właśnie tkwi siła i z niej chce-
my czerpać pełnymi garściami, 
redagując tę gazetę.
Zapraszamy do współpracy 
władze gminy, sołtysów, biu-

ra poselskie, stowarzyszenia, 
fundacje, szkoły, przedszko-
la, wszelkie instytucje i firmy 
oraz inne lokalne gazety, ale 
przede wszystkim Was - zwy-
kłych – niezwykłych miesz-
kańców naszej gminy - ludzi, 
którzy mają ciekawe pomysły 
oraz pozytywne nastawienie 
do otaczającego świata.
Zachęcamy do kontaktu 
z redakcją, przesyłania nam 
materiałów, które chcieliby 
Państwo widzieć na łamach 

„Gwarka”. Chwalcie się swoją 
działalnością, dzielcie prze-
myśleniami. Postaramy się 
uwzględnić wszystkie sugestie 
i uwagi tak, aby mieli Pań-
stwo poczucie, że „Gwarek 
Krzeszowicki” to gazeta całej 
naszej społeczności.
Tego Państwu oraz sobie 
życzymy.

Szanowni Państwo. Oddajemy do Państwa rąk nowy, bezpłatny dwutygo-
dnik informacyjno-reklamowy, kolportowany na terenie miasta Krzeszowice 
oraz wsi: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Miękinia, Nowa Góra, 
Nowa Góra – Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, 
Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary. Zależało nam, 
aby „Gwarek Krzeszowicki” dotarł do każdego z mieszkańców Gminy 
Krzeszowice, niezależnie od tego, czy mieszka on w samych Krzeszo-
wicach, czy też w którejś z wsi do tej gminy należących.

Redakcja
Rudno 262, 32-067 Tenczynek

tel. 513 288 895

Bezpośredni
dystrybutor:
• Forever LP 

• Kanu 
• Estetica 

• Kraina Herbaty

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W KONKURSIE!
Redakcja ogłasza konkurs, w którym wygraną stanowi zestaw kosmetyków  
naturalnych, ufundowany przez firmę Alchemia Natury Sylwia Hrycaniuk. 
Nagrodę otrzyma Czytelnik, który jako pierwszy prześle prawidłową 
odpowiedź na pytanie:
 „Jakie właściwości i zastosowanie posiada aloes?”
na adres: konkursy@gwarek-krzeszowicki.pl. O wyniku konkursu 
powiadomimy w następnym numerze "Gwarka".

Zapraszamy do nas codziennie
na pyszne obiady, kolacje, desery

ciepła atmosfera
gustownie urządzone wnętrza

organizujemy imprezy firmowe, 
urodzinowe, komunijne, wesela,

 zjazdy, konferencje, catering

profesjonalni kucharze oraz obsługa

codzienna dostawa świeżych produktów 
od lokalnych producentów

obszerny parking 

przy dłuższych pobytach 
oraz imprezach zorganizowanych 

promocyjne ceny dla Gości naszego pensjonatu 

wysoka jakość, klasa i estetyka 
za niewygórowaną cenę

ul. Kościuszki 15, 32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 67 25; fax. 12 258 17 30

biuro@willa-sorrento.pl

Pensjonat • Restauracja
Przedstawiamy Państwu WYBRANE POZYCJE 

z naszego obszernego MENU:

sałatka cezar - 8,50 zł
sałatka grecka - 8,00 zł

rosół - 5,00 zł
barszcz czerwony z krokietem - 8,00 zł

kotlet schabowy z kapustą 
zasmażaną i ziemniakami - 17,00 zł

filet z kurczaka zasmażany z "Camembertem" - 16,00 zł

łosoś grilowany w sosie koperkowym - 24,00 zł

pierogi ze szpinakiem i serem feta 
podane z jogurtem naturalnym - 13,00

creme brule - 10,00 zł
deser panna cotta waniliowa - 13,00 zł

specjalne menu dla dzieci, a w nim: 
- zupa pomidorowa - 5,00 zł

 - naleśniki z dżemem lub serem - 8,00 zł

szczególnie zapraszamy na specjały kuchni włoskiej

w ofercie także "obiad dnia" - 19,00 zł

Willa Sorrento***

POLECAMY:   PORADY PRAWNE str. 3   /   ZDROWIE I URODA str. 4   /   WYDARZENIA KULTURALNE str. 6-7
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RUDNO Zabezpieczanie ruin zamku Tenczyn

900000 NA RATOWANIE ZAMKU

Dotacja na ratowanie Tenczyna 
została przyznana w wysokości 
900 000,00 zł, dzięki niej konty-
nuowane będą prace zabezpie-
czające korytarz wjazdowy do 
zamku oraz Wieżę Nawojową. 
Tenczyn to obiekt o szczególnej 
wartości dla polskiej historii 
i kultury. Niestety jako wła-
sność Skarbu Państwa przez 
dziesięciolecia ulegał zniszcze-
niu, a instytucje, które powinny 
się nim zająć, nie podejmowały 
żadnych działań w celu jego 
ochrony. Na szczęście oddolny 
ruch społeczny mieszkańców 
ziemi Krzeszowickiej skupio-
nych w stowarzyszeniu "Ratuj 
Tenczyn", którzy nagłaśnia-
li problem ginącego zabytku 
i walczyli o jego zabezpiecze-
nie, zmobilizował do działania 
zarówno lokalny samorząd jak 
i Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Okazuje 
się, że dzięki wspólnej pracy 
stowarzyszenia "Ratuj Tenczyn" 
nagłaśniającego problem nisz-
czejącego zabytku i zwracają-
cego uwagę na lokalne potrzeby 

oraz Samorządu, który przygo-
towuje projekty, zdobywa środ-
ki i wykonuje prace budowlane, 
sytuacja obiektu ulega zmianie. 
Co roku na Tenczynie prowa-
dzone są prace budowlane, za 
każdym razem są one szerzej 
zakrojone. Przyznanie kolej-
nych środków na Tenczyn to 
bardzo dobry znak, lecz pamię-
tać należy, że aby nadrobić 
powstałe przez dziesięciolecia 
zaległości, wymagane są dota-
cje takie jak obecna przez kilka 
kolejnych lat. Konieczne jest 
też ożywienie obiektu, nadanie 
mu funkcji użytecznej, spra-
wienie by zaspokajał konkretne 
potrzeby. 
Stowarzyszenie "Ratuj Ten-
czyn" liczy, że w przyszłości 
Gmina Krzeszowice udostępni 
mu pomieszczenie w przedbra-
miu Wieży Nawojowej, gdzie 
będzie można stworzyć salkę 
ekspozycyjną oraz prowadzić 
wykłady historyczno-eduka-
cyjne, przez co zamek zacznie 
funkcjonować jako żywy 
pomnik historii. 

W 2011 r. stowarzyszenie uzy-
skało status organizacji pożyt-
ku publicznego. Dzięki temu 
mieszkańcy ziemi krzeszowic-
kiej mogą już teraz przekazy-
wać na jego rzecz 1% swoich 
podatków pomagając tym 
samym ratować najcenniejszy 
zabytek naszej okolicy. Wpisu-
jąc w rocznym zeznaniu podat-
kowym nr KRS  0000332177 
i kwotę przekazu, można przy-
czynić się do dalszych sukce-
sów szlachetnej akcji ratowania 
Tenczyna -  niemego świadka 
wspaniałej przeszłości naszej 
ziemi, który należy zachować 
dla przyszłych pokoleń.

W dniu 3 lutego 2012 r. na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego został zamieszczony wykaz wniosków, które otrzymały 
dotację w dziedzinie Ochrona zabytków z programu Ministra na 2012 rok. 
Wniosek  Gminy Krzeszowice na „III etap prac konserwatorskich i robót 
budowlanych w celu zabezpieczenia ruin zamku w Rudnie” otrzymał jedną 
z najwyższych dotacji na złożonych w tym naborze 1038 wniosków oraz 
bardzo wysoką ocenę ministerstwa.

