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DZIEŃ KOBIET CZYLI CO W NUMERZE
Szanowni Czytelnicy. W niniejszym numerze „Gwarka” szczególne miej-
sce poświęcamy Kobietom. Zwłaszcza tym działającym na rzecz innych 
kobiet. Zachęcamy do poczytania o stworzonych przez nie organizacjach 
(strony: 3, 4, 5) oraz czerpania inspiracji… 
Polecamy też wydarzenia i imprezy związane z Dniem Kobiet, zapraszając do wzięcia w nich 
udziału (strona 4 oraz 6). Natomiast o kobietach oczami mężczyzn można poczytać na stronach  
3 i 4. Na łamach naszej gazety znajdą też Państwo wiele innych ciekawych informacji i artykułów. 
A korzystając z okazji – dziękujemy za ciepłe słowa pod naszym adresem nadchodzące po ukazaniu się  
1 numeru gazety. Postaramy się Was nie zawieść. Zapraszamy też do dalszej współpracy.

Serdeczne pozdrowienia
Redakcja

Z okazji Dnia Kobiet pozytywnej energii, wiary w siebie, zdrowia, miłości, spełnienia marzeń!

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

biuro@willa-sorrento.pl

Restauracja
Pensjonat

Zapraszamy codziennie od 11.00 do 21.00

Willa Sorrento***
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POLITYKA

AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KATOWICE-KRAKÓW NAJDROŻSZA W POLSCE

Po skandalicznym wcześniej-
szym sposobie wprowadzania 
podwyżek na trasie A4 Kra-
ków-Katowice, były minister 
infrastruktury C. Grabarczyk 
zapewniał, że zrobi wszystko, 
aby opłaty na autostradach, 
a szczególnie na odcinku Kraków 
- Katowice były jak najniższe. 
Minister miał powołać zespół, 
który pracowałby nad tym, aby 
w większym stopniu chronić 
polskich kierowców w kwestiach 
związanych z kształtowaniem 
ceny za przejazd autostradą. 

Z dniem dzisiejszym wprowadzo-
no nowe podwyżki i wydaje się, 
że mają one na celu chronienie 
interesów raczej firmy zarządza-
jącej autostradą niż kierowców. 
Decyzja o podwyżce została 
podjęta mimo negatywnej opinii 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad, która uznała, 
że podwyżki nie są uzasadnio-
ne. Zdaniem GDDKiA - zarządca 
autostrady nie wziął pod uwagę 
kosztów społecznych i pogarsza-
jącej się sytuacji gospodarczej 
w kraju. Generalna Dyrekcja 
wyraziła jednak zgodę na pod-
wyżkę tłumacząc, że jest związa-
na zapisami umowy koncesyjnej. 

„Dziś Generalna Dyrekcja i Mini-
ster Nowak ubolewają, że cena jest 
tak wysoka, ale nie są w stanie nic 
zrobić. To kolejne niespełnione 
obietnice” – mówił poseł. 

Andrzej Adamczyk zwrócił 
uwagę, ze drogi w Polsce są za 
drogie w porównaniu z inny-
mi krajami Europy. Szczegól-
nie razi wskaźnik przeliczenia 
zarobków do ilości możliwych 
przejechanych kilometrów. 

Poseł powołał się na dane, które 
publikował portal www.money.
pl, a także przedstawił zesta-
wienie opłat za przejechanie  
1 km płatnego odcinka auto-
strady w wybranych krajach, na 
wybranych odcinkach w Euro-
pie. Autostrada A4 na odcinku 
Kraków Katowice jest droga.

We Włoszech, Hiszpanii i Portu-
galii kierowcy płacą odpowied-
nio (średnio): 36, 32 i 29 groszy.) 
We Francji koszt jest podobny 

do tego nad Wisłą (27 groszy). 
W Chorwacji każdy przejechany 
kilometr to 20 groszy.

Bezpłatne korzystanie z auto-
strad: Belgia, Estonia, Dania, 
Finlandia, Holandia, Litwa, 
Liechtenstein, Luksemburg, 
Łotwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, 
Ukraina W: Austrii, Bułgarii, 
Czechach, Rumunii, Szwajcarii, 
Słowenii i na Węgrzech kierow-
ca kupuje winietę. 

W dniu dzisiejszym trwa 
posiedzenie sejmowej Komisji 
Infrastruktury. Minister Nowak 
przedstawia swoje plany, nadzie-
je, koncepcje na cztery lata 
rządzenia. Nie padło tam ani 
jedno słowo na temat opłat auto-
stradowych. Jako posłowie PiS 
żądamy, aby Resort Transportu 
wraz z Ministerstwem Finan-
sów rzeczowo, solidnie i zgodnie 
z wcześniejszymi deklaracjami 
odniósł się do problemu zbyt 
wysokich opłat na polskich auto-
stradach” – podsumował Poseł 
Andrzej Adamczyk.

W dniu 1 marca, odbyła się w Sejmie konferencja Posła PiS Andrzeja Adamczyka. Dotyczyła ona 
wzrostu opłat za przejazd autostradą A4 Kraków - Katowice. Na zarządzanym przez Stalexport 
odcinku - średni koszt kilometra dla kierowcy samochodu osobowego i motocykla wyniesie ok. 29 
gr. Jest to zatem najdroższa autostrada w Polsce. Poseł porównał ceny autostrad w Polsce z cenami 
w innych krajach europejskich. W Polsce drogi są drogie.

Dawid Drabik
Biuro Poselskie Andrzeja Adamczyka

Krzeszowice, Rynek 7

RUDNO Zabezpieczanie ruin zamku Tenczyn

POSEŁ INTERWENIOWAŁ W SPRAWIE ZAMKU TENCZYN

Poniżej cytujemy oświadczenie 
Pana Posła, złożone na Sali Sej-
mowej w dniu 26.01.2012 r.:
„Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pozwolę sobie złożyć oświadcze-
nie w sprawie zamku Tenczyn 
w Rudnie w gminie Krzeszowice 
w imieniu swoim oraz pani poseł 
Lidii Gądek. 
W gminie Krzeszowice w Mało-
polsce znajduje się malowniczo 
położona wieś Rudno. W niej na 
najwyższym wzniesieniu Garbu 
Tenczyńskiego rozciągają się 
potężne ruiny zamku Tenczyn. Był 
to jeden z największych małopol-
skich zamków, a rezydował na nim 
jeden z najzamożniejszych rodów 
Tęczyńskich. Zbudował go w poło-
wie XIV w. Andrzej Tęczyński, 
początkując tym samym piękną 
historię tego obiektu. Zamek Ten-
czyn to jeden z najcenniejszych 
przykładów architektury obronno-
-rezydencjalnej na terenie Mało-
polski. Zamek miał charakter śre-
dniowiecznej warowni o założeniu 
gotyckim, rozbudowany w sty-
lu renesansowym. Przez wieki 
zamek w czasach swej świetności 
nazywany był drugim Wawelem, 
co wymownie świadczy o jego 
wyjątkowości, pięknie i wielko-
ści. Zamek Tenczyn to swoista 
historyczna perła nie tylko na mia-
rę województwa małopolskiego, 
ale także na miarę całej Polski. 

