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MATERIAŁÓWKA
CENTRUM DOCIEPLEŃ I WYKOŃCZEŃ • MIESZALNIA FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KABE
ADRES: BUDZYŃ 50, 32-060 LISZKI OBOK ZALEWU W KRYSPINOWIE

www.materialowka.pl ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do17.00,
w soboty w godzinach 

od 8.00-13.00

ZAMÓWIENIA
I WYCENY

PRZEZ TELEFON ORAZ E-MAIL:
12-280-60-90

biuro@materialowka.pl

WŁASNY TRANSPORT

SZEROKI ASORTYMENT • KONKURENCYJNE CENY

Płyta gipsowa
Płyta zwykła 1,2*2,6 - 17,50 zł/szt

Klej elastyczny BolixE
36,00 zł/25 kg

MATERIAŁÓWKA
materiały budowlane

Wełna UniMata
150 mm

14,20 zł/m
2

Płyta OSB Kronopol
12mm - 45,00 zł/szt

tel. 513 288 895tel. 513 288 895tel. 513 288 895tel. 513 288 895SolariumSolarium

Nasz adres: Budynek Centrum Grzewcze Termo-Gaz
Wola Filipowska k/Krzeszowic, ul. Chrzanowska 12, I piętro

Piękna opalenizna to najprostszy sposób, 
aby olśnić wszystkich podczas imprezy karnawałowej...

Serdecznie zapraszamy do solarium – 1 min – 1 zł
 oraz do gabinetu kosmetycznego i fryzjerskiego.

OCHRONA DLA WYMAGAJĄCYCH

SYSTEM ALARMOWY KTÓRYM STERUJESZ ONLINE
ceny abonamentu miesięcznego od 30 PLN

Kontakt: tel. 796-351-499Kontakt: tel. 796-351-499

CHROŃ AUTO
PRZED ZNIKNIĘCIEM

ceny abonamentu
miesięcznego od 35 PLN

PRZEDŁUŻAMY AKCJĘ 
"DAR SERCA DLA 

PORZUCONYCH ZWIERZĄT"

W związku z dużym zainteresowaniem czytelników przedłużamy 
akcję pomocy dla porzuconych zwierząt, organizowanej pod 
patronatem Fundacji “Dar Serca”. Wiele osób i instytucji, wielu 
ludzi, w tym młodzież i dzieci, przyłączyło się do naszej akcji, 
dlatego wierzymy, że warto pomagać. W szczególności do akcji 
przyłączyło się Przedszkole Samorządowe w Tenczynku, które 
zaprasza rodziców, mieszkańców Tenczynka, całej gminy Krze-
szowice oraz gmin ościennych do przekazywania karmy, koców, 
legowisk, miseczek, smyczy i innych akcesoriów dla zwierząt. 
Termin zbiórki upływa z dniem 31 stycznia 2013 r.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI NIE BĄDŹ OBOJĘTNY TO OD 
CIEBIE ZALEŻY ILE ZWIERZĄT URATUJEMY!!!
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www.gabinetelf.pl

Krzeszowice, ul. Targowa 47
Tel. 668 990 679

Gabinet Kosmetyczny

Dla Pań pragnących utrzymać jak najdłużej 
młodą skórę SPECJALNA OFERTA:
przy ZAKUPIE JEDNEGO KREMU Z ROŚLINNY-
MI KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI, DRUGI ZA 
PÓŁ CENY. Dodatkowo wszyscy korzystający 
ze SPECJALNEJ OFERTY, otrzymują BON 60 
ZŁOTOWY, upoważniający do zabiegu: MASAŻ 
TWARZY SZYI I DEKOLTU w dowolnym dla 
siebie terminie. Oferta ważna do wyczerpania 
zapasów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Komórki naszego ciała mają ściśle określony czas życia, ponieważ 
dzielą się tylko określoną ilość razy, po czym umierają. Starzenie 
się skóry to (między innymi) utrata zdolności komórki do samo 
regeneracji. Z upływem lat tempo i ilość podziałów komórkowych 
spowalnia. Powoduje to powstawanie zmarszczek, bruzd, spadek 
jędrności i elastyczności skóry. Badania w dziedzinie inżynierii gene-
tycznej dowodzą, iż komórki macierzyste pochodzenia roślinnego 
mogą zapewnić długowieczność komórkom ludzkiej skóry.