Maciej Stępowski

www.ratujtenczyn.org.pl

Zdjęcia udostępnione przez Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn

POLITYKA

WIELKIE CIĘCIA  
W URZĘDACH PRACY

Przewidywane na ten rok 
nakłady z funduszu pracy na 
aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych mają wynieść 
ok. 150 mln zł. Tymczasem 
w 2010 roku – kiedy sytu-
acja na rynku pracy była 
dużo lepsza – na aktywizację 
zawodową wydano 346 mln 
zł. Sprawą zainteresował się 
pochodzący z Olkusza poseł 
Prawa i Sprawiedliwości 
Jacek Osuch. Ostatnio skie-
rował on bardzo ostrą inter-
pelację do premiera Donalda 
Tuska. – Nie ulega wątpli-
wości, iż kwota 150 mln zł 
na aktywizację zawodową 
bezrobotnych rażąco niska 
w stosunku do potrzeb. 
Środki te nie wystarczą 
na odpowiednie zabezpie-
czenie finansowe dla dzia-
łań  tj. staże czy tzw. prace 
interwencyjne. Dzięki temu 
bezrobotni młodzi ludzie po 
studiach mogli zarobić nie-
wielkie, ale jednak środki 
finansowe. Dziś rządząca 
Platforma im tę możliwość 
w bardzo brutalny sposób 
zabiera – mówi poseł Jacek 

Osuch, członek sejmowej 
komisji kontroli państwowej. 
Poseł zwrócił także uwagę 
na dramatyczną sytuację 
młodych ludzi. – W Mało-
polsce w urzędach pracy 
zarejestrowanych jest aż 
38 tys. osób bezrobotnych, 
które nie ukończyły 25 roku 
życia. To tak, jakby wszyscy 
mieszkańcy niedalekiego 
Olkusza nie mieli pracy. 
Liczba osób kończących 
studia i pozostająca bez 
perspektyw jest więc dra-
matyczna – podnosi poseł 
Osuch. 

Parlamentarzysta z okręgu 
krakowskiego zaapelował 
w interpelacji o zwiększenie 
nakładów z funduszu pracy na 
aktywizację zawodową osób 
bezrobotnych do poziomu 
z roku 2010 tj. do kwoty 346 
mln zł. Jak twierdzi w prze-
ciwnym zaś razie, bezrobotni 
w większości nie będą mieli 
szans na rynku pracy. 

Łukasz Kmita

Z miesiąca na miesiąc pogarsza się sytuacja 
na rynku pracy. Tylko w Małopolsce w urzędach 
pracy zarejestrowanych jest aż 145 tys. osób 
bezrobotnych. Tymczasem rząd postanowił po 
raz kolejny zmniejszyć środki na aktywizację 
zawodową. Sytuacja staje się więc dramatyczna.

FELIETON

EMERYTURY CZYLI UMIESZ LICZYĆ LICZ NA SIEBIE 

Trudno dziwić się rządowi, że 
tak usilnie forsuje ten projekt 
(i pewnie przeforsuje). W koń-
cu jest nas coraz mniej, mniej 
wpływa do państwowej kasy 
i wkrótce całkowicie zabraknie 
pieniędzy na emerytury (cho-
ciaż już teraz ich brakuje). Pod-
niesienie wieku emerytalnego 
jest koniecznością i z tym nikt 
nie powinien dyskutować – tak 
z ekonomicznego jak i społecz-
nego punktu widzenia – za dwa-
dzieścia lat młodsze pokolenie 
po prostu nie udźwignie ciężaru 
utrzymania emerytów. 
Jednak konieczność wydłuże-
nia okresu pracy powinna być 
poparta odpowiednimi zabez-
pieczeniami dla tych ludzi, 
którzy mając sześćdziesiąt 
i więcej lat nie będą w stanie 
niektórych prac już wykonywać. 
Dzisiaj wiele osób po pięćdzie-
siątce ma problemy z utrzyma-
niem lub znalezieniem nowej 
pracy, jak więc poradzą sobie 
osoby starsze? Podczas gdy 
zdrowy sześćdziesięciolatek 
bez problemu może pracować 
w biurze (w sejmie, senacie itp.) 
o tyle tenże sześćdziesięciolatek 
będzie miał problemy z pracą 
np. na budowie, lub w innym 
miejscu, gdzie praca fizyczna 
wymaga siły, młodości i energii. 
Człowiek, który kilkadziesiąt 

lat przepracował w trudnych 
warunkach, nie będzie miał 
siły, aby w wieku pięćdziesięciu 
paru albo sześćdziesięciu paru 
lat dalej zajmować się tym, czym 
zajmował się w wieku dwudzie-
stu czy trzydziestu. Kiedy straci 
pracę z tych czy innych powo-
dów, co mu zostanie? 
W jednej ze swoich wypowie-
dzi dla TVN-u premier Paw-
lak być może daje rozwiązanie 
problemu emerytur. Miano-
wicie szanowny pan premier 
radzi wszystkim nie oglądać 
się na biurokratyczną machinę 
państwową i samemu zatrosz-
czyć się o swoją przyszłość. On 
oszczędza na emeryturę i liczy 
na pomoc swoich dzieci. Tylko 
że pensja pana premiera na taką 
oszczędność pozwala, co innego 
najniższa krajowa przeciętnego 
Kowalskiego, ale i na to premier 
ma odpowiedź – są przecież 
ludzie dobrej woli, odpowied-
nie organizacje charytatywne 
i kościół. No tak, na starość 
nie ma to jak chodzić od drzwi 
do drzwi i prosić o jałmużnę 
na godne życie. Jednak pomysł 
pana Pawlaka wcale nie jest 
taki do końca nieprzemyśla-
ny. Moglibyśmy sami o swoją 
emeryturę się troszczyć, ale 
w zamian nie płacić haraczy 
do ZUS. Podatek podatkiem, 

ale koniec ze składkami – ci 
co chcą liczyć na państwo niech 
oddają państwu, ci, którzy sami 
chcą zabezpieczyć swoją przy-
szłość, nie powinni utrzymywać 
ZUS-u. 
Inną kwestią jest zrównanie 
wieku emerytalnego kobiet 
i mężczyzn. Z całą pewnością 
premier Tusk nie zaskarbił sobie 
sympatii rzeszy polskich matek, 
kiedy stwierdził, że obniżenie 
o kilka lat wieku emerytalne-
go dla tych kobiet, które mają 
dzieci jest niedopuszczalne, 
bo to tak, jakby nagradzać 
je za to, że zostały matkami. 
Doskonały przykład rządowej 
polityki pro rodzinnej - w ten 
sposób premier zachęcił mło-

de małżeństwa do płodzenia 
potomstwa lepiej niż za pomocą 
becikowego. Tak jakby rodzenie 
dzieci było obowiązkiem każdej 
kobiety… A może by tak opo-
datkować jeszcze dodatkowo 
każdą matkę – zawsze to dodat-
kowy grosz do wspólnej kasy. 
Biedne to nasze poPRLowskie 
pokolenie. Wielu młodych nie 
ma dziś szans na dobry start 
w dorosłość, a za parędziesiąt 
lat nie będzie szans na godne 
jej zakończenie. I tylko premie-
rzy Pawlak i Tusk będą mieli 
powody do zadowolenia, bo oni 
na swoją emeryturę oszczędzają 
już dziś...

Ostatnio wszędzie głośno jest o reformie emerytalnej, a głównie o zrównaniu wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn i podniesieniu go w  rezultacie do 67 lat. Pomysły te budzą wiele kontrowersji 
i sprzeciwów. Każdy wypowiadający się w tej sprawie polityk ma swoje zastrzeżenia i swoje pomysły, 
ale tak naprawdę nikt nie proponuje żadnych konstruktywnych rozwiązań.

Izabela Szatyn 
email: go_izabelaszatyn@op.pl
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Wszystko zależy od ustaleń 
w danym zakładzie pracy. 
Przypadki, kiedy pracodaw-
ca nie płaci pracownikowi 
umówionego wynagrodzenia 
za pracę w obecnych realiach 
zdarzają się nader często. Nie-
stety prowadzi to zazwyczaj 
do sytuacji, w której pracow-
nik pozostaje bez środków do 
życia. Na szczęście pracow-
nik ma możliwości rozwiąza-
nia problemu nieterminowego 
wypłacania wynagrodzenia 
przez pracodawcę.