Niestety postę-
puje proces nisz-
czenia ruin zam-
ku. Doprowadziło 
to do konieczności 
wyłączenia z moż-
liwości zwiedzania 
ruin w obawie przed 
zagrożeniem bez-
pieczeństwa zwie-
dzających. Niezbędne są środki 
na odrestaurowanie ruin tego pięk-
nego zamku. Część w ubiegłych 
latach została już przekazana. 
Jednak stanowią one początek 
w niezbędnych pracach konser-
watorskich. W latach 2009-2011 
zostały przeznaczone środki na 
ratowanie zabytku z budżetu gmi-
ny Krzeszowice w wysokości ok. 
725 tys. zł oraz środki pocho-
dzące z dofinansowania ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego 
w ramach programu ˝Dziedzic-
two kulturowe˝ w wysokości ok. 
665 tys. zł. Dzięki temu w latach 
2010-2011 zostały wykonane naj-
ważniejsze prace zabezpieczające 
wieżę bramną przed zniszcze-
niem. Kolejny wniosek na udzie-
lenie dotacji w  ramach programu 
˝Dziedzictwo kulturowe˝ na 2012 
r., złożony w listopadzie 2011 r., 
obejmuje dalsze prace na wieży, 
które pozwolą zakończyć koniecz-
ne roboty budowlane i zabezpie-
czające oraz w konsekwencji 
udostępnić obiekt turystom. Pani 

Marszałek! Wysoka Izbo! Gmina 
Krzeszowice wnioskuje również 
w ramach złożonego wniosku 
na 2012 r. o dofinansowanie prac 
umożliwiających zabezpiecze-
nie korytarza obronnego oraz 
kompleksowe zakończenie prac 
w budynku północno-zachodnim. 
Nie możemy pozostać obojętni na 
potrzebę dotowanie finansowego 
dla ratowanie tych unikalnych 
zamkowych ruin. Wydaje się, że 
fakt, iż kolejna dotacja umożli-
wiłaby udostępnienie części ruin 
zamku do zwiedzania turystom, 
jest istotnym argumentem prze-
mawiającym za przyznaniem 
kolejnych środków w tegorocznej 
edycji programu ˝Dziedzictwo 
kulturowe .̋ A turystów na pewno 
brakować nie będzie. Położony 
w zachodniej części Małopolski 
zamek, zaledwie 34 km drogi od 
Krakowa, może stać się dobrym 
punktem tzw. turystyki weeken-
dowej. Głęboko wierzę, że gmi-
na Krzeszowice uzyska kolejną 
dotację i wzbogacimy się o unikal-

ny w skali kraju historyczny obiekt 
zamkowy. Podziwiać będzie moż-
na piękno jego średniowiecznej 
zabudowy. W regionie zwiększy 
się tym samym ruch turystycz-
ny, a to przyczyni się do promocji 
pod względem atrakcyjności tury-
stycznej gminy Krzeszowice i całej 
Małopolski. W imieniu burmistrza 
Krzeszowic i mieszkańców gminy 
pragnę serdecznie podziękować za 
dotychczasowe wsparcie i zrozu-
mienie dla tych działań panu mini-
strowi Bogdanowi Zdrojewskiemu, 
jednocześnie prosząc o zrozumie-
nie dla kolejnego wniosku. Dzię-
kuję bardzo.”
Materiały udostępnione przez 
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn.

www.ratujtenczyn.org.pl

Przyznana niedawno dotacja na zabezpieczenie Tenczyna w wysokości 900 tys. PLN, o której informowaliśmy w 
poprzednim numerze „Gwarka” to efekt pracy wielu osób. Szczególnego odnotowania zasługuje jednak oświad-
czenie w sprawie Zamku złożone na sali sejmowej przez posła, wywodzącego się z naszego terenu. Jest nim 
pochodzący z Tenczynka Pan TADEUSZ ARKIT, który kilka lat temu nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem 
"Ratuj Tenczyn" i od tego czasu aktywnie wspiera jego działania.

państwo autostrada odcinek cena za 1 km 
w PLN

Włochy A4 Brescia - Verona 0,23/km

Włochy A10 Genua - Savona 0,25/km

Włochy A4 Mediolan - Bergamo 0,24/km

Włochy A4 Brescia - Bergamo 0,28/km

Chorwacja A6 Zagrzeb - Rijeka 0,22/km

Chorwacja A1 Zagrzeb - Dubrownik 0,23/km

Portugalia A1 Porto - Lizbona 0,27/km

Polska A1 Gdańsk – Nowe Marzy 0,20/km

Polska A2 Nowy Tomyśl - Konin 0,26/km

Polska A4 Kraków - Katowice 0,29/km

Ile kilometrów płatnych autostrad
można przejechać za średnią pensję 
(w tyś.)
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Opłaty podane w przybliżeniu, zależne od kursu Euro. Dane pochodzą z serwi-
sów internetowych www.viamichelin.pl, http://www.pzmtravel.com.pl/informacja-
-o-oplatach-drogowych.html oraz http://www.theaa.com/allaboutcars/overseas/
european _ tolls _ select.jsp

źródło: www.money.pl

Zdjęcia udostępnione przez Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn

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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KOBIETA W REGIONIE, two-
rzona przez trzy kobiety, mieszkające 
w Tenczynku, to fundacja, która za 
cel postawiła sobie przede wszyst-
kim propagowanie i realizowanie idei 
szeroko pojętego rozwoju osobiste-
go i zawodowego kobiet, ich dzieci 
i rodzin, szczególnie tych, zamiesz-
kałych na obszarach wiejskich oraz 
rozwijanie więzi społecznych i ogól-
noludzkich łączących mieszkańców 
regionów, na obszarach których działa 
Fundacja. Co to oznacza w prak-
tyce? Chcemy inspirować kobiety, 
pokazywać im różne drogi rozwo-
ju i możliwości realizacji ich pasji, 
a przede wszystkim integrować je, 
pokazywać, że można tworzyć grupy 
kobiet, przyjazne i otwarte na innych, 
wzajemnie się wspierające i moty-
wujące. Zapraszamy do współpracy 
różne środowiska, zależy nam na 
wymianie doświadczeń i realizowa-
niu wspólnych projektów.
10 marca, właśnie w Dniu Kobiet, 
fundacja zainauguruje swoją dzia-
łalność organizując całodniowe 
warsztaty dla rodziców z dziećmi, 
a po południu, w części artystycznej, 
zaprezentują się przyjaciele fundacji: 
kobiety w każdym wieku - grające, 
tańczące i śpiewające. Projekt został 
dofinansowany w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Krzeszowice, 
w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji w 2012 roku. 

Dzięki temu fundacja może 
promować lokalne tradycje, 
proponując bezpłatne warsz-
taty dla wszystkich. Kobiety 
fundacji - Monika Dudek, 
Barbara Dec i Katarzyna 
Blicharska-Cholewa, będą 
do dyspozycji swoich gości 
przez cały, sobotni dzień.
To nie jedyny, zaplanowany 
na następne miesiące projekt. 
Doskonale się stało, że „Warszta-
ty tradycyjnych pieśni ludowych 
regionu krakowskiego” odbędą się 
właśnie  w roku 2012, ogłoszonym 
Europejskim Rokiem Aktywności 
Osób Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej. Szanując i uznając 
doświadczenie poprzednich pokoleń, 
pragniemy zachować tradycję naszego 
regionu i tę jej część, która zawiera 
się w pieśniach ludowych, ktorych 
będą nas uczyć trzy uznane solistki 
z gminy Krzeszowice - Maria Dębska 
z Rudna, Stefania Ślusarczyk z Nawo-
jowej Góry i Władysława Noworyta 
z Sanki. Projekt, pozytywnie oce-
niony przez Instytut Muzyki i Tańca 
z Warszawy, został dofinansowany 
w ramach "Szkoły mistrzów trady-
cji". Dla nas mistrzami tradycji będą 
właśnie te trzy panie, śpiewaczki 
ludowe, skromne, ale otwarte na prze-
kazywanie swojej wiedzy kolejnym 
pokoleniom.
Warsztaty - bezpłatne i skierowane 
do wszystkich chętnych - będą miały 

miejsce we wsiach Rudno i Tenczy-
nek, w gminie Krzeszowice. Efek-
tem warsztatów, oprócz praktycznej 
nauki pieśni, dokumentacji repertuaru 
z regionu oraz wymiany pokoleniowej 
będą wspólne koncerty uczestników 
i solistek-seniorek na imprezach 
gminnych.
Cykl „Kobieta w kulturze i trady-
cji wsi - zwyczaje doroczne jako 
sposób na integrację i aktywizację 
mieszkańców gminy Krzeszowice” 
zawiera w sobie jeszcze dwa wyda-
rzenia. W maju zaprosimy na „Małe 
Święto Konfitur” organizowane przy 
okazji „Majówki hrabiny Zofii”, 
w czerwcu na "Noc Świętojańską nad 
Stawem Wrońskim", organizowaną 
po raz pierwszy nad stawem w Ten-
czynku  i wspisaną już w kalendarz 
imprez gminnych.  O szczegółach 
imprez fundacja będzie informować 
na bieżąco. Zapraszamy do udziału 
i do współpracy!