Komórki macierzyste
SPOSÓB NA MŁODĄ SKÓRĘ

Naukowcy uważają, że stosowanie 
kosmetyków z roślinnymi komórka-
mi macierzystymi, przyczynia się do 
spowalniania zmian następujących 
w procesie starzenia się, a popra-
wa kolorytu i wygładzanie skóry są 
następstwem pobudzenia mechani-
zmów naprawczych, prowadzących 
do regeneracji. Zintensyfikowane są 
również procesy likwidacji wolnych 
rodników, dochodzi do przyśpiesze-
nia komórkowej przemiany materii, 
syntezy kolagenu, a także wzrostu 
biodostępności w obrębie komórki. 
Działanie takie doskonale wpływa na 
wyłycenie zmarszczek, wygładzenie 
skóry, poprawę napięcia konturów 
twarzy, nawilżenie i odżywienie. Za 
sprawą roślinnych komórek macie-

rzystych uzyskujemy rewitalizację 
i odmłodzenie skóry.
W kosmetykach Elf piękno z natury 
wykorzystano roślinne komórki ma-
cierzyste. Oferowane przez Gabinet 
Kosmetyczny Elf produkty zostały 
opracowane w polskim laborato-
rium. Gabinet jest jednym z niewielu, 
starannie wyselekcjonowanych part-
nerów, którzy otrzymali możliwość 
zaoferowania tych znakomitych 
produktów pod własną marką. 
Wprowadzenie kosmetyków pod 
własnym logiem umożliwia bardzo 
szczegółowe zapoznanie się z sub-
stancjami, które wchodzą w skład 
tych kosmetyków, a także z ilościami 
użytych w nich substancji aktywnych, 
które są gwarantem ich skuteczno-

ści. Dodatkowo skrócenie łańcucha 
dostaw, czyli pominięcie licznych dys-
trybutorów i pośredników sprawia, 
że kosmetyki te pomimo zachowania 
bardzo wysokiej jakości, oferowane 
są w niskich cenach.

Elżbieta Godyń - kosmetolog

Zdjęcia Gabinetu Kosmetycznego Elf
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Pasaż TP Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1

Dentystyczny mit o tym, że fluor zapobiega próchnicy powstał w 1939 roku, 
kiedy to “naukowiec” Gerald J. Cox, pracujący dla największego producenta 
aluminium - ALCOA, "odkrył", że fluor zmniejsza ubytki w zębach.
W 1947 roku pracownik Alcoa - Oscar R. Ewing został mianowany szefem 
Federalnej Agencji Bezpieczeństwa odpowiedzialnym za Publiczną Służbę 
Zdrowia - PHS. W okresie od 1947 do 1950 roku, aż w 87 miastach wpro-
wadzono dodawanie fluorku do wody.
W ten sposób jeszcze przed opracowaniem wyników testów działania 
fluoru na organizm człowieka, wprowadzono go do powszechnego użytku. 
“Edukacja” społeczeństwa, a przede wszystkim wprowadzanie w błąd 
służby zdrowia, było opłacane z funduszy korporacji aluminium, korporacji 
nawozów sztucznych i przemysłu zbrojeniowego, szukających zbytu dla swoich 
odpadów. Wmówienie społeczeństwu o rzekomych korzyściach spożywania 
fluoru przynosiło przemysłowi dodatkowe olbrzymie zyski.
W ten prosty sposób fluor, produkt odpadowy i wysoce toksyczny, stał się 
niemal z dnia na dzień poszukiwanym surowcem, aktywnym składnikiem 
pestycydów,  fungicydów, środków znieczulających, leków psychiatrycznych 
i dermatologicznych, wszelkich płukanek do zębów, past. Fluor znajduje się 
w takich preparatach medycznych jak: Valium, Rohypnol, produkowanych 
przez F. Hoffmann-La Roche AG (IG FARBEN).
   Fluor jest stosowany także w takich lekach jak: Atorwastatyna, Deksame-
taziol, Ezetymib, Nebiwolol, Riluzol, Sparfloksacyna, Triamcinolon. Taki 
sposób zagospodarowania tego odpadu przyniósł przemysłowi dodatkowe 
miliardy zysku. 
 Dr Edward Bernays, finansowany przez korporacje aluminiowe, aby przeko-
nać opinię publiczną rozpoczął kampanię oszustwa (engineering of consent). 
Mottem działania Bernaysa było: „każdy pomysł zostanie zaakceptowany  
przez społeczeństwo o ile lekarze go wprowadzą.”   Edward Bernays - 22.XI 
1891 - 09.III.1995 r. wprowadzał w życie idee swego wuja Zygmunta Freuda 
Odkrycie toksyczności fluoru  jest trudne, ponieważ uszkadza cały szereg 
narządów od mózgu, poprzez kości, trzustkę (cukrzyca), wątrobę, układ 
hormonalny i immunologiczny. Przenikając przez łożysko ciężarnych kobiet 
powoduje nieobliczalne szkody w płodzie. Charles E. Perkins, chemik. 
"Każda osoba pijąca sztucznie fluorowaną wodę przez okres ponad roku, 
nigdy nie będzie tą samą osobą fizycznie i psychicznie”- Charles E.Perkins 
  Dzięki wpływom wojskowych, realizujących “Projekt Manhattan” zlecono 
Uniwersytetowi w Rochester w ramach programu “F", badanie mieszkańców 
miasteczka Newburgh. W miasteczku tym, bez wiedzy mieszkańców 
podawano fluor do wody pitnej. Badania były sponsorowane przez Komisję 
Energii Atomowej.