Jedną z tych możliwości jest 
zawiadomienie przez pracow-
nika okręgowego inspektora 
pracy o tym, że pracodawca 
nie wypłaca wynagrodzenia, 
natomiast inspektor w związku 
z zawiadomieniem może wsz-
cząć kontrolę i zażądać od pra-
codawcy złożenia odpowiednich 
wyjaśnień. W przypadku, gdy 
inspektor stwierdzi, że praco-
dawca nie wypłaca wynagro-
dzenia lub wypłaca je z opóź-
nieniem, nakazuje pracodawcy 
wypłatę wynagrodzenia za pracę 
oraz innych świadczeń przysłu-
gujących pracownikowi (nakazy 
takie podlegają natychmiastowe-
mu wykonaniu), może też bądź 
wszcząć postępowanie w spra-
wie popełnienia wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika.

Pracownik ma również prawo 
wnieść do sądu pracy pozew 
o zapłatę wynagrodzenia za 
pracę wraz z odsetkami z tytu-
łu opóźnienia. Dla nabycia 
uprawnienia do odsetek bez 
znaczenia pozostaje przyczyna 
opóźnienia w wypłacie wyna-
grodzenia. Pracodawca będzie 
zobowiązany do ich zapłaty, 
także wówczas, gdy nie ponosi 
winy w opóźnieniu wypłaty. 
Bez znaczenia dla zasadności 
żądania odsetek pozostaje rów-
nież to, czy pracownik poniósł 
szkodę w wyniku opóźnionej 
wypłaty wynagrodzenia. Pra-
cownik domagać się może 
odsetek ustawowych, a gdy 
umowa o pracę lub zakładowe 
przepisy prawa pracy, takie jak 
np. regulamin wynagradzania 
czy układ zbiorowy, przewidują 
odsetki wyższe, to dopuszczal-
ne jest żądanie wypłaty odsetek 
tam określonych. Pracodawca 
ma obowiązek naliczyć odsetki 
od zaległego wynagrodzenia 
brutto, a nie netto (uchwa-
ła SN z 19 września 2002 r., 
III PZP 18/02, OSNP 2003/9/ 
214). Roszczenie o wypłatę 
odsetek ulega przedawnieniu 
z upływem trzech lat od dnia, 
w którym stało się wymagal-
ne. W sprawach ze stosunku 
pracy pracownik nie ponosi 
kosztów związanych z wniesie-

niem pozwu, w których wartość 
nie przekracza 50 tyś. zł. Jeśli 
wartość sporu przekracza 50 
tyś. zł, pracownik wnosi tzw. 
opłatę stosunkową. Wynosi ona 
5 proc. wartości sporu, jednak 
nie mniej niż 30 zł i nie więcej 
niż 100 tyś. zł. Jeśli wartość 
niewypłaconego wynagrodze-
nia nie przewyższa 75 tyś. zł, 
właściwy do rozpoznania spra-
wy jest sąd rejonowy, zaś przy 
wyższej wartości przedmiotu 
sporu sąd okręgowy.

Wypłata wynagrodzenia pra-
cownikowi jest jednym z naj-
ważniejszych obowiązków pra-
codawcy wobec pracownika, 
dlatego też, gdy pracodawca 
dopuści się wobec niego cięż-
kiego naruszenia podstawo-
wych obowiązków, pracow-
nik może rozwiązać umowę 

o pracę w trybie natychmia-
stowym. Pisemne oświadczenie 
woli pracownika o rozwiązaniu 
umowy bez wypowiedzenia 
musi wskazywać przyczy-
nę rozwiązania umowy oraz 
zostać złożone z zachowaniem 
terminu, który wynosi miesiąc 
od dnia, w którym pracownik 
dowiedział się o przyczynach 
uzasadniających rozwiązanie 
umowy. Co ważne, pracowni-
kowi przysługuje odszkodowa-
nie w wysokości wynagrodze-
nia za okres wypowiedzenia 
umowy o pracę. Jeśli umowa 
o pracę zawarta była na czas 
określony lub na czas wykona-
nia określonej pracy – w wyso-
kości wynagrodzenia za okres 
2 tygodni.

PORADY PRAWNE 

NIETERMINOWE WYPŁACANIE WYNAGRODZEŃ
Pracodawca ma obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia co najmniej 
raz w miesiącu, w stałym z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie wypłaca się 
z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż 
w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego lecz nie ma 
przeciwwskazań, by wynagrodzenie płatne było z góry.

Rafał Czeladzki

Sojusz Lewicy Demokr tycznej roz-
począ ł  akc ję  zb ie ran ia  podp isów  
w sprawie referendum ogólnokrajowego  
dotyczącego podwyższenia i zrównania  
wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn  
do 67 roku życia.

 

Powiedzmy NIE  

dla podwyższenia 
wieku emerytalnego! 

Wyraźmy swój sprzeciw  
w referendum!

Po pierwsze i najważniejsze, od 
nowego roku wzrosło minimalne 
wynagrodzenie za pracę, które 
wynosi 1500 zł brutto, czyli zosta-
ło podwyższone o 114 zł. Pracow-
nik, po odprowadzeniu wszystkich 
składek, otrzyma na rękę 1111,86 
zł. Wraz ze wzrostem płacy mini-
malnej wzrosną też dodatki za 
pracę w porze nocnej, odprawy 
dla objętych zwolnieniami gru-
powymi oraz odszkodowania za 
dyskryminację.
Od 1 stycznia 2012 roku obowią-
zuje zmiana kodeksu pracy, dzięki 
której pracownicy uzyskają prawo 
do dłuższego terminu wykorzysta-
nia zaległego urlopu wypoczynko-
wego. Urlop zaległy będzie można 
wykorzystać do końca września. 
Zgodnie z nowelą kodeksu pra-
cy, urlopu niewykorzystanego 
w danym roku należy udzielić 
pracownikowi najpóźniej do dnia 
30 września następnego roku 
kalendarzowego, jednak nie doty-
czy to tzw. urlopu na żądanie. Do 
tej pory zaległy urlop trzeba było 
wykorzystać do końca pierwszego 
kwartału po roku, w którym urlop 
nam przysługiwał.
Nowe przepisy dotyczą także osób 
niepełnosprawnych pozostających 
w zatrudnieniu. 
Czas pracy osoby niepełnospraw-
nej zaliczonej zarówno do znaczne-
go, umiarkowanego, jak i lekkiego 
stopnia niepełnosprawności może 
wynosić maksymalnie 8 godzin na 
dobę i 40 godzin tygodniowo. Aby 
niepełnosprawny mógł pracować 
w skróconych normach czasu pracy 
tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin 
tygodniowo powinien przedsta-

wić pracodawcy zaświadczenie 
o celowości stosowania skróconej 
normy czasu pracy, wydane przez 
lekarza przeprowadzającego bada-
nia profilaktyczne pracowników 
lub też w razie jego braku lekarza 
sprawującego opiekę nad osobą 
niepełnosprawną.
Od nowego roku został wydłużony 
również dodatkowy urlop macie-
rzyński i ojcowski. Wymiar dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego 
od początku 2012 wynosi cztery 
tygodnie, jeśli kobieta urodzi 
jedno dziecko - a więc łącznie 24 
tygodnie lub sześć tygodni w razie 
urodzenia co najmniej bliźniaków 
plus 31 tygodni urlopu podstawo-
wego, co daje łącznie 37 tygodni. 
W kolejnych latach dodatkowy 
urlop macierzyński będzie wydłu-
żany. W roku 2013 dodatkowy 
urlop macierzyński, podobnie jak 
w 2012 roku wyniesie 4 tygodnie, 
ale już w 2014 roku wydłuży się 
on do 6 tygodni. 
Czas  urlopu ojcowskiego został 
przedłużony do 2 tygodni. Jedy-
nym warunkiem skorzystania 
z urlopu jest wiek dziecka - nie 
może on przekraczać 12 miesięcy. 
Ojciec może wykorzystać urlop 
w każdym czasie, również w trak-
cie korzystania przez matkę dziecka 
z urlopu macierzyńskiego, dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego czy 
urlopu wychowawczego.
Wszystkie powyższe zmiany, 
pomimo wielu wątpliwości zwią-
zanych z terminem udzielania 
zaległego wypoczynku za 2011 
roku,  weszły w życie z dniem  
1 stycznia 2012 r.