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

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

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

WYNAJMIEMY!!! 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

NOWOŚĆ!! 

POŚREDNICZYMY  

W POZYSKIWANIU KREDYTÓW 

HIPOTECZNYCH, 

GOTÓWKOWYCH ORAZ PRZY 

ZAKUPIE SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA:
Krzeszowice, 3 pok. 47m2   195 000 zł
Krzeszowice, 3 pok. 47m2   250 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38m2   170 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72m2   310 000 zł
Kraków, ul. Nawojki, 1 pok. 30 m2   235 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2   130 000 zł
Siedlec, 1200 m2   120 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2   300 000 zł
Krzeszowice, 1300 m2    75 000 zł
Krzeszowice, 1100 m2    85 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami     310 000 zł
Miękinia, 1521 m2   110 000 zł
Miękinia, 1318 m2    50 000 zł
Ostrężnica, 700 m2    25 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha  1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha     35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha     18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha     32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha     80 000 zł
Miękina, 0.15 ha     130 000 zł
Zalas, 1.36 ha     680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a      10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a     25 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha     16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha     13 000 zł

Zalas, 0.75 ha     150 000 zł
Ostrężnica, 0.15 ha     33 000 zł
Ostrężnica, 0.05 ha         5 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha       80 000 zł
Paczółtowice, 0.64 ha     32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha     28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + garaż    480 000 zł
260 m2  stan surowy    450 000 zł
105 m2 + garaż; st. sur.    335 000 zł
Wola Filipowska:
212 m2; stan surowy    240 000 zł
257 m2 + garaż     690 000 zł
Rudawa:
155 m2; stan surowy    350 000 zł
Tenczynek:
95 m2    340 000 zł
KOMERCJA: 
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2

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

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

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

KĄCIK KOLEKCJONERA

Jak co roku w większości krajów świata obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Kobiet. W Polsce nie – do 1993 
roku celebrowaliśmy ten dzień, aż część z nas doszła do 
wniosku, że to relikt komuny. Może relikt, może nie. My 
kolekcjonerzy mamy w swoich zbiorach niezmierzoną 
ilość monet, znaczków, starych pocztówek – upamięt-
niających ten dzień, a nawet Międzynarodowy Rok Kobiet. 
Może to przeżytek, może lepsze są Walentynki, które 
też przywędrowały z zagranicy. Fakt jest jeden – my 
mężczyźni żyć bez kobiet nie możemy. Kolega jest kolegą, 
koleżanka koleżanką. Kobieta w życiu mężczyzny zajmuje 
szczególne miejsce. Babka – która swoimi staromod-
nymi radami trochę nas bawi, trochę zaciekawia, trochę uczy. Matka – swoją troską o nas, bez względu 
jakimi jesteśmy, zawsze jest rozbrajająca. Ona – troską o nas nie tylko materialną, jest nam niezbędna 
do naszej egzystencji, byśmy nie robili głupstw, do czego mamy wrodzone skłonności. Córki – o które 
chorobliwie jesteśmy zazdrośni. Wnuczki – które kochamy bez względu na wszystko. Nawet przyjaciółki 
i niejednokrotnie kochanki (jeśli już je mamy) – które zmieniają nasze losy i wywracają nasze światy do 
góry nogami. Jednym słowem kobiety są nam potrzebne przez całe życie. 
Nic to kolekcje znaczków, monet, pocztówek – śmiem twierdzić, że najbardziej osobiste są zdjęcia osób 
bliskich i wspomnienia które wywołują.
Zdjęcia uporządkowane chronologicznie, obrazują miniony czas, minione epoki (wartość historyczna), 
minione chwile, te szczęśliwe i te mniej pomyślne. Przywołują wspomnienia przeżytych chwil z najbliższymi, 
dają impuls do działania. Są bezinteresowne, choć mają wartość nieprzeliczalną na wartości materialne. 
Może dlatego są nam droższe od wszelkich dóbr materialnych.
Bez znaczenia jest czy nam to święto ustalają, czy nam go odbierają, my świętujemy go przez cały rok. 
8 marca to tylko symbol i przypomnienie, że powinniśmy kochać „swoje” kobiety, nie swoje – szanować 
i doceniać. Świat bez kobiet  nie mógłby istnieć. 
Weźmy nieraz do ręki stare fotografie, przypomnijmy sobie wspaniałe chwile jakie przeżyliśmy wraz ze 
swoimi kobietami. Popatrzmy na fotografie jak przemija świat, jak życie szybko biegnie do przodu, jak brak 
nam nieraz czasu by powiedzieć kilka ciepłych słów do najbliższych. Bo w pewnym momencie okazuje 
się, że jest za późno i nic już dodać nie można. Nie można już powiedzieć nawet małego komplementu, 
nie można przeprosić za niestosowne zachowanie się. Czas poszedł do przodu a my zostaliśmy z pustką 
i bólem w sercu, z niewypowiedzianymi słowami.
Patrząc przed 10 laty na Morze Północne, czy można było przewidzieć co stanie się za te niespełna dziesięć 
lat? Myślę, że niejeden z nas patrząc na stare fotografie dostrzeże wskazówkę jak postępować w dalszym 
życiu. Zachęcam do robienia zdjęć, dają przyjemność i satysfakcję.
Z okazji Święta Kobiet wszystkim kobietom życzę obcowania przez cały rok tylko z miłymi panami.
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Uregulowania zawarte w tej usta-
wie dotyczą tylko pracodawców 
zatrudniających co najmniej 
20 pracowników i stosuje się je 
w razie rozwiązania stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników, w drodze wypo-
wiedzenia dokonanego przez 
pracodawcę, a także na mocy 
porozumienia stron, w odniesie-
niu do określonej w art. 1 ustawy 
liczby pracowników (zwolnienia 
grupowe). 
Jej regulacje stosuje się również 
odpowiednio w przypadku zwol-
nień indywidualnych, w razie 
konieczności rozwiązania przez 
pracodawcę stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracow-
ników, jeżeli przyczyny te stanowią 
wyłączny powód uzasadniający 
wypowiedzenie stosunku pracy lub 
jego rozwiązanie na mocy porozu-
mienia stron (art. 10 ust. 1 ustawy). 
Na wysokość odprawy nie ma 
wpływu wymiar czasu pracy 
pracownika. W przypadku 
przejęcia zakładu pracy lub 
jego części stosunek pracy jest 
kontynuowany i wlicza się cały 
okres zatrudnienia w danym 
zakładzie pracy. Długość sta-
żu zakładowego jest liczona 
od dnia nawiązania stosunku 
pracy do jego rozwiązania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, 
jeżeli zwolnienie pracownika z pra-
cy następuje z przyczyn go niedoty-
czących, służy mu prawo do odpra-
wy pieniężnej. Pracownik ma prawo 
do odprawy w wysokości:
1. jednomiesięcznego wynagro-

dzenia, jeżeli był zatrudniony 
u danego pracodawcy krócej 
niż 2 lata; 

2. dwumiesięcznego wynagrodze-
nia, jeżeli pracownik był zatrud-
niony u danego pracodawcy od 2 
do 8 lat; 

3. trzymiesięcznego wynagrodze-
nia, jeżeli pracownik był zatrud-
niony u danego pracodawcy 
ponad 8 lat. 