Fluor powoduje niżej wymienione uszkodzenia organizmu człowieka: 
1. zaburza syntezę kolagenu, prowadząc do rozpadu kolagenu w kościach, 

mięśniach, płucach, nerkach, ścięgnach, 
2. wyczerpuje rezerwy energii i zmniejsza zdolność krwinek białych do 

fagocytozy. Nawet stężenie poniżej 1ppm, może poważnie obniżyć 
zdolność białych krwinek do niszczenia czynników chorobotwórczych, 

3. fluor powoduje dezorientację układu odpornościowego, skutkuje to 
atakiem własnych komórek na tkanki i zwiększa wskaźnik wzrostu 
guza w raku, 

4. fluor hamuje powstawanie przeciwciał we krwi, 
5. fluor obniża aktywność tarczycy, 
6. fluor jest konkurentem dla magnezu. Powoduje to zaburzenia pracy ok 

300 enzymów, 
7. fluor promuje rozwój raka kości, 
8. fluor powoduje przedwczesne starzenie się ludzkiego organizmu, 
9. fluor jest szczególnie niebezpieczny w rozwoju dzieci, 
10. fluor powoduje większe spustoszenie w organizmie, wnikając poprzez 

układ oddechowy, 
11. fluorki są stosowane jako protoplazmatyczne trucizny np. do zabijania 

gryzoni, 
12. fluorki nie mają żadnego wpływu na próchnicę zębów u ludzi. 
  Badania wykonane przez Amerykański Narodowy Instytut Stomatolo-
giczny udowodniły, że fluorkowanie wody nie ma ŻADNEGO znaczenia 
na powstawanie próchnicy u dzieci. W ramach programu przebadano ponad  
40 000 dzieci z regionów z fluorkowaniem wody i z niskim poziomem fluoru 
w wodzie, nie znajdując żadnej różnicy w występowaniu próchnicy u dzieci. 
Nawet UNICEF w 1999 roku podał, że rządy państw nie były wystarczająco 
informowane o tym, jak bardzo trującą substancją jest fluor szczególnie, 
dla dzieci. 
Już w latach 60-tych z fluorowania wody wycofały się takie kraje jak Szwecja 
i Dania. W latach 70-tych ubiegłego wieku wycofały się z fluoryzowania 
wody Niemcy i Holandia. Także Francja, Austria, Norwegia i Belgia nie 
fluoryzują wody. 
Pomimo faktu, że wiedza ta jest znana od 20-30 lat, w Polsce nadal prze-
prowadza się fluoryzację zębów u dzieci. 
W nowo otwartej Perfumerii PAA 
TAL Krzeszowice przy ulicy Legio-
nów  Polskich 1 polecamy pastę BEZ 
FLUORU z ziołem NEEM
Ta o bogatej formule, głęboko 
oczyszczająca pasta czerpie swe 
składniki z soku oraz kory drzewa 

Neem (Nimai)
To kombinacja stworzona, 
aby nie tylko czyścić zęby, ale 
także chronić je i umacniać. 
Składniki pasty ponadto sty-
mulują i wzmacniają dziąsła, 
usuwając nalot nazębny.
Regularne używanie tej 
pasty jest pomocne przy 
wzmacnianiu dziąseł i zębów. 
W naturalny sposób czyści zęby, odświeża oddech. 
Pasta Neem jest wolna od środków chemicznych, cukru, słodzików.
Aktywny składnik:
Ekstrak z rośliny Neem:
•	 wykazuje działanie antybakteryjne
Zalety pasty do zębów z Neem:
•	 wybiela zęby oraz chroni dziąsła
•	 nie podrażnia dziąseł  