Rafał Czeladzki

ZMIANY W PRAWIE 
PRACY W 2012 ROKU
Zmiany w przepisach z zakresu prawa pracy, 
które weszły w życie od  1 stycznia 2012 r. 
przewidują kilka istotnych zmian.

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO  
zamieszczania ogłoszeń do kącika: 

ODDAM/PRZYJMĘ/WYMIENIĘ 
Chcemy, aby za pośrednictwem naszej  

gazety Czytelnicy mogli oddawać innym 
rzeczy za darmo oraz za darmo  

je przyjmować, a także wymieniać się  
różnymi przedmiotami, ku wzajemnej  
korzyści. Teksty krótkich ogłoszeń,  

wraz z numerami telefonów lub maili  
prosimy przesyłać na:  

redakcja@gwarek-krzeszowicki.pl 
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ZDROWIE I URODA Starożytne ćwiczenia dla każdego
ZDROWIE I URODA Baw się i ruszaj

JOGA KRÓTKIE WPROWADZENIE ZUMBA = ZAKAMUFLOWANY TRENING

Obecnie wielu ludzi wkracza 
na ścieżkę jogi. Jedni czyta-
ją książki, inni praktykują w 
zaciszu domowym lub w klu-
bie fitness, wreszcie są i tacy, 
którzy wybierają szkołę jogi 
i praktykę w grupie ludzi pod 
okiem nauczyciela. 
Bardzo często joga kojarzy się 
ludziom jedynie z dziwnymi 
pozycjami, które nie wiedzieć 
czemu służą. Jednak dla osób, 

które odważyły się poznać jogę, 
bez względu na to ile maja lat 
- 20 czy 50 - staje się ona dyscy-
pliną, która pozwala im zacho-
wać zdrowie. Bardzo szybko 
czują przypływ sił witalnych, 
poprawę w oddychaniu, lepszą 
koncentrację, ich kręgosłup jest 
w dobrej kondycji, a ruchomość 
stawów poprawia się.
Sesja jogi zaczyna się głębokim 
relaksem –SAWASANA. To 

taki czas, kiedy dajemy nasze-
mu ciału i umysłowi odpocząć, 
odsuwamy na bok i zatrzymu-
jemy bieg codziennych spraw. 
Wtedy właśnie relaksujemy 
ciało, wyciszamy umysł i odnaj-
dujemy spokój ducha, to jest 
moment, w którym możemy 
odnaleźć siebie.

W połowie lat 90-tych, Alberto 
„Beto” Perez - instruktor aerobiku, 
pewnego dnia zapomniał zabrać 
taśm z muzyką na zajęcia w klubie. 
Nie namyślając się długo, wyko-
rzystał to, co miał pod ręką, czyli 
swoją ulubioną muzykę latyno-
ską. Poprowadził zajęcia do tego 
podkładu całkowicie improwizu-
jąc - właśnie w ten sposób naro-
dziła się ZUMBA. Nowa metoda 
Beto przyjęła się w jego rodzimej 
Kolumbii w ciągu zaledwie paru 
miesięcy. Co ciekawe, Beto dążył 
do tego, by zarazić entuzjazmem 
nie tylko osoby sprawne fizycznie 
i wytrenowane, ale przede wszyst-
kim te, które nigdy wcześniej nie 
były aktywne ruchowo. W roku 
2000 Beto przeniósł się do Mia-
mi w USA. Z czasem jego nowa-
torski styl przykuł uwagę dwóch 
przedsiębiorców: Alberto Perlma-
na i Alberto Aghiona. Wkrótce 
dżentelmeni połączyli swoje siły 
i stworzyli ZUMBA FITNESS, 
światową firmę wykorzystującą 
filozofię stworzoną przez Beto. 
W kolumbijskim slangu ZUMBA 
oznacza "baw się i ruszaj". Jest to 
fuzja tańca i aerobiku przy laty-
noskich rytmach i innowacyjnym 
systemie fitness. Bawiąc się i tań-

cząc w krótkim 
czasie poprawisz 
swoją sylwetkę, 
a w konsekwen-
cji zyskujesz dobre samopoczucie.
Powstała także alternatywa dla 
dzieci czyli Zumbatomic. Jest to 
trening dla dzieci w wieku 4-12 lat. 
Zumbatomic to nie tylko ćwiczenia 
i taniec, ale także promocja zdro-
wego trybu życia. Dzieci uczą się 
pracy zespołowej, odpowiedzial-
ności i zaufania. Podczas zajęć 
doskonalą koordynację, równo-
wagę, kształtują i rozwijają kre-
atywność, dyscyplinę oraz pamięć! 
ZUMBA jest dynamiczna, energe-
tyczna i pomyślana w ten sposób, 
aby każdy, absolutnie każdy - nie-
zależnie od wieku, płci, zdolności 
ruchowych i doświadczenia w tańcu 
czy fitness’ie - mógł kształtować 
sylwetkę w atmosferze zabawy. 
Nieskomplikowane kroki taneczne, 
ciekawe kombinacje ruchów i moty-
wująca, energetyczna muzyka two-
rzą porywającą mieszankę, która 
jest jednocześnie świetnym trenin-
giem o charakterze interwałowym.
Naprzemienne wolniejsze i szyb-
sze rytmy sprzyjają spalaniu tkanki 
tłuszczowej, a elementy zaczerp-

nięte z aerobiku świetnie rzeźbią 
i wysmuklają sylwetkę. 
Czy chodząc na zajęcia moż-
na schudnąć? To pytanie zadaje 
sobie każda kobieta. Odpowiedz 
brzmi tak. Efekty są zadziwiają-
ce w krótkim czasie. Trening ten 
angażuje wszystkie główne gru-
py mięśniowej, co najważniejsze, 
można spalić aż 600 kalorii! Jest 
tylko jeden problem. Na zajęcia 
Zumby bardzo trudno się dostać, 
bo gdy masz czas i ochotę, to oka-
zuje się, że nie ma wolnych miejsc. 
Niektóre kluby robią zapisy na dwa 
tygodnie do przodu, więc planować 
musimy się nauczyć - ale jak już 
się uda - niezapomniane wrażenia 
gwarantowane.
Fenomen Zumby to niekonwencjo-
nalny trening, super efekt, wycisk 
na sali, uśmiechnięta buzia. Czego 
chcieć więcej?

www.fitlejdis.pl
www.rehmedica.pl

Joga jest starożytnym 
systemem, który przez 
tysiące lat pomagał 
ludziom w odnajdywa-
niu życiowej równowagi. 
Na zachodzie stała się 
popularna w latach 70 
XX wieku.

ZUMBA to obecnie jeden z najmod-
niejszych kierunków taneczno-rozryw-
kowych w USA, który wielkimi krokami 
wszedł także do Europy. Od niedaw-
na bardzo popularny stał się również 
w Polsce i podbija kluby fitness.

Beata Kuźnik nauczyciel jogi

Anna Chrząścik

Dalszą cześć artykułu znajdą Państwo w następnych numerach naszej gazety.