W myśl art. 5 ust. 7 ustawy o zwol-
nieniach grupowych, przy rozwią-
zywaniu z pracownikami stosun-
ków pracy w ramach grupowego 
zwolnienia z powodu ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji praco-
dawcy, każda ze stron stosunku 
pracy może rozwiązać m.in. umo-
wę zawartą na czas określony za 
2-tygodniowym wypowiedzeniem.
Co ważne, pracodawca ma obowią-
zek wypłacić odprawy pieniężne 
pracownikom zatrudnionym na 
czas określony, którym wypo-
wiedział umowy na mocy ustawy 
o zwolnieniach grupowych, pomi-
mo niewskazania w wypowiedze-

niu jego przyczyny, gdyż w ustawie 
brak jest jednocześnie zastrzeżenia, 
że prawo do odprawy pieniężnej 
przysługuje wyłącznie w razie 
rozwiązywania umów zawartych 
na czas nieokreślony.
O odprawę natomiast nie mogą 
się ubiegać pracownicy mianowa-
ni oraz pracownicy tymczasowi, 
a także osoby wykonujące pracę 
na podstawie umów cywilnopraw-
nych (np. umowy zlecenia, umowy 
o dzieło) oraz funkcjonariusze służb 
mundurowych, którzy świadczą 
pracę w ramach stosunków admi-
nistracyjnoprawnych. 
Odprawa nie będzie przysługiwa-
ła również w przypadku ustania 
stosunku pracy wskutek wypo-
wiedzenia dokonanego przez pra-
cownika, upływu czasu, na który 
umowa została zawarta, wygaśnię-
cia stosunku pracy, rozwiązania 
umowy o pracę przez pracodawcę 
bez wypowiedzenia i ukończenia 
pracy, dla wykonania której umowa 
była zawarta.
Roszczenia ze stosunku pracy ulega-
ją przedawnieniu z upływem trzech 
lat od dnia wymagalności. Praco-
dawca wypłaca odprawy w dniu 
ustania stosunku pracy i od tego 
też dnia liczy się przedawnienie.

PORADY PRAWNE 

ODPRAWA PIENIĘŻNA
Zasady obowiązujące przy wypłacie odprawy pieniężnej określa ustawa 
z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
(Dz.U. nr 90 poz. 844 z późn. zm.).

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

Rafał Czeladzki

DZIEŃ KOBIET

KOBIETA W REGIONIE
Dla wielu kobiet i organizacji Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie jedyna okazja w roku 
by świętować swoją kobiecość i aktywność. W Polsce są setki organizacji kobiecych, 
działających na różnych polach, od wszechstronnej edukacji kobiet, promowania ich 
uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, po stowarzyszenia zrzeszające mamy 
czy artystki, chcące godzić życie  zawodowe i macierzyństwo ze swoim hobby.

Kobiety Fundacji 
www.kobietawregionie.pl
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ZDROWIE I URODA Starożytne ćwiczenia dla każdego
ZDROWIE I URODA Siła wojownika i poezja ruchu

JOGA KRÓTKIE WPROWADZENIE CZ. 2 CAPOEIRA TANIEC CZY SZTUKA WALKI?

Możemy spotkać się z różny-
mi nazwami szkół jogi. Mamy 
więc metodę Iyengara, w której 
kładzie się bardzo duży nacisk 
na precyzję wykonania asany, 
wykorzystując pomoce takie 
jak klocki, paski, wałki. Ash-
tanga Vinyasa to dynamiczna 
joga dla osób szukających siły, 
giętkości i dużej dawki ener-
gii. Kundalini joga korzysta 
z mantr medytacji i oddechu 
ognia. Metoda Sivanandy opie-
ra się na dwunastu pozycjach, 
które nauczyciel modyfikuje 
w zależności od potrzeb gru-
py. Znajdziemy tu ćwiczenia 
oddechowe i dużo relaksu.

Ćwiczenia oddechowe 
PRANAYAMA  

 inaczej kontrola oddechu. 

W czasie sesji jogi oddy-
chamy tylko nosem i tak 
mamy wdech nosem i 
wydech nosem. Począt-
kowo oddychamy brzu-
chem, by w końcu uru-
chomić pełny oddech 
jogiczny. Najczęściej uży-
wa się dwóch pranayam. 
Kapala-bhati (świecąca 
czaszka)- masuje organy 
wewnętrzne, oczyszcza 
układ oddechowy z toksyn. 
Energia podnosi się w górę, 
a mózg jest lepiej dotleniony. 
Anuloma wiloma (oddychanie 
naprzemienne) - poprawia kon-
centracje i uspakaja umysł. 
Osoby praktykujące jogę i uczą-
ce się ćwiczeń oddechowych 
bardzo często zwracają uwagę 
na to, iż dzięki tym ćwicze-

niom czują się spokojniejsi, 
pełni energii. Nie ma w tym nic 
dziwnego - cały organizm jest 
po prostu dobrze dotleniony.
Joga daje współczesnemu 
człowiekowi wszystko, co jest 
potrzebne w życiu pełnym 
pośpiechu i stresów, nadmiaru 
obowiązków, braku dystansu do 
siebie i innych ludzi.

Współcześnie wybór atrakcyj-
nych zajęć z dziedziny fitness jest 
naprawdę bardzo duży. Każdy 
może znaleźć coś odpowiedniego 
dla siebie. Ciekawą propozycją 
dla osób w każdym wieku są 
zajęcia Capoeiry.   
Capoeira jest formą manifestacji 
brazylijskiej kultury, która łączy 
w sobie bardzo osobliwe cechy. 
Jest to wyjątkowy system samo-
obrony i treningu fizycznego, 
wyróżnia się pośród dyscyplin 
sportowych swym unikatowym 
brazylijskim pochodzeniem oraz 
zakorzenieniem w tradycjach 
kulturowych Brazylii. Każdy bez 
względu na wiek czy kondycję 
fizyczną może zacząć trenować 
i rozwijać się w kierunku, który 
jest dla niego  najatrakcyjniejszy. 
Capoeira ma burzliwą historię, 
naznaczoną okresami brutalno-
ści i bezduszności To aktywność 
wywodząca się z afrykańskich 
rytualnych tańców wojennych, 
które zaadoptowały się w Brazy-
lii – zamaskowana tańcem sztu-
ka walki, którą niewolnicy przez 
długie lata udoskonalali. To forma 
ekspresji kulturowej – taniec-walka, 
gra, będąca połączeniem boksu, 
tai-chi, samby i muzyki brazylij-
skiej. Niewolnicy przeciwstawiali 

się swym opraw-
com praktykując 
ten niebezpiecz-
ny taniec, który 
miał zaskoczyć 
przeciwnika. Po okresie niewol-
nictwa przez długie lata uliczni zło-
dzieje i bandyci posługiwali się tą 
sztuką walki okrywając ją złą sławą. 
Współcześnie Capoeira to sztuka 
i filozofia życia, w której muzyka 
odgrywa bardzo istotną rolę.
To do czego powinien dążyć 
każdy capoeirista jest szukanie 
równowagi pomiędzy dwiema 
najważniejszymi cechami: siłą 
wojownika a poezją ruchu. Dąże-
nie do bycia lepszym, estetyka 
ruchu jego piękno przyciąga coraz 
więcej osób do dziwnego tańca 
i zapewnia spore spalanie kalorii.
Początkujący zaczynają od oswa-
jania się z treningiem i jego prze-
biegiem. To wszystko jest  nieła-
twe, a pierwsze treningi decydują 
o wszystkim. Jest to zderzenie się 
z własną sprawnością i kondycją. 
Trening rozpoczyna się od solid-
nej rozgrzewki, podczas której 
przygotowujemy swoje ciało do 
zwiększonego wysiłku. Capoeira 
to sprawność, szybkość i dynamika.  
Pierwszym elementem treningu jest 
ćwiczenie umiejętności technicz-