(jak to ma często miejsce w przypadku tradycyjnych past)
•	 moduluje i aktywizuje układ wzmacniający zęby
•	 silne oraz natychmiastowe działanie
•	 wzmacnia dziąsła i płytkę, usuwa osad, kamień nazębny i inne 

przebarwienia.
 Cena szamponu 19 zł za 200 ml.
Olejek rycynowy BOTANIQUE  w cenie 5,99 zł za 60 ml
W Perfumerii PAA TAL poza markowymi perfumami i kosmetykami 
znajdziecie Państwo również w najniższych cenach w Polsce takie produkty 
naturalne jak: olejek arganowy 18 zł 30 ml, jojoba, laurowy,bawełniany, 
migdałowy, OMEGA 3,6,9 (97%) Inca Inchi, cedrowy, kokosowy, sezamowy, 
marchwiowy ( 600 rodzajów karotenu), palmowy i wiele innych. Dostępne 
również innowacyjne naturalne mydełka BOTANIQUE w cenie 6 zł – mydło 
z pyłem bursztynowym, rewitalizujące bambus z miętą, ozonowe, różane, 
wyszczuplające z zieloną glinką, pomarańcza z kurkumą, borowinowe i kwas 
hialuronowy 30 ml ( stężenie 1% cena 12 zł), kolagen z elastyną 30 ml, pasty 
do zębów BEZ FLUORU z wyciągu z goździka i zioła NEEM.

Ile razy w ciągu dnia oglądasz aktorów przebranych w białe fartuchy polecających pasty 
do zębów z FLUOREM ? Czy wiesz, że fluor nieorganiczny dodawany do past to trucizna?

Atrakcyjne
ceny!

Edukacyjne     Kreatywne     Ekologiczne

Zabawki dla Twojego dziecka
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu - Rabat 5%

Godziny otwarcia:  pn 8:00 – 17:00,   wt - pt 9:00 – 18:00,   sb 9:00 - 13:00

www.sklep-pinkblue.pl

Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Pasaż handlowy tp – 1 piętro

Abonament przez cały okres minimalny umowy

SUPERCENA
* ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PROMOCJI

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR CYFRA+

PRZEBAJECZNA
PROMOCJA

KRZESZOWICE ul. LEGIONÓW POLSKICH 1, tel. 12 282 04 54

Perfumeria PAA TAL
- perfumy - kosmetyki -
- produkty naturalne - 

Najtansze markowe Kosmetyki i perfumy w Polsce

Z okazji otwarcia 5% znizki na wszystkie produkty
plus wartosciowy gratis

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 1

• cyfrowa telewizja naziemna
• telewizory, anteny, dekodery
• kuchnie, zmywarki, pralki, lodówki

AGD-RTV-KOMPUTERY

"GREKO"
ul. Legionów Polskich 1
32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 04 54
greko@neostrada.pl
 

Montaż, doradztwo.
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30-240 Kraków, ul. Za Skłonem 4
tel. 508 144 702 • 607 623 680

Zabezpiecz samochód zimą!

- ochrona lakieru
        - auto detailing
               - myjnia ręczna

 Z gazetą 
Gwarek 10% 

zniżki na 
wszystkie usługi.

SKLEP Z DUSZĄ
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT

• SKUP •
• SPRZEDAŻ •

• SKUP •
• SPRZEDAŻ •

Już wkrótce otwarcie nowego sklepu w Olkuszu.
Dogodny dojazd, przyjazna atmosfera.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
TELEFONICZNEGO:

662 660 373

PRYWATNE
SZKOŁY ZAOCZNE

Mgra Stefana Kwietniowskiego

prowadzą  ZAPISY od lutego 2013 r.

z uprawnieniami szkół publicznych
• Kraków Centrum
• Krzeszowice,
• Wieliczka, Rynek Górny. 

do następujących typów szkół:
•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 - na podbudowie gimnazjum i 8-letnej SP – sześć semestrów,  
 - na podbudowie szkoły zasadniczej – cztery semestry.  
•  POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE  
 - 2-letnie: 
  ochrona fizyczna osób i mienia,
    rachunkowość,
  administracja.

•  PIĄTEK, SOBOTA lub SOBOTA, NIEDZIELA
•  PRZYJMUJEMY NA WSZYSTKIE SEMESTRY.