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

Informacje, Reklamy

ZDROWIE I URODA Porady dla czytelników

PIELĘGNACJA SKÓRY I WŁOSÓW ZIMĄ

Skóra jest żywym organem 
wystawianym codziennie na 
ciężką próbę. Dlatego, w celu 
zachowania piękna i młodości, 
należy stosować regularnie spe-
cjalne zabiegi pielęgnacyjne. 
Skórę twarzy należy pieścić, 
a ona odpłaci się za to stokrot-
nie. To samo dotyczy pielęgna-
cji dłoni, stóp i ciała. Każdy 
krem zapewnia specyficzną pie-
lęgnację i należy stosować go 
w zależności od rodzaju skóry, 
pory dnia oraz indywidualnych 
potrzeb. Nigdy nie należy zapo-
minać o nałożeniu kremu na 
szyję i dekolt oraz na wierzch 
dłoni. Należy szczególnie chro-
nić skórę przed mrozem. Rano 
nakładać krem tłusty, aby cera 
nie stała się szorstka, zaczer-
wieniona i łuszcząca. Powin-

no się podarować skórze dużą 
dawkę substancji natłuszcza-
jących, które zabezpieczą ją 
przed zimnem. Nie dopuszczą 
też do jej odwodnienia. Dla-
tego przed wyjściem na dwór 
smarujmy skórę tłustym pre-
paratem, a jeśli mamy cerę tłu-
stą lub mieszaną - półtłustym. 
Jeśli planujemy długo prze-
bywać na wolnym powietrzu, 
np. w górach, zwykły tłusty 
krem będzie niewystarczający. 
Sięgnijmy po krem z tzw. linii 
zimowej. Nie tylko uchroni cerę 
przed podrażnieniami, ale dzię-
ki filtrom UV zabezpieczy ją 
przed ostrym, odbijającym się 
od śniegu słońcem. Nocą nawil-
żajmy cerę, gdyż w pomieszcze-
niach ogrzewanych kaloryfera-
mi skóra bardzo się wysusza. 

Zapobiegną temu nawilżające 
kremy z dodatkiem kwasu 
hialuronowego. I jeszcze jedna 
dobra rada: dodatkową warstwą 
ochronną przed zimnym wia-
trem i mrozem będzie podkład 
o gęstej konsystencji. Na zakoń-
czenie należy oprószyć twarz 
odrobiną pudru. 
Za niedługo będziemy myśleć 
o naszej skórze przed nadej-
ściem wiosny. Jednak nie cze-
kajmy do wiosny, zacznijmy 
rozpieszczać swoją skórę już 
dziś. Przede wszystkim spró-
bujmy ustalić rodzaj skóry za 
pomocą testu i dobrać odpo-
wiednie kosmetyki do swojego 
rodzaju skóry.

Ważne jest, aby przez ten okres nie nadużywać suszarki, prostownicy i lokówki   i dać włosom odpo-
cząć. Szampon i odżywki należy dobrać  do swojego rodzaju włosów. Dostępne są również odżywki ze 
składnikami antystatycznymi. 
Włosy przesuszone warto dodatkowo nawilżyć kosmetykami na bazie jedwabiu. Z kolei, aby uniknąć 
przetłuszczania się włosów, najlepiej jest nakładać środki regenerujące i nawilżające tylko na końce, a nie 
u nasady włosów. Plastikowe szczotki i grzebienie należy zamienić na drewniane lub z naturalnego włosia. 
Mimo trudnych warunków pogodowych, możemy cieszyć się pięknymi włosami przez cały rok, jeśli tylko 
włożymy minimum wysiłku w ich pielęgnację i zastosujemy się do tych kilku prostych rad.

SKÓRA > Ponieważ każda skóra jest jedyna w swoim rodzaju, dbając o nią 
przez cały rok, osiągamy właściwe efekty, umożliwiające zachowanie młodości. 
Rytm życia, otoczenie, a szczególnie pory roku, mają wpływ na stan skóry.

WŁOSY > Pora zimowa niestety niekorzystnie wpływa na kondycję naszych wło-
sów. Zaczynają się łamać, tracić połysk i co nas najbardziej irytuje - elektryzują się.

32-067 Tenczynek
Ośrodek Zdrowia (obok apteki)
Wieloletnie doświadczenie poparte certyfikatami.

Konkurencyjne ceny.
Sympatyczna atmosfera.

Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach 
do twarzy i ciała marki DECLARE.

Do włosów stosujemy kosmetyki uznanej 
marki Lecher Professional.

Salon Kosmetyczny MADA
Magdalena Gryboś

kosmetyczka dyplomowanatel. 503-143-121

 URODA 
Ewelina Dorynek

tel. 606-950-859, 794-284-014

Salon FryzjerskiSalon Fryzjerski

Magdalena Gryboś

Ewelina Dorynek
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STUDIO MODNEGO KROJU
Sklep z odzieżą damską

Wszelkie usługi krawieckie

Krzeszowice, Rynek 29; tel. 608-072-497

Od 1 marca zapraszamy do nowej
lokalizacji: Krzeszowice, ul. Wyki 8

Modnie, nietuzinkowo, niedrogo

Polscy producenci

Drobne przeróbki nabytej
u nas odzieży wykonujemy gratis!

     Gabinet czynny:
pon. - pt   9.00 - 12.00
              15.00 - 19.00
sob.          9.00 - 13.00

GABINET WETERYNARYJNY
lek. wet. Aleksandra Ornacka-Lipik,
mgr inż. (tech. wet.) Bogusław Lipik

Bolechowice, ul. Zielona 17
tel. 12 285-33-17, 608-690-525 (A. Ornacka-Lipik), 

602-782-466 (B. Lipik)

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

PYCHOTKA CIASTKO Z KLASĄ

Jedno z łatwiejszych ciast, jakie 
upiekłam, nie wymaga dużo 
pracy, najlepiej smakuje w dru-
gim, trzecim dniu od upieczenia. 
Ciasto wychodzi wspaniałe, uda 
się każdej, nawet początkującej 
domowej kuchmistrzyni. Ciasto 
można także upiec jako tort w 
okrągłej tortownicy.

Składniki na kruche ciasto:
• 500 g mąki pszennej 
• 1,5 łyżeczki proszku do pie-

czenia
• pół szklanki cukru pudru
• 200 g masła lub margaryny
• 6 żółtek

Masło miękkie trzymane w 
temperaturze pokojowej, mie-
szamy z żółtkami, mąką, prosz-
kiem do pieczenia, wyrabiamy 
ciasto, dzielimy na pół.

Składniki na bezę:
• 6 białek
• 1,5 szklanki drobnego cukru 

lub cukru pudru
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej

Białka ubić na sztywną pianę. 

Następnie dodawać stopniowo 
małymi partiami cukier. Na 
koniec dodać mąkę ziemnia-
czaną, delikatnie wymieszać.

Ponadto:
• 1 słoiczek powideł śliwko-

wych (450 g) 
• 10 g płatków migdałowych
Formę o wymiarach 25 x 33 
cm wykładamy papierem do 
pieczenia. Jedną część ciasta 
rozwałkujemy na spodzie, 
wyrównujemy, na nim smaru-
jemy połowę powideł. Następ-
nie wykładamy połowę masy 
bezowej. Na masę bezową 
wysypać połowę płatków mig-
dałowych. Piec w temperaturze 
175ºC przez około 40 minut. 
Identycznie postąpić z drugą 
częścią ciasta. Można obydwa 
placki piec razem w piekarniku 
z termoobiegiem lub jeden po 
drugim (jeśli nie mamy dwóch 
takich samych form); wtedy 
najlepiej drugą bezę przygoto-
wać bezpośrednio przed piecze-
niem. Placki ostudzić.

Masa kremowa:
• 2 szklanki mleka (500 ml)
• 3 łyżki mąki pszennej
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej
• 2 żółtka
• 3 łyżki cukru
• 16 g cukru waniliowego
• 200 g masła

Jedną szklankę mleka gotujemy 
z cukrami. Drugą zmiksować z 
żółtkami i mąką (jak na budyń), 
dodać do gotującego się mleka, 
zagotować. Ostudzić, co jakiś 
czas mieszając.

Miękkie masło ucieramy 
na puch (można mikserem), 
stopniowo dodawać ostudzo-
ny budyń, cały czas ucierając 
(miksując). Gotowe, ostudzone 
placki przełożyć masą kremo-
wą. Schłodzić przez minimum 
3 godziny w lodówce.