nych, opanowywanie poszczegól-
nych ruchów, pozycji, doskonale-
nie sekwencji technik oraz trening 
w parach. Bardzo istotnym aspek-
tem jego efektywnego przebiegu 
jest taniec w kręgu, gdzie w rytmie 
muzyki można nauczyć się najwię-
cej. Dopiero wtedy można powie-
dzieć, że trenuje się capoeirę.
Capoeira jest grą, w której jeden 
z graczy zadaje „pytanie” , drugi 
udziela mu „odpowiedzi”. Pytaniem 
może być kopniecie, a odpowiedzią 
jest unik. Nie jest lepszy ten, który 
zadaje więcej „pytań”, lecz ten który 
zna więcej „odpowiedzi”.
Reasumując  jak mawiał Mestre 
Pastinha, jeden z twórców współ-
czesnej capoeiry: " jest dla męż-
czyzn, kobiet i dzieci; jedynymi, 
którzy nie powinni się jej uczyć 
są ci, którzy nie chcą".

 

www.fitlejdis.pl
www.rehmedica.pl

Joga to system filozoficzny dający możliwość wszechstronnego rozwoju. "Capoeira jest wszystkim, to wielka misja, 
to taniec, to wojna i miłość. Capoeira to 
szum lasu i groźne odgłosy burzy. Nie-
którzy mówią, że Capoeira jest dla cyr-
kowców a Capoeira jest dla wszystkich." 

Mestre Porquinho

Beata Kuźnik nauczyciel jogi

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

DZIEŃ KOBIET

KGW „TENCZYNIANKI” KOBIETY AKTYWNE

Wspiera działania Fundacji Pomocy Dzieciom 
w Tenczynku i Zespołu Charytatywnego. 
Pomaga dzieciom z rodzin ubogich oraz oso-
bom starszym i samotnym. Dzięki znakomitej 
i długoletniej współpracy z kolejnymi sołtysa-
mi Koło może się rozwijać i działać na rzecz 
lokalnej społeczności. Koło może korzystać 
grzecznościowo z pomieszczenia przeznaczo-
nego dla sołtysa, dbając o estetyczny wygląd 
pomieszczenia. Lokal ten służy członkom 
Koła do tworzenia programów artystycznych 
i tradycyjnych wyrobów ludowych np. wień-
ców dożynkowych. Pomieszczenie „sołty-
sówki” dzięki pracy twórczej członków Koła 
zyskało niepowtarzalny wygląd. 

„Tenczyńskie my Panie niemałej urody,
Spoziera za nami, tak stary jak młody…”

Tak o sobie śpiewają „Tenczynianki”. Gru-
pa, licząca 12 osób, odbiega od stereotypów 
gospodyń wiejskich. Dla nich nie ma nic nie-
możliwego! Aktywnie włączają się w pro-
mocję Tenczynka - widać je przy różnych 
wydarzeniach we wsi i na terenie Gminy, 
a także poza nią. 

Z Prezydentem Jackiem Majchrowskim – Kraków 2011

To dziewczyny z temperamentem, ale tak-
że talentem muzycznym, czego dowodem są 
zaskakujące prezentacje artystyczne. Swój 
talent potwierdziły podczas ostatnich Posiad, 
występując w repertuarze cygańskim. Znako-
micie prezentowały się w pięknych, cygań-
skich strojach, rozbawiając widzów. 

Posiady 2012 – w programie cygańskim

Ostatnio grupa odnosi sukcesy także poza 
gminą m.in. w Krakowie i w Chrzanowie – 
otrzymuje wyróżnienia w konkursach, zapro-
szenia na uświetnianie imprez.

Konkurs Chrzanów 2012

W Kole obok pań działają także dwaj pano-
wie, co jak na Koło Gospodyń Wiejskich jest 
ewenementem. Atmosfera jest tu prawdziwie 
rodzinna, z podziałem ról. I tak są osoby do 

pisania tekstów, opracowania muzycznego 
i tańców, krawcowa, makijażystka, specjalistka 
od pieczenia ciast oraz sztuki ludowej. 
Najnowszym pomysłem Koła jest zorganizo-
wanie Dnia Kobiet dla Pań z Tenczynka, na 
co wszystkich serdecznie zapraszamy.

A specjalnie dla Pań z naszej gminy, z oka-
zji Dnia Kobiet, piszący teksty skeczy 
i piosenek na nasze występy – Pan Andrzej 
Wójcik napisał:

,,Odbitka” 
„Jak księżyc na niebie słońca świeci bla-
skiem, tak mężczyzna przy kobiecie tylko 
marnym jest odblaskiem”.

,,Kobieta”
„Jak na bestię łagodna, jak na wiedźmę 
to ładna, jak na potwora to i powabna”.

W imieniu KGW,,Tenczynianki”  
Przewodnicząca Janina Siuda

Koło Gospodyń Wiejskich w Tenczynku powstało w 1952 roku. Po rocznej przerwie 
w działalności reaktywowało się jako KGW ,,Tenczynianki” w listopadzie 2003 
roku. Obok działalności artystyczno - ludowej KGW współpracuje z lokalnymi 
organizacjami i instytucjami.

„DZIEŃ KOBIET” W TENCZYNKU

KGW „TENCZYNIANKI”
DLA KOBIET W TENCZYNKU

Serdecznie zapraszamy
 W SOBOTĘ 10 MARCA O GODZ. 1600  

do Remizy OSP Tenczynek
na wyjątkowe spotkanie z degustacją potraw.

W programie
PROMOCJA AKTYWNYCH KOBIET Z TENCZYNKA:

1. Zabawny występ KGW „TENCZYNIANKI”.
2. ZAKŁAD KOSMETYCZNY „MADA” oferuje  pokaz
 zabiegu na twarz intensywnie nawilżającego  
 i regeneracyjnego po zimie oraz zabiegu  
 przeciwzmarszczkowego  wokół oczu…   

Losowanie nagrody
ZABIEG MIKRODERMABRAZJI DIAMENTOWEJ

o wartości 250,- zł.
3. ZAKŁAD FRYZJERSKI „URODA” – pokaz.
4. Masaż relaksacyjny.
5. Pokaz wytworów artystyczno-ludowych 
 „Tenczynianek” w tym: kwiaty z bibuły i z tkaniny, 
 haft krzyżykowy, inne…
6. Koncert „MUZYKA ZE STAREJ PŁYTY” Zespołu  
 KRAKUSY MUSIC BAND - solistka Beata KGW 
 „Tenczynianki”.

Serdecznie Drogie Panie zapraszamy!

Moc niespodzianek 
w prezencie dla Pań

wraz z degustacją  potraw 
i przepisami

KGW „Tenczynianki”.
(Pyszne ciasta i rogaliki 

naszej Kazi i Zosi).

Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta
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     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

ZUPA KREM Z BROKUŁÓW

Składniki:
• 1 Brokuł
• 2 średnie ziemniaki
• 1 marchewka 
• 1 mała pietruszka 
• kawałek selera
• kawałek pora 
• 1 serek topiony typu gouda, tylżycki
• 2 łyżeczki ziarenek smaku uniwersal-

nych lub Vegety itp.
• Szczypta gałki muszkatołowej
• 1,5 l wody
Warzywa obieramy, kroimy w paseczki, 
ziemniaki w grubszą kostkę, do zupy wyko-
rzystujemy różyczki brokułu.
Do garnka z wodą wrzucamy wszystkie 
warzywa, prócz brokułów, gotujemy oko-
ło 20 minut, dodajemy przyprawę typu 
ziarenka smaku. Gdy warzywa są mięk-
kawe, wrzucamy brokuły, gotujemy 10 
-15 minut - nie za długo, bo stracą swój 

piękny zielony kolor i zupa będzie 
szarobura. Pod koniec gotowania 
dodajemy serek topiony, gotujemy 
2 minuty. Pozwalamy zupie troszkę 
przestygnąć, miksujemy blenderem 
na krem, dodajemy szczyptę gałki 
muszkatołowej. 
Świetnie smakuje z grzankami - 
robimy je tradycyjnie, najlepiej 
z bułki pszennej, z masełkiem.
Bułeczkę kroimy na małe kwadra-
ciki wielkości 1 cm, na patelni na 
małym ogniu roztapiamy 2 łyżki 
masła, dodajemy bułeczkę, pod-
piekamy. 
Pyszne, pachnące, chrupiące grzan-
ki można przechowywać w szczel-
nie zamkniętym pojemniku i wykorzystać 
w późniejszym czasie.

Smacznego 

„Amazonka” jest organizacją poza-
rządową, niezależną politycznie 
i wyznaniowo. Służy wsparciem 
psychicznym oraz pomocą praktycz-
ną kobietom dotkniętym  chorobą 
nowotworową.
Stowarzyszenie działa w następują-
cych obszarach: 
I. Badania profilaktyczne, 
a w szczególności: usg piersi (przeba-
danych koło 600 pań), badanie gene-
tyczne na zmutowane geny BRCA1 
i BRCA2, mammografia (ponad 6 
tys. badań CZY 600 MIALO BYĆ?), 
usg tarczycy, konsultacje okologicz-
ne – prowadzone przez opiekuna 
medycznego pana dr Piotra Bran-
dysa, usg ginekologiczne.
Badania dla kobiet nie objętych 
refundacją z Funduszu finanso-
wane są obecnie przez Starostwo 
Powiatowe, Gminę Krzeszowice 
i darczyńców. 
II. Programy edukacyjne, kierowa-
ne nie tylko do młodzieży, ale też do 

służb medycznych, lekarzy pierwsze-
go kontaktu i wszystkich zaintereso-
wanych. Szkolenia merytorycznie 
przygotowuje opiekun medyczny 
stowarzyszenia dr Piotr Brandys. 
Dotychczas przeprowadzono nastę-
pujące szkolenia: nauka samobadania 
piersi na fantomie (prowadzone przez 
dr Elżbietę Łuczyńska), rehabilita-
cja po usunięciu węzłów chłonnych 
i leczenie obrzęków limfatycznych 
(prowadzone przez Krystynę Puto), 
szkolenia na temat jak wcześniej 
rozpoznać i zdiagnozować zmiany 
o charakterze nowotworowym (pro-
wadzone przez onkologów z Insty-
tutu Onkologicznego w Krakowie). 
Od dwóch lat przeprowadzane są 
lekcje dydaktyczne dla młodzieży 
klas II i III gimnazjów Gminy – 
samobadanie piersi - praktyczna 
nauka samobadań przeprowadzana 
na fantomie. W latach szkolnych 
2009-2010 wzięło udział w prelek-
cjach około 120 uczniów, a w latach 
2010-2011 już 220 osób.

III. Działania na rzecz kobiet po 
przebytych chorobach nowotworo-
wych. To szczególnie istotny aspekt 
działalności Stowarzyszenia. 
Celem Stowarzyszenia jest bowiem 
przełamanie bariery psychologicz-
nej po przebytej chorobie, podnie-
sienie własnej wartości kobiet oraz 
zlikwidowanie wyalienowania ze 
środowiska. Dlatego też organi-
zowane są pokazy mody, wystę-
py artystyczne. W roli modelek 
występują panie ze Stowarzyszenia. 
Ogromną wartością tych pokazów 
jest przełamanie bariery nieśmia-
łości i akceptacja własnej inności 
oraz pokazanie, że niekoniecz-
nie rak to wyrok, że można żyć 
aktywnie. Pokazy mody oglądało 
i podziwiało w roku 2010 i 2011 
około 300 osób. 
W dniu 8 marca, o godz. 18, oczywi-
ście z okazji Dnia Kobiet, w sali OSP 
Krzeszowice będą miały miejsce 
następujące wydarzenia:

• prelekcja pt "Nie bać się badań” 
dr Piotra Brandysa - specjalisty 
onkologa, opiekuna medyczne-
go Stowarzyszenia,

• wariacje na skrzypce i akorde-
on w wykonaniu Basi Gąsior 
i Bartłomieja Meugesa 

• pokaz mody "Matki, córki i .... 
wnuczki - amazonki z córkami,

• występ zespołu "Zdrojanki" – 
„Jak się bawią od morza  
do Tatr”,

• pokaz mody "Uwodzicielka".
Prowadzenie: Jola Gibas, projekty 
strojów: Laura Obrzut.
W celu przełamania barier psy-
chicznych organizowane są różne 
imprezy o charakterze integracyj-
nym kobiet niepełnosprawnych ze 
środowiskiem osób pełnosprawnych. 
Do nich należą zarówno spotkania 
okolicznościowe z okazji Świąt jak 
i imprezy plenerowe. 
Aby zaś podnieść aktywność 
zawodową kobiet po przebytych 

chorobach nowotworowych, Sto-
warzyszenie organizuje warsztaty, 
na których można otrzymać infor-
macje, jak założyć własną działal-
ność gospodarczą, jak ubiegać się 
o dotacje, a także warsztaty prak-
tyczne - pisanie wniosków o pomoc 
finansową. W wyniku tego projektu 
dwie panie ze Stowarzyszenia otwo-
rzyły i rozwinęły swoją działalność 
gospodarczą. Można także zasię-
gnąć informacji przy wypełnianiu 
wniosków o indywidualną pomoc 
finansową z PFRON.
Stowarzyszenie oferuje także wiele 
innych form aktywizacji kobiet: 
• naukę języka angielskiego  

w stopniu podstawowym 
i zaawansowanym,

• zajęcia na basenie  
(dwa razy w tygodniu),

• ćwiczenia rehabilitacyjne.
Rehabilitacja jest prowadzo-
na przez wyspecjalizowanych 
rehabilitantów. Koszt szkole-
nia w zakresie rehabilitacji po 
mastektomii pokryło Stowarzy-
szenie, również dzięki pomocy 
darczyńców. Ostatnio w czerwcu 
została przeszkolona rehabilitant-
ka z Ośrodka Narządu Ruchu 
w Krzeszowicach pani Anna Sit-
kiewicz z zakresie rehabilitacji 
obrzęku limfatycznego wg nowej 
metody leczenia - zastosowanie 

tzw. Mobidermu. Stowarzyszenie 
zakupiło dla swoich członków 
kilkanaście szt. tego sprzętu.
Stowarzyszenie ma również na kon-
cie program pt. „Bądź bezpieczna 
w swoim mieście” – praktyczne 
warsztaty samoobrony. Nie tylko 
jak się bronić w czasie ataku, ale 
również jak chronić swoje ciało przed 
niebezpiecznymi upadkami. 
Zapraszamy do współpracy.