Informacje:
tel/fax (12) 276 50 91 604 26 61 51
e-mail: psz_kwie.rekrutacja@onet.pl

ZOBACZ  www.szkolazaoczna.com.pl   
DLA NAJLEPSZYCH  SŁUCHACZY STYPENDIA
Z NAMI PODNIESIESZ KWALIFIKACJE I ZROBISZ KARIERĘ

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y

Rok założenia

1997

Hotel Orzeł Biały
ul. Spacerowa 4
43-370 Szczyrk

tel. 33 817 86 87
tel. kom.: 

+48 696 455 052

Zdrowy klimat, ciche i spokojne miejsce 
w centrum Szczyrku, wspaniały hotel 
i doskonała obsługa sprawią, że Hotel 
Orzeł Biały stanie się miejscem, 
w które zawsze chętnie Państwo powrócą.

!!! PROMOCJA ZIMOWA !!!
PAKIET - 6 DNI 

z wyżywieniem 599 zł/os.
Zapraszamy do spędzenia 6 dni w jednym z najpiękniejszych 

miejsc Polski - w Szczyrku, w samym sercu Beskidów.
Przygotowaliśmy dla Państwa niepowtarzalny pakiet promocyjny:

Promocja zimowa 6 dni z wyżywieniem w cenie 599 zł/os.

Cena zawiera:
5 x nocleg,

5 x śniadania w formie bufetu szwedzkiego,
5 x obiadokolacja serwowana w restauracji od 14.00 do 18.00,

dowóz na stoki w wyznaczonych przez hotel godzinach,
monitorowany parking,

Chata Góralska,
przechowalnia sprzętu narciarskiego.

Dzieci:
- do 4 lat - GRATIS!

- 4 - 10 lat - 20% zniżki

Zapraszamy do składania rezerwacji na adres:
 info@orzelbialy.pl lub telefonicznie 33 817 86 87.
Pakiety promocyjne ważne od niedzieli do piątku.

Promocja ważna od 02.01.2013 do 28.02.2013.
Promocja nie dotyczy 1 osoby zakwaterowanej w pokoju.

info@orzelbialy.pl
www.orzelbialy.pl
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SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE:
• NAPRAWY BIEŻĄCE• REMONTY ZAWIESZEŃ, UKŁADÓW HAMULCOWYCH •
• WYMIANY FILTRÓW OLEJÓW • WULKANIZACJA

RAD-KAR
Mechanika Pojazdowa
Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

Przypominany, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy,  
każde gospodarstwo domowe musi posiadać umowę na wywóz odpadów komunalnych. 

W celu pełnego zaprezentowania oferty oraz podpisania umowy prosimy o kontakt:
 Alba MPO Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, tel: 32/ 643-14-84

ALBA MPO Sp. z o.o. to nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt, wykwalifikowana 
i doświadczona kadra specjalistów oraz lata doświadczeń na rynku usług komunalnych,
które sprawiają, iż usługi wykonywane przez naszą firmę oceniane są bardzo wysoko.

Oferujemy możliwość wyboru wielkości pojemnika w zależności od potrzeb:

Pojemnik 120 litrów      -  15,40 zł /szt. Brutto
Pojemnik 240 litrów     -  22,00 zł /szt. Brutto
Pojemnik 1100 litrów    -  69,44 zł /szt. Brutto
Nowy pojemnik na odpady w cenie usługi. Odbiór odpadów selektywnych co trzy miesiące GRATIS!

Serdecznie zapraszamy

do współpracy!!!

USŁUGI TRANSPORTOWE
PRZEWÓZ TOWARÓW, PRZEPROWADZKI

POMOC DROGOWA 24 H
tel. 508 801 589

USŁUGI TRANSPORTOWE
PRZEWÓZ TOWARÓW, PRZEPROWADZKI

POMOC DROGOWA 24 H
tel. 508 801 589

Sprzedam mieszkanie  
w Krzeszowicach 49 m2 

tel. 668 840 214

Proponujemy usługi:
• Bezpośrednia ochrona 
   fizyczna osób i obiektów.
• Całodobowy monitoring 
   systemów alarmowych i CCTV.
• Działanie Grup Interwencyjnych.
• Montaż, konserwacja systemów 
   alarmowych i CCTV.
• Konwoje, inkaso, asysty.
• Ochrona imprez masowych.
• Psy obronne

ZAWISZAZAWISZA

Pracownicy firmy realizując zadania ochronne 
na terenie Krakowa, Chrzanowa, Trzebini, 
Krzeszowic, Alwerni, Michałowic, Zielonek, 
Iwanowic, Skwierzyny, Myślenic, systematycznie 
dążą do poprawy bezpieczeństwa w tych rejonach.

tel./fax 12 282 29 89, 12 282 89 95, kom. 600 403 988
zawisza.kr@gmail.com • www.zawisza.krakinfo.pl