Smacznego :)

Zamek w Smoleniu powstał, wg 
różnych źródeł, w XII lub w XIII 
wieku, najprawdopodobniej na 
miejscu dawnego grodziska. 
Twórcą murowanej twierdzy 
jest Otton z Pilczy herbu Topór, 
chociaż są tez hipotezy jakoby 
inicjatorką smoleńskiej budowli 
była już w XIV wieku Jadwiga, 
wdowa po Ottonie z Pilczy. Zamek 
znajdował się w rękach Toporczy-
ków - Pileckich do połowy XVI 
wieku, kiedy to został sprzeda-
ny rodzinie Bonerów.  Seweryn 
Boner znany jest tez z rozbudowy 
zamku w Ogrodzieńcu. Ponieważ 
nowy właściciel na brak pieniędzy 
nie narzekał, twierdza smoleńska 
również doczekała się rozbudowy 

i upiększenia. Kolejny właściciel 
Wojciech Padniewski nie zamiesz-
kał w zamku, a jego syn przeniósł 
swą siedzibę do Pilicy. W czasie 
potopu szwedzkiego zamek został 
zdobyty, ograbiony i spalony przez 
najeźdźcę i od tamtej pory popa-
dał w ruinę. Nikt się nim zbytnio 
nie interesował i nie dbał o jego 
odbudowę czy chociażby zabezpie-
czenie przed całkowitą dewastacją.
Z ciekawostek dotyczących tej 
budowli i związanych z nią wyda-
rzeń warto wspomnieć o nieja-
kiej Elżbiecie Granowskiej Pani 
na zamku smoleńskim, która 
poślubiła w 1417 króla Włady-
sława Jagiełłę. Ślub tej pary (dla 
obojga już trzeci) wzbudził spo-

re kontrowersje wśród ówczesnej 
szlachty polskiej.  Innym wyda-
rzeniem było odkopanie podczas 
oczyszczania południowej stro-
ny terenów przyzamkowych pod 
uprawę winogron, dużej ilości 
kości ludzkich, ostróg, strzemion, 
toporów i innych przedmiotów 
świadczących o stoczeniu w tam-
tym miejscu zaciętej bitwy.  Inną 
ciekawostką są konkursy urządza-
ne przez Pana na Pilicy. Starzy 
ludzie mówią, że jeszcze przed 
wojną właściciel pałacu w Pilicy 
urządzał konkurs na największą 
sobótkę rozpaloną na smoleńskiej 
wieży. Zwycięzcy ponoć otrzymy-
wali ciekawe nagrody. Jakie? Tego 
już ludzie nie mówią. 

Każdy zamek ma swojego ducha 
i swoją mroczną tajemnicę. Ten 
w Smoleniu też nie jest gorszy. 
Jest oczywiście opowieść o cią-
gnących się pod zamkiem lochach 
z zasypanymi wejściami i wylo-
tami w pobliskich jaskiniach 
i grotach. Jest też skarb. Kiedy 
wzięci w niewolę Tatarzy drążyli 
studnię natrafili na wyżłobiony 
przez wodę korytarz. Właścicie-
le twierdzy uznali, że to idealne 
miejsce na ukrycie kosztowności 
w razie jakiegoś najazdu. O skrytce 
wiedziało niewielu, a kości tych, 
którzy za dużo mówili do dziś leżą 
obok nieodkrytych jeszcze skar-
bów. I straszą nieostrożnych tury-
stów, którzy nieopatrznie podejdą 

zbyt blisko studni. Część skarbów 
została odnaleziona przez grupę 
nieustraszonych, którzy nie prze-
lękli się duchów. Być może są to 
te kosztowności, których drużyna 
zamkowa nie zdążyła przenieść 
dalej, w głąb korytarza.
Warto pochodzić po smoleńskich 
szlakach, zwłaszcza iż wygodnic-
kim zapewniono ławeczki pod 

wzgórzem zamkowym - można 
usiąść i odpocząć. Piękny krajo-
braz, niezależnie od pory roku 
i wspaniale ruiny z nieodkry-
tym jeszcze do końca skarbem...  
Czegóż więcej chcieć w weekendo-
wy dzień? Byle do wiosny...

Znakomite kruche ciasto, krucha beza, krem budyniowy i dla przełamania słodyczy - powi-
dła śliwkowe... Nic dziwnego, że ktoś je nazwał pychotką :-).

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc możemy planować już weekendowe wypady. Dziś polecamy Smoleń. 
Ta niewielka wieś w pobliżu Pilicy słynie z jednego z najstarszych zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
i niewielkiego Rezerwatu Krajobrazowego. 

Katarzyna Blicharska-Cholewa
gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl

tel. 608 359 488

OD 80 ZŁ BRUTTO!!

MODUŁY REKLAMOWE

79
ZABIERZÓW

Alma-Medica
KOCHANÓW

TRZEBINIA KRAKÓW, A4

TURYSTYKA 

RUINY, DUCHY I HISTORIA SKARBU

Smoleń wiosną... Fot. Jakub Hałun/wikipedia

Izabela Szatyn 
email: go_izabelaszatyn@op.pl
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

KRZESZOWICE

CENTRUM KULTURY:
Galeria Dom Kultury "Sokół" w Trzebini zaprasza do obejrzenia  

wystawy malarstwa Antoniego Korycika
 Antoni Korycik jest rdzennym mieszkańcem Chełmka – tam mieszka i pracował w zakładach obuwni-
czych, i tam też należy szukać początków jego twórczej pasji. Inspiracje do pracy czerpie z najbliższego 
otoczenia. Tematem obrazów, rzeźb i metaloplastyk jest człowiek i otaczający go krajobraz. Antoni 
Korycik jest autorem wciąż szukającym wyzwań. Nie wystarcza mu jedna technika - przełamuje opór 
różnych materiałów, szorstkość lnianego płótna, zawiłości słojów drewna i  twardość kamienia - 
wyzwalają w nim niepohamowaną potrzebę poznania i doznania. 
Był robotnikiem a zarazem twórcą i czołowym animatorem kultury. Wspierał amatorską twórczość. To między 
innymi jego artystyczna pasja i determinacja sprawiły, że Chełmek już od dziesiątków lat zajmuje ważne 
miejsce na kulturalnej mapie naszego kraju. Ta wysoka pozycja i konsolidacja środowiska to niewątpliwe 
zasługi jego ogromnej determinacji oraz niepospolitych talentów organizacyjnych, m. in. zorganizował kilka 
plenerów rzeźby, których unikalny plon stał się wizualną wizytówką miasta. W 1984 roku stanął na czele 
Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Chełmku. Został wielokrotnie odznaczany za zasługi dla 
kultury polskiej m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na 
RECITAL EDYTY KRZEMIEŃ I DAMIANA ALEKSANDRA (gościnnie) 
8 marca 2012 roku, godz. 18.00, Dom Kultury “Sokół”, ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 

cena biletów: 35,-zł; rezerwacja:  tel. 32 611-06-21 - w cenie biletu poczęstunek i lampka szampana 

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

TRZEBINIA

Od piątku 24.02 do czwartku 1.03 (z wyłączeniem poniedziałku):

"Dziewczyna z tatuażem" seanse o godz. 17:00 oraz 20:00
reżyseria: David Fincher; czas trwania: 2 godz. 38 min; gatunek: kryminał/thriller

Kino "Sokół" zaprasza także na ostatnie seanse "Ferii 2012" BILETY TYLKO PO 3 ZL! 
piątek 24.02, sob. 25.02, niedz. 26.02: „Gnomeo i Julia”– animowany, (wersja jęz. PL)

seanse w piątek o godz. 10.00 i 15.00, w sob. i niedz. o 15.00 

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

MOKSiR:
Już w tę niedzielę - 26.02.2012 r. - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz AlberT Production 
zapraszają na występ Cezarego Pazury z okazji 25 lecia pracy artystycznej aktora, który odbędzie się 
o godz. 20.00 (sala teatralna MOKSiR). Sprzedaż i rezerwacja biletów w cenie 55 zł-parter, 50 zł-balkon 
możliwa w INFORMACJI MOKSiR (tel. 32 623-30-86 wew. 53).

Z okazji Dnia Kobiet Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na występ 
Macieja Maleńczuka wraz z Psychodancing, który odbędzie się 10 marca o godz. 17.00 (sala teatralna 
MOKSiR). Sprzedaż oraz rezerwacja biletów (70 zł. parter, 65 zł. balkon)- INFORMACJA MOKSiR (tel. 
32 623-00-86 wew. 53).