Ulubiona zupa mojej córki, jednak nie mogłam nigdy powiedzieć, że to brokułowa…. Do tej 
pory nazywamy ją zieloną zupą. Warzywa „nie gryzą” w zęby, bo są zmiksowane, do tego 
pyszne grzaneczki na masełku….. Polecam gorąco, mimo że teraz nie sezon brokułowy:

KBK
gotujzkasia@gwarek-krzeszowicki.pl
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Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” działa od 4 lat. Obecnie zrzesza 40 pań, 
nie tylko po amputacji piersi, ale również z innymi schorzeniami onkologicznymi. Siedzibą Stowarzyszenia 
jest Krzeszowicki Ośrodek Narządu Ruchu. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

DZIEŃ KOBIET

KRZESZOWICKIE AMAZONKI

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

profesjonalizm • konkurencyjne ceny • doradztwo

P. R.B. TOMAS REM  Tomasz Hrycaniuk

OD 80 ZŁ BRUTTO!!
MODUŁY REKLAMOWE

                                               oferuje:
• doradztwo w zakresie
    spawalnictwa
• uprawnienia spawaczy
   (EN 287-1)
• kwalifikowanie technologii
   spawania (EN ISO 15614-1)
• kontrola wizualna
   połączeń spawanych (VT2)

Międzynarodowy
Inżynier

Spawalnik (IWE)

tel. (+48) 604-796-028

Logo Stowarzyszenia  
“Amazonka” zaprojektowane przez 

Marcina Kołpanowicza

Stowarzyszenie „Amazonka” 
www.amazonki-krzeszowice.pl
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

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

8.III 21:15 czwartek  "Kac Wawa" seans 3D, komedia, Polska
9.III 15:45  piątek "Muppety" familijny/komedia, USA
 18:00  	 "Róża"	dramat, Polska
 20:15   "Kac Wawa" seans 3D, komedia, Polska
10.III  15:45  sobota "Muppety" familijny/komedia, USA
 18:00  	 "Róża"	dramat, Polska
 20:15   "Kac Wawa" seans 3D, komedia, Polska
11.III 16:00  niedziela "Dziadek do orzechów" Teatr Bolshoi   
     retransmisja baletu
  19:30  	 "Róża"	dramat, Polska
 21:30   "Kac Wawa" seans 3D, komedia, Polska
13.III 18:00  wtorek	 "Róża"	dramat, Polska
 20:15   "Kac Wawa" seans 3D, komedia, Polska
14.III  15:45  środa "Muppety" familijny/komedia, USA
 18:00  	 "Róża"	dramat, Polska
 20:15   "Kac Wawa" seans 3D, komedia, Polska
15.III  15:45  czwartek "Muppety" familijny/komedia, USA
 18:00  	 "Róża"	dramat, Polska
 20:15   "Kac Wawa" seans 3D, komedia, Polska

MOKSiR:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na transmisję opery "LA TRAVIATA", 
która odbędzie się 14 kwietnia o godz. 18.45 w  Kinie "Sztuka" w Chrzanowie. Zobacz słynne dzieło 
Giuseppe Verdiego na żywo w jakości HD. Rezerwacja oraz sprzedaż biletów (40 zł ulgowe, 45 zł 
normalne) INFORMACJA 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 30 86 wew. 53).

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na koncert zespołu SKANGUR. 
Zapraszamy 17 marca o godz. 19.30. Klub Stara Kotłownia. Sprzedaż oraz rezerwacja biletów w cenie 
10 zł -INFORMACJA MOKSiR 32 623 30 86 wew. 53.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Kac Wawa" 3D PREMIERA

08.03 seanse o godz. 17.30, 20.00 • 09.03 kino nieczynne • 10.03 seans o godz. 20.30
11.03-14.03 seans o godz. 20.00 • 15.03 seans o godz. 17.30
czas trwania: 100 min. gatunek: komedia prod. Polska, 15 lat

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

"Kobieta w czerni"
15.03 seans o godz. 20.00 • 16.03 seans o godz. 18.00 • 17.03 seans o godz. 20.00

18.03 seans o godz. 18.00 • 19.03-22.03 seans o godz. 20.00
czas trwania: 100 min. gatunek: dramat/horror prod. Kanada/Szw./Wlk.Bryt.

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

"Ścigana"
16.03 seanse o godz. 16.00, 20.00 • 17.03 seanse o godz. 16.00, 18.00

18.03 seanse o godz. 16.00, 20.00 • 19.03-22.03 seanse o godz. 16.00, 18.00
czas trwania: 93 min. gatunek: thriller/akcja/szpiegowski prod. USA,

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

CHRZANÓW

Zapisy i informacje pod nr. tel. tel. 600 559 490.
www.kobietawregionie.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ KRESZOWICE.

Twórczy Dzień Kobiet
10 marca 2012, Restauracja ZAMKOWA w Tenczynku

CZĘŚĆ  WARSZTATOWO-FAMILIJNA
dla rodziców wraz z dziećmi, dla wszystkich chętnych

11.00 - 13.00
•  wspólne pieczenie obwarzanków - lokalna tradycja 
 w półpościu (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno)
•  robienie baranków wielkanocnych z masy solnej 
 (Barbara Dec, Katarzyna Blicharska-Cholewa, Tenczynek)

13.00 - 14.30
•  warsztaty pisanek - technika decoupage i malarstwo 
 miniaturowe (Barbara Dec, Tenczynek)

14.30 - 16.00 
• warsztat "Kwiaty wiosny": tworzenie kwiatów z bibuły
 oraz przystrajanie koszyczków wielkanocnych 
 - należy wziąć własny koszyczek! (Elżbieta Augustynek - 
 Zalas oraz Sylwia Kucharska i Katarzyna Adamczak -
 Paczółtowice)

Warsztaty są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona, 
prosimy o zapisy!

od godz. 15.00
•  porady kosmetyczne i pokaz makijażu
  Katarzyna Ryszka, gabinet „Pretty Women”, Krzeszowice

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
dla dorosłych

od 17.00 
• "4 minuty z Kitowicza" - mini spektakl teatralny,
  Elżbieta Bielska, Diana Damasiewicz, Danuta Kurdziel

• minikoncert pieśni tradycyjnych 
 Piwnica Śpiewu Tradycyjnego, Kraków
• "Pieśni z naszych okolic" 
 Maria Dębska, Stefania Ślusarczyk, Władysława Noworyta

• minikoncert na oboju - Katarzyna Mulak, Tenczynek

• pokaz tańców żydowskich - zespół KACHOL, Kraków

• pokaz tanga - Anna Kaczmarczyk i Cezary Wiśniewski, 
 Krzeszowice/Kraków

• „Na słowacką nutę” - Alena Budziňáková (akordeon);
 Maja Lewicka i Monika Dudek (śpiew)

Tego dnia będzie można kupić także rękodzieło artystyczne, 
m. in. ozdoby i torby z filcu, drobną biżuterię.
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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.

• W dniu 28 lutego zatrzymano mieszkańca Krzeszowic, a konkretnie – Osiedla Czatkowi-
ce, który na terenie Pszczyny dokonał kradzieży samochodu marki Mercedes Sprinter.

• 29 lutego zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy na terenie Skawiny dokonywali kradzieży 
tablic rejestracyjnych samochodów. Ich łupem padło 6 tablic, którymi posługiwano się 
następnie na terenie Gminy Krzeszowice.