Zgodnie z przepisem art. 4779 § 1 
Kodeksu postępowania cywilne-
go odwołanie od decyzji organów 
rentowych wnosi się na piśmie do 
organu, który wydał decyzję, lub do 
protokołu sporządzonego przez ten 
organ, w terminie miesiąca od dorę-
czenia odpisu decyzji. Jeśli ZUS nie 
wydał decyzji w ciągu 2 miesięcy 
od daty złożenia wniosku o świad-
czenie lub o ponowne ustalenie jego 
wysokości, wniesienie odwołania 
możliwe jest w każdym czasie po 
upływie tych 2 miesięcy.
Sądem właściwym do rozpoznania 
odwołania jest sąd okręgowy – sąd 
pracy i ubezpieczeń społecznych, 
w którego okręgu ma miejsce 
zamieszkania osoba odwołująca 
się od decyzji. Należy pamiętać, 
że odwołanie musi trafić najpierw 
do organu, który wydał decyzję. 
Odwołanie na piśmie winno więc 
być złożone w jednostce ZUS, któ-
ra wydała decyzję bądź wysłane 
do tej jednostki za pośrednictwem 
poczty. Odwołanie można również 
złożyć ustnie do protokołu sporzą-
dzonego przez tę jednostkę bądź do 
protokołu w sądzie właściwym do 
rozpoznania sprawy albo w sądzie 
właściwym dla miejsca zamieszka-
nia osoby zainteresowanej, jednak 
w tym przypadku sąd niezwłocznie 
przekazuje protokół do właściwej 
placówki ZUS.
Odwołanie od decyzji ZUS, mimo 
że jest składane za jego pośred-
nictwem, to jednak jest pismem 
procesowym wszczynającym 
postępowanie a więc powinno speł-
niać określone wymogi formalne. 
W myśl art. 47710 § 1 k.p.c. odwo-
łanie powinno zawierać oznacze-
nie zaskarżonej decyzji, określenie 
i zwięzłe uzasadnienie zarzutów 

i wniosków oraz podpis ubezpie-
czonego albo jego przedstawiciela 
ustawowego lub pełnomocnika. 
W ciągu 30 dni od daty złożenia 
odwołania ZUS może zmienić 
lub uchylić zaskarżoną decyzję. 
W takiej sytuacji wydaje nową 
decyzję w sprawie świadczenia, nie 
nadając odwołaniu dalszego biegu. 
W przeciwnym razie, nie później 
niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia 
odwołania, ZUS jest zobowiązany 
przekazać je wraz z aktami sprawy 
oraz uzasadnieniem do właściwe-
go sądu okręgowego – sądu pracy 
i ubezpieczeń społecznych. 
W tym czasie jednak organ ten może 
również sam zmienić decyzję, uchy-
lając poprzednią i wydając nową. 
Jeśli tak zrobi, wówczas nie nadaje 
odwołaniu dalszego biegu.
Zmiana decyzji przez ZUS jest 
możliwa również już po przekaza-
niu odwołania do sądu, aż do czasu 
wydania wyroku w rozpatrywanej 
sprawie. Jeśli nowa decyzja organu 
rentowego będzie uwzględniała 
żądanie osoby zainteresowanej 
w całości lub w części, postępowa-
nie sądowe zostanie w takiej sytuacji 
umorzone.
W przypadku przekazania odwoła-
nia przez ZUS do sądu ubezpieczeń, 
rozpoznając odwołanie od zaskar-
żonej decyzji, ma on za zadanie 
skontrolować legalność, czyli zgod-
ność z prawem tej decyzji, oraz jej 
zasadność.
W wyniku złożenia odwołania sąd 
podejmuje czynności określone 
przepisami Kodeksu postępowania 
cywilnego. W tym celu sprawdza on, 
czy nastąpiło ono w ustawowym 
terminie miesiąca od dnia dorę-
czenia odpisu decyzji. Jeśli termin 
ten został przekroczony, wówczas 