Czy Pamiętają Państwo nieśmiertelne skecze kabaretu NEONÓWKA? Jeżeli nie, zapraszamy 15.04.2012 
r. o godz. 19.30-sala teatralna MOKSiR Chrzanów. Rezerwacja oraz sprzedaż biletów (parter 55 zł., 
balkon 45 zł.)-INFORMACJA MOKSIR (tel. 32 623-30-86 WEW. 53).

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach 
plastycznych polegających na nauce malarstwa /akryl, olej, pastel, akwarela/ i kompozycji. Pierwsze 
zajęcia 29 lutego 2012r. (środa), godz. 16.00-17.00, MOKSiR, ul. Broniewskiego 4. Warsztaty to 
również rozmowy o sztuce, przeglądanie filmów i wiele innych bardzo ciekawych zajęć. Prowadzenie: 
mgr Marek Dudek - absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu oraz 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach).

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

"Przygody Tintina" 3D seanse o godz. 16.00
reżyseria: Steven Spielbierg; czas trwania: 107 min.; gatunek: animacja/familijny/przygodowy

"Underworld: Przebudzenie" 3D seanse o godz. 18.15 i 20.00
reżyseria: Mĺns Mĺrlind, Björn Stein; czas trwania: 88 min.; gatunek: horror/akcja

Codziennie od piątku 24.02 do czwartku 1.03 (z wyłączeniem 26.02 - kino nieczynne):

Ceny biletów:
Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

CHRZANÓW

Jeszcze do 2 marca 2012,  
w CKiS w Krzeszowicach  
można oglądać  wystawę  

„IMIĘ BOŻE WYPISANE KOLORAMI”.

To duża, niezwykła wystawa 90 ikon, tworzonych 
współcześnie przez uczestników „Grupy Krakow-
skiej”, która wywodzi się z warsztatów ikonopisania 
realizowanych w ramach Chrześcijańskiego Sto-
warzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej „Ecclesia” 
oraz innych twórców związanych ze Stowarzysze-
niem i warsztatami.
Stowarzyszenie „Ecclesiasta”, założone w roku 
1999 z inicjatywy osób zainteresowanych sztuką 
sakralną oraz Ojców Jezuitów, swoją działalnością 
obejmuje cały kraj a jego misją jest chwalić Boga 
poprzez sztukę. Prezentowane ikony są opisane tak, 
aby widz dowiedział się możliwie dużo o sztuce 
ich pisania, symbolice, kolorystyce, warsztacie.
Galeria jest czynna od wtorku do piątku, w godz. 
9.00-17.00 oraz w niedzielę 26. lutego w godz. 
10.00-14.00. Cena biletu - 2 zł.
Galeria w Pałacu Vauxhall, CKiS w Krzeszowicach,  
ul. Walkowskiego 1, tel. 12 282 14 65.

www.kulturakrzeszowice.pl

TWÓRCZY DZIEŃ KOBIET w Tenczynku
sobota, 10 marca 2012, Restauracja "Zamkowa", start - godz. 11.00

Fundacja "Kobieta w regionie" serdecznie zaprasza rodziców wraz  
z dziećmi na twórcze warsztaty przygotowywane z okazji Dnia Kobiet. Warsztaty będą 

prowadzić twórczynie i artystki z gminy Krzeszowice.
Zaplanowano: 

• wspólne pieczenie obwarzanków (lokalna tradycja w półpościu),
• robienie baranków wielkanocnych z masy solnej,
• warsztat "Kwiaty wiosny": tworzenie kwiatów z bibuły, przystrajanie koszyczków 

wielkanocnych (proszę wziąć własny koszyczek!)
• warsztaty pisanek (technika decoupage i malarstwo miniaturowe).

Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona, prosimy o zapisy! 
Zapraszamy także na pokaz makijażu i do skorzystania z porad kosmetyczki.

Wieczorem, już dla dorosłych, występy i pokazy, a wśród nich m. in.:  
pokaz tanga, mini koncert pieśni tradycyjnych, mini koncert na oboju,  

tańce żydowskie i francuskie oraz akcent teatralny.

Zapisy i informacje pod nr. tel. tel. 600 559 490. 
Szczegółów szukaj także na na www.kobietawregionie.pl.

ZESPÓŁ TAŃCÓW ŚWIATA "ZDROJANIE" ogłasza nabór do zespołu!
Zapraszamy osoby lubiące tańczyć i lubiące muzykę 
ludową/folkową do sprawdzenia swoich umiejętności 
w zespole, tworzonym przez osoby dorosłe.

Wymagania: poczucie rytmu i poczucie humoru!  
W reper tuar ze t ańce polsk ie,  f r ancu-
skie, węgierskie, bałkańskie i wiele innych.  
Zespół działa przy Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach. Poszukujemy także muzyków i wokalistów.

Więcej informacji na stronie: www.kulturakrzeszowice.pl oraz pod nr. tel. 600 559 490.



7krzeszowicki

WARTO PRZECZYTAĆ !!! 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

w Krzeszowicach poleca:

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

Informacje

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej    

 POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
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Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska  
Adres: ul. ks. W. Smoczyńskiego 21, 32-067 Tenczynek

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

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

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

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

KĄCIK KOLEKCJONERA
Już na samym początku roku NBP wprowadziło zmiany. Zamiast dwóch zapowia-
danych monet srebrnych (Polacy ratujący Żydów i Stefan Banach) wprowadza do 
obiegu tylko jedną srebrną – 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce. Cieszy 
minimalny nakład 40.000 sztuk i 700.000 sztuk monet o nominale 2 zł. Daje to 
prawo sądzić, że monety będą szybko drożeć w rękach kolekcjonerów. Monety 
zostaną wprowadzone do obiegu 23 lutego br.
Za pierwszą polską spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową uważa się założone 
przed 1861 rokiem Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania. 
Do najstarszych spółdzielni należą założone rok później Towarzystwo Pożyczkowe 
w Brodnicy i Gołubiu, działające obecnie jako banki spółdzielcze.
Mimo wielu form organizacyjnych i różnych zasad działalności w poszczególnych 
zaborach, wszystkie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, łączył jeden 
cel – integrowanie wysiłków na zasadach samopomocy w walce z lichwą oraz 
utrzymanie polskiego stanu posiadania.
Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe oprócz działalności ekonomicznej prowadziły 
również działalność oświatową i uświadamiającą, mającą na celu obronę polskości 
i przeciwdziałaniu wynarodowieniu. Wypracowane wówczas zasady funkcjonowania 
spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej są aktualne do dziś, dzięki czemu spółdziel-
czość ta mogła prowadzić działalność w różnych formacjach społeczno-ekonomicznych.
Szczególnie dzisiaj możemy docenić bankowość spółdzielczą. Bank spółdzielczy jest 
w zasadzie bankiem mniej lub więcej lokalnym, a co za tym idzie, władze tego banku 
są dostępne dla każdego petenta. Najgorsze jest w bankach to, że każdy problem 
w międzynarodowych korporacjach jest sztywnym zapisem. Bank spółdzielczy jest 
przede wszystkim przyjazny klientowi, i to jest jego największym atutem. Sam mam 
konto w banku i często spotykam się z sytuacją, że zadaję pytanie i natychmiast 
otrzymuję odpowiedź. Jeśli mnie ona nie satysfakcjonuje mam możliwość negocjacji. 
W dużych międzynarodowych bankach muszę się zmieścić w widełkach. 
Nie zachwalam tu bankowości spółdzielczej, ale mam wrażenie, że nawet jak zapłacę odsetki od zaciągnię-
tego kredytu, to świadomość, że te pieniądze pozostaną w kraju, a nie zostaną przeznaczone na milionowe 
pensje dyrektorów w USA, Grecji, czy Hiszpanii (notabene krajach, które nie najlepiej przędą), skłania mnie 
do zadłużania się (jeśli już) w bankach krajowych.
To tyle co do emisji najnowszych monet i bankowości spółdzielczej jako tematu tych monet.
Szkoda, że na 14 lutego br, Dnia Walentynek nasz NBP nie wprowadził żadnej monety, choćby tylko 2 zł. Ale 
dla chcącego nic trudnego. Styczniowa moneta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kształcie serduszka 

– idealnie nadaje się na prezent dla ukochanej osoby, niezależnie od okazji...