• 2 marca podczas przeszukania mieszkania podejrzany, mieszkaniec Przegini, połknął w trak-
cie dokonywanych przez funkcjonariuszy czynności pewną ilość marihuany. Fakt ten potwier-
dzony został podczas przeprowadzonych badań lekarskich. Mężczyzna został zatrzymany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na Placu Targowm w Krzeszowicach istnieje zakaz 
handlu żywymi zwierzętami. Plac targowy nie spełnia wymogów weterynaryjnych w zakre-
sie handlu zwierzątami i drobiem.
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Weterynarii z Krakowa przeprowadzają okresowe kon-
trole, podczs których stwierdzają obecność osób handlujących żywymi zwierzętami, po-
chodzącymi z nieznanych siedzib, stąd bez wymaganego oznakowania i dokumentacji.
Działalność taka stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz ustawy z dnia 2 kwietnia 
2004 r. o ststemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., od dnia 
1 stycznia 2012 r. wprowadzono zakaz handlu zwierzętami domowymi na targowiskach, 
targach i giełdach oraz prowadzenia takich targowisk, a także tzw. nielegalnych, czyli nie-
zrejestrowanych hodowli psów i kotów i puszczania psów bez możliwości ich identyfikacji. 
Zakazane jest także także nabywanie na targowiskach zwierząt domowych, a dodatkowo 
psów i kotów poza miejscami ich chowu i hodowli.

Redakcja przypomina, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. “Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Ustawa powyższa przewiduje sankcje karne za nieprzestrzeganie jej przepisów, włącznie 
z grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 3.

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).

Porzucony Dingo ma około trzech lat, waży około 10 kg, jest 
radosny i ciekawski. Świetnie nadaje się dla osoby aktywnej, 
która z psem pobiega, wybawi się z nim. Nie jest to pies, który 
cały dzień będzie leżał na kanapie, choć to też bardzo lubi. 
On uwielbia ruch, jest bardzo skoczny. Może ktoś chciałby 
trenować z nim psie sporty? Na pewno się nada, ze swoim 
temperamentem i proporcjonalną budową.

Potrafi chodzić na smyczy, w domu zachowuje czystość, 
nie znaczy. Jest wykastrowany i zaszczepiony na choroby 
zakaźne i wściekliznę. Toleruje koty, dogaduje się z innymi 
psami.Tylko czy ludzie nie kierują się wyglądem? Czy on 
przypadkiem nie za bardzo pospolity? Pomimo wielkiego 
psiego serca, które chętnie odda człowiekowi, który będzie 
poświęcał mu czas, czy ta zwyczajność nie skreśli jego 
szans na własny dom??

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

POSZUKUJĘ DOMU
DINGO

WYDARZENIA KULTURALNE

MARZEC KOBIET W GALERII

Wcześniej, zanim wyjechała do 
Hamburga na studia plastyczne 
Ewelina ukończyła ekonomię 
na Uniwersytecie Technicznym 
w Berlinie. Jest mądra, utalento-
wana, samodzielna, ładna, młoda 
– zapraszamy na spotkanie z cie-
kawą kobietą – artystką. 
Sponsorem wieczoru jest firma 
Oriflame, która dla każdej Pani 
odwiedzającej w tym dniu gale-
rię przygotowała mały upominek 
oraz  kilka zestawów luksuso-
wych kosmetyków na loterię, 
a wszystkich gości wernisażu 
zaprasza na lampkę szampana.

Otwarcie wystawy Eweliny Palej 
tradycyjnie w piątek, o godz. 
18.00 w dniu 9 marca.
Natomiast 23 marca, też w piątek 
o godzinie 18.00 zapraszamy na 
wieczór muzyczny „Koncert na 
harfę z tancerką w tle”. Posłu-
chacie Państwo, jak niekon-
wencjonalne zestawienie trzech 
instrumentów: harfy, altówki 
i fletu może dać magiczny efekt, 
wprowadzając słuchacza w świat 
uczuć, piękna, ulotnych marzeń, 
co podkreśla dodatkowo taniec. 
Zapraszamy na koncert czterech 

kobiet, które wykonają znane 
przeboje muzyki XX wieku. 
Wystąpią:  Agnieszka Kaczma-
rek-Bialic – harfa, Alicja Lizer-
-Molitorys – Flet, Aleksandra 
Batog – altówka, Katarzyna Sto-
larczyk – taniec.
Wszystkie panie sa znany-
mi muzykami, maja na swoim 
koncie liczne koncerty, udziały 
w festiwalach muzycznych, płyty. 
Związane są z Filharmonią Śląską 
w Katowicach.

W ramach cyklu „Marzec kobiet w Galerii” zapraszamy Państwa na wystawę 
malarstwa i collage’u młodej artystki z naszego powiatu krakowskiego, Eweliny 
Palej, która właśnie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Hamburgu i tworzy 
bardzo kobiecą, delikatną, pełną symboliki kobiecej sztukę, łącząc tradycyjną 
technikę farby olejnej z tkaninami, muślinami, jedwabiami, czego efektem jest 
wielopłaszczyznowość i lekkość jej obrazów. 

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall; ul. Walkowskiego 1, Krzeszowice

SUCKERS TRAIN BLUES 
zagra w Starej Kotłowni
KLUB "STARA KOTŁOWNIA" zaprasza na koncert 
zespołu SUCKERS TRAIN BLUES 23 marca 2012 r.

Kilka informacji na temat zespołu:
Chęć tworzenia i prezentowania muzyki autorskiej wy-
nikającej z pasji i potrzeby pokazania, że dzisiaj można 
grać muzykę, która ma nie tylko zęby i pazury, ale przede 
wszystkim autentyczną energię i miłość do Rock&Roll'a. 
To cel działalności zespołu SUCKERS TRAIN BLUES, któ-
ry powstał w Krakowie we wrześniu 2009 roku z inicjatywy 
gitarzysty Marcina Młynarczyka i wokalisty Jarka Kuli.

Pomimo młodego "wieku" Suckers Train Blues składa się z osób mających już spore 
doświadczenie muzyczne. Jego skład ewoluował nieco z powodów losowych i na obecną 
chwilę zespół tworzą:

Krzysztof Fielek - perkusja, Paweł Możdżeń - gitara basowa,  
Marcin Młynarczyk - gitara, Jarek Kula - wokal.

Początek koncertu godz. 20.00. Bilet w cenie 10 zł./os. nabyć można w INFORMACJI 
MOKSiR  lub bezpośrednio przed koncertem.  Tel.  32 623 30 86

www.moksir.chrzanow.pl

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach  
zaprasza na organizowany po raz drugi

PCHLI TARG
25 marca, niedziela, godz. 9.00-15.00

boisko sportowe przy ul. Ogrodowej  
(naprzeciw Szkoły Muzycznej)

Informacje: tel. 12 282 14 65 lub 602 726 353

Garaż pełen niepotrzebnych rzeczy, pękająca w szwach piwnica lub zagracony strych... Brzmi znajomo? Czas 
na wiosenne porządki! Weź udział w drugim pchlim targu w Krzeszowicach. Sprzedaj, wymień, oddaj to, co 
zajmuje miejsce. Poczuj się jak na amerykańskich filmach i zrób coś dla ekologii. Przedmioty w dobrym stanie 
zamiast lądować na śmietnikach mogą znaleźć drugie życie. Dla Ciebie nie mają znaczenia, a dla innych są 
bezcennym znaleziskiem. Jesteś znudzony tradycyjnym towarem i mało oryginalnymi rzeczami w sklepach?

Poczuj się jak poszukiwacze skarbów i odwiedź pchli targ w Krzeszowicach!

Rudno 262, 32-067 Tenczynek
tel. 513 288 895

Bezpośredni
dystrybutor:
• Forever LP 

• Kanu 
• Estetica 

• Kraina Herbaty

KONKURS
ZAKOŃCZONY
Miło jest nam poinformować, iż zwyciężczynią 
konkursu ogłoszonego w numerze 1 “Gwar-
ka” jest Pani	Małgorzata	P.	z Krzeszowic, 
która jako pierwsza prawidłowo i  najpełniej 
odpowiedziała na pytanie: „Jakie właściwości 
i zastosowanie posiada aloes”. 
W celu	dostarczenia	nagrody	–	zestawu	kosmetyków	naturalnych	–	skontaktujemy	
się	ze	Zwyciężczynią	drogą	mailową.	

GRATULUJEMY!
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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 

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