sąd odrzuca odwołanie, nie nadając 
sprawie dalszego biegu. Sąd dokonu-
je również sprawdzenia odwołania 
pod względem formalnym. Jeśli 
występują w tym zakresie jakieś 
błędy lub braki, wówczas wzywa 
stronę, pod rygorem zwrócenia 
pisma, do jego poprawienia lub 
uzupełnienia.
W ramach prowadzonego postępo-
wania sąd dokonuje wszechstron-
nego zbadania sprawy. 
W tym celu może m.in. zlecić 
przeprowadzenie dodatkowych 
dowodów wykraczających poza 
materiał dowodowy dostar-
czony przez odwołującego np. 
z zeznań świadków, z opinii 
biegłego lekarza itd. Sąd albo 
oddala odwołanie (jeśli nie ma 
podstaw do jego uwzględnienia), 
albo je uwzględnia, zmieniając 
zaskarżoną decyzję w całości lub 
w części i orzekając co do istoty 
sprawy. W przypadku gdy odwo-
łanie zostało wniesione w związ-
ku z niewydaniem decyzji przez 
organ rentowy i zostało przez sąd 
uwzględnione, to w takiej sytuacji 
sąd albo zobowiązuje organ ren-
towy do wydania decyzji w okre-
ślonym terminie albo sam orzeka 
co do istoty sprawy.
Gdy odwołanie dotyczy świad-
czenia uzależnionego od stwier-
dzenia niezdolności do pracy 
lub niezdolności do samodziel-
nej egzystencji sąd może orzec 
merytorycznie tylko wtedy, gdy 
wnioskodawca wyczerpał drogę 
odwoławczą w ZUS wnosząc 
sprzeciw od orzeczenia lekarza 
orzecznika do komisji lekarskiej 
ZUS, a w odwołaniu od decyzji 
organu rentowego nie wskazał 
żadnych nowych okoliczności 

dotyczących niezdolności do pracy 
lub niezdolności do samodzielnej 
egzystencji. Wówczas w wyniku 
przeprowadzonego postępowania 
sąd może zmienić zaskarżoną 
decyzję w całości lub w części. 
Na podstawie wyroku sądu ZUS 
wydaje wtedy decyzję w sprawie 
świadczenia.
Nieco inna procedura postępowania 
od wyżej przedstawionej może mieć 
miejsce w przypadku, gdy osoba 
zainteresowana ubiega się o świad-
czenie uzależnione od stwierdzenia 
niezdolności do pracy lub niezdolno-
ści do samodzielnej egzystencji. Jeśli 
w odwołaniu od decyzji wskazuje 
ona nowe okoliczności dotyczące 
tej niezdolności powstałe po dniu 
wydania orzeczenia lekarza orzecz-
nika lub komisji lekarskiej ZUS bądź 
takie, których daty powstania nie 
można ustalić, ZUS nie przeka-
zuje odwołania do sądu. W takim 
przypadku sprawa jest kierowana 
do ponownego rozpatrzenia przez 
lekarza orzecznika ZUS. Na podsta-
wie tego orzeczenia organ rentowy 
wydaje nową decyzję, od której rów-
nież przysługuje odwołanie do sądu.
Odwołanie powinno też trafić do 
właściwej placówki ZUS, która 
wydała taką decyzję.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Wśród zaproszonych 
gości pojawił się 
Burmistrz Czesław 
Bartl, nasi radni, księ-
ża, siostry zakonne, 
dyrektorki szkoły i 
przedszkola oraz wie-
lu starszych i młod-
szych mieszkańców 
Tenczynka.  Wszystkich przywitała p. Sołtys 
Alicja Gaj składając życzenia na nowy, 2013 
rok. W programie artystycznym wystąpiły 
przedszkolaki z Przedszkola w Tenczynku 
oraz młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół 
w Tenczynku wraz z ks. Wikariuszem Grze-
gorzem Kilanowiczem akompaniującym 
na gitarze.
Całość imprezy poprowadziły przedsta-

wicielki KGW "Ten-
czynianki". Zebrani 
goście przy ciastku i 
kawie wspólnie śpie-
wali kolędy korzysta-
jąc z tekstów wyświe-
tlanych z projektora, 
a akompaniował na 
organach, obok kię-

dza Grzegorza i dyrektor przedszkola Marze-
ny Kubin, zaprzyjaźniony organista i muzyk 
Wiesław Gertner. Starsi mieszkańcy przypo-
mnieli stare kolędy i pastorałki. Atmosfera 
spotkania była wspaniała i wszyscy obiecali 
spotkać się za rok.
Pani Sołtys serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy pomogli zorganizowaćtę biesiadę.

PORADY PRAWNE 

TENCZYNEK

Odwołanie od decyzji ZUS-u

SPOTKANIE Z KOLĘDĄ

Osoba, która otrzymała niekorzystną decyzję ZUS w sprawie emerytury 
lub renty, może wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy 
i ubezpieczeń społecznych.