150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce

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

• 23 stycznia w Woli Filipowskiej miała miejsce kra-
dzież z włamaniem do budynku mieszkalnego.

• 24 stycznia w Krzeszowicach zatrzymano nie-
trzeźwego kierującego pojazdem mechanicz-
nym. Badania na zawartość alkoholu wykazały 3 
promile w wydychanym powietrzu. 

• 30 stycznia w Miękini doszło do kradzieży oleju 
napędowego z pojazdu mechanicznego. 

• 31 stycznia w Krzeszowicach miała miejsce kra-
dzież z włamaniem.

• 2 lutego w Nawojowej Górze także doszło do 
kradzieży z włamaniem.  

• 10 lutego zatrzymano sprawców włamania do 
budynku gospodarczego na terenie Krzeszowic. 
W wyniku podjętych działań odzyskano skradzio-
ne mienie o wartości 2 tys. zł. 

• W dniu 10 lutego zatrzymano także sprawcę tzw. 
kradzieży kieszonkowej, która miała miejsce w 
pociągu relacji Przemyśl - Wrocław. W wyniku 
podjętych przez funkcjonariuszy czynności od-
zyskano skradziony pasażerce laptop.

• W dniu 11 lutego funkcjonariusze policji zatrzy-
mali trzech sprawców pobicia. Do zdarzenia 
doszło, kiedy to podróżującemu z rodziną sa-
mochodem osobowym mężczyźnie, drogę zaje-
chały dwa samochody. Mężczyźni (jeden z nich 
uzbrojony w metalową pałkę), siłą wyciągnęli kie-
rowcę z samochodu i dotkliwie go pobili. Według 
sprawców, powodem ich zachowania było "zde-
nerwowanie sposobem prowadzenia auta" przez 
zaatakowanego mężczyznę. 

• Także w dniu 11 lutego we wsi Frywałd zatrzyma-
no nietrzeźwego kierującego rowerem. Badanie 
na zawartość alkoholu wykazało około 2 promili 
w wydychanym powietrzu. 

• 13 lutego w wsi Nawojowa Góra miała miejsce 
kradzież oleju napędowego z pojazdu mecha-
nicznego. 

MOKSiR w Chrzanowie zaprasza Panie na  

BABSKI COMBER  
który odbędzie się 8 marca godz. 18.00 - sala balowa SOKÓŁ. 

W programie:

występ zespołu TAKTON BAND w składzie: Agata Wyszyńska 
(laureatka "Szansy na Sukces" oraz "Bitwy na Głosy"), Jakub Zemirek 

oraz Samuel Rodriguez (Wenezuelczyk z temperamentem,  
który będzie uczyć również kroków salsy i merengue)

kolacja
tańce, hulanki i konkursy z nagrodami

Bilety w cenie 90 zł./os 
(w przypadku grupy min. 10 osób, cena biletu wynosi 80 zł./os) do 

nabycia w Informacji MOKSiR, ul. Broniewskiego 4  
(pon-pt 8.00-18.00, tel. 32 623-30-86 wew. 53).

AJRA to suczka, która kilka miesięcy spędziła w klatce. Teraz na nowo uczy się żyć “normalnie”. Pilnie 
szuka domu, by mieć swojego odpowiedzialnego człowieka, który poświęci jej czas, nakarmi, przytuli. 
Najprawdopodobniej wiele razy nie dojadała, więc dla jedzenia zrobi wiele. Jest dominująca w stosunku 
do innych psów, najlepiej więc, gdyby została "jedynaczką". Czujna, może zamieszkać na zewnątrz (ale 
nie na łańcuch!). Jeszcze trochę wystraszona, ale szukająca kontaktu z człowiekiem. Potrzebuje tego 
kontaktu, zabawy, spacerów. Potrafi chodzić na smyczy. Sunia ma około 5-6 lat, jest średnio duża, waży 
18 kg. Jest wysterylizowana oraz zaszczepiona na choroby zakaźne i wściekliznę.

KONTAKT w sprawie adopcji: 504 060 219
Zdjecia na: http://zwierzakidoadopcji.ekrakow.pl/?p=755

Młodziutki wyżeł o imieniu Wonder szuka swojej kanapy. Wonder to 1,5 roczny pies o łagodnym 
usposobieniu, w typie wyżła. Porzucony w ostre mrozy, omal nie zamarzł. Jest cudownym 
towarzyszem dzieci, uwielbia spacery i pieszczoty, jak również towarzystwo innych psów. 
Nauczony jest czystości. Pies zostanie wykastrowany.

KONTAKT do opiekuna: 792 924 777

POSZUKUJĘ DOMU

Ajra

Wonder

Wasdin Howard E., Templin Stephen:  
SNAJPER 

Kraków, 2011
To pierwsza książka napisana przez komando-
sa Team Six i jedyna, która daje bezpośredni 
dostęp do świata elity elit służb specjalnych. 
Howard E. Wasdin pokaże wam, jak wygląda 
rekrutacja do Navy SEAL. Pozwoli wam poczuć 
ból najbardziej morderczego treningu świata. 
Zdradzi szczegóły najtrudniejszych i najdrama-
tyczniejszych misji (m.in. tej w Somalii, którą 
widzieliście w filmie „Helikopter w ogniu”).

Marklund Liza:  

TESTAMENT 
NOBLA

Warszawa, 2011

Słynny testament Alfreda Nobla to znakomite 
wyzwanie dla detektywa. Liza Marklund miała 
świetny pomysł na swoją szóstą powieść kry-
minalną. Dziwne, że nikt wcześniej na to nie 
wpadł! Potężny temat, ale akcja płynie wartko, 
a napięcie rośnie…

Perez-Reverte Arturo:  

OBLĘŻENIE
Warszawa, 2011

Najnowsza i długo oczekiwana powieść Arturo 
Pereza-Reverte. To doskonała powieść przygo-
dowa, policyjna, szpiegowska ; to także thriller 
psychologiczny, w którym nie brak wątków 
miłosnych, tajemnic i zabójstw. Napisana, jak 
zawsze, w świetnym stylu, który sprawia, że czy-
telnik przeżywa emocje bohaterów, pije z nimi 
wino, boi się sztormu i złowrogiej ciemności w 
podejrzanych zaułkach miasta…
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• Ogrzewaj z Termo-Gazem

• Sprzedajemy nowoczesne i tradycyjne 
    systemy grzewcze i sanitarne

• 20-letnie doświadczenie

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
WIOSNA 2012
WOLA FILIPOWSKA
PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 79  

Przyjdź do nas!

Ceny konkurencyjne • Raty • Promocje • Prezenty •
Dotacje 45% (kolektory słoneczne)

Gwarancja firmy na usługę i urządzenia
Oferta i doradztwo systemu gratis

P. R.B. TOMAS REM Tomasz Hrycaniuk
Rudno 262, 32-067 Tenczynek; tel. 513-288-895, 660-406-965

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ
profesjonalizm • konkurencyjne ceny • doradztwo

Polecana firma budowlana:

Wola Filipowska, ul. Cała 12, 32-065 Krzeszowice

tel. 605-419-316

Wylecz zęby BEZ BÓLU!

Nowoczesne leczenie 
BEZ WIERCENIA najnowszej

generacji piaskarką abrazyjną.

Zapraszamy dorosłych i dzieci.

Kompleksowa obsługa,
profesjonalizm,

przyjazna atmosfera.

Pogotowie stomatologiczne
działające 24 h/dobę.

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

lekarz dentysta Agnieszka Nowaczewska
AGAMED

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz 

tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
Sprawy pracownicze 

Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane

Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

handel hurtowy i detaliczny
www.opony-krzeszowice.pl

opony używane i bieżnikowane
nowe opony do samochodów osobowych i dostawczych 

niskie ceny
firmowy sprzęt
wymiana opon

serwis wulkanizacyjny 
zniżki dla stałych klienów

ul. Kościuszki 3, 32-065 Krzeszowice
tel. 796 351 499

e-mail:  serwis@opony-krzeszowice.pl 