W niedzielę 13 stycznia sala OSP w Tenczynku 
pękała w szwach. Wielu mieszkańców tej wsi 
spotkało się, aby wspólnie pokolędować. Orga-
nizatorami spotkania byli sołtys Tenczynka wraz 
z Radą Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich "Ten-
czynianki" oraz Strażacy z OSP Tenczynek.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, 
udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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Cenisz fachowość,
wygodę i bezpieczeństwo,

ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Telefon kontaktowy 537 050 232

Stopa cukrzycowa 
Badania dowodzą, że regularna i właściwa pielęgnacja stopy cukrzycowej 
aż w 75% pozwala przeciwdziałać wystąpieniu powikłań.
          http://vitamedium.pl/zdrowie/co-mozesz-zrobic-ty-by-zapobiec-stopie-cukrzycowej

Pedicure leczniczy
Skorzystaj z mojej pomocy w przypadku gdy:
• wrastające paznokcie wbijają się w wał około paznokciowy, 
• wbijający się trzpień odcisku piecze i boli,
• pękające głębokie bruzdy i rozpadliny na piętach, sprawiają ból przy każdym kroku,
• nadmierna, twarda i bardzo gruba warstwa naskórka 
   deformuje stopy i powoduje ucisk,
• paznokcie są przerośnięte ponad naturalnie, grube i twarde. 
Ponadto: manicure, przekłuwanie uszu, makijaż, henna, depilacja, masaż.

SM: Panie Doktorze, pełni 
Pan funkcję Ordynatora w 
Nowym Szpitalu w Olku-

szu od 2010 r. Jak wyglądała wcześniej Pana droga 
zawodowa?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Poprzednio zawodowo związa-
ny byłem z Kliniką Neurologii Górnośląskiego Centrum 
Medycznego w Katowicach - Ochojcu.
SM: W Olkuszu podjął się Pan nowego wyzwania. 
Proszę o kilka zdań na temat Pana Oddziału.
dr Tadeusz Pietkiewicz: Przede wszystkim mogę 
stwierdzić, że zarówno lekarze jak i pozostały personel 
medyczny to wysoce wykwalifikowana kadra, której 
pracę bardzo cenię. Możemy poszczyć się też dobrej 
klasy sprzętem do badań EEG i EMG oraz USG Dop-
plera. Korzystamy również z nowoczesnego tomografu 
komputerowego. Niestety budynek, w którym mieści 
się obecnie nasz Oddział, a zwłaszcza jego położenie 
względem pozostałych oddziałów szpitalnych, pozo-
stawia wiele do życzenia….Stąd już od 2010 roku 
– podkreślę - przy zdecydowanym wsparciu dyrekcji 
Nowego Szpitala w Olkuszu oraz prezesa Grupy Nowy 
Szpital – walczymy o przeniesienie Oddziału do nowej 
siedziby oraz stworzenie w jego ramach Pododdziału 
Udarowego. 
SM: No właśnie. Na jakim etapie są prace? Jak będzie 
wyglądał nowy Oddział? Na czym polega specyfika 
Pododdziału Udarowego?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Prace są już na finiszu. Planowo 
zakończyć się mają pod koniec marca. Nowy Oddział 
zajmował będzie powierzchnię 500 m2. Projektując 
rozkład sal, dyżurek, korytarzy, wind itd. mieliśmy na 
uwadze przede wszystkim zoptymalizowanie go w 
taki sposób, aby proces leczenia pacjenta przebiegał 
najsprawniej jak to tylko możliwe. Należy też podkreślić, 
że wszystko w Oddziale – poczynając od okien i podłóg, 
a kończąc na kolorowej pościeli dla pacjentów, będzie 
całkowicie nowe. Kolory ścian jak i cały „wystrój” mają 
być przyjazne dla pacjenta. 

Największą naszą dumą będzie natomiast Pododdział 
Udarowy. Ideą tego pododdziału jest, by pacjent był 
lepiej nadzorowany. W szczególności będzie to sala 
z czterema „technicznie zaawansowanymi” łóżkami, 
umożliwiającymi łatwą zmianą pozycji ułożenia pacjen-
ta. Przy każdym łóżku znajdowała się będzie aparatura 
monitorująca - kardiomonitory oraz oksymetry dla 
pacjentów we wczesnym i ostrym stanie udaru. Na sali 
intensywnego nadzoru funkcjonowało będzie całodo-
bowe stanowisko pielęgniarskie. Po trzeciej - czwartej 
dobie i ustabilizowaniu stanu, pacjenci przenoszeni 
będą na oddział wczesnej rehabilitacji (dwanaście łóżek).
Na pododdziale udarowym zastosować można lecze-
nie trombolityczne u pacjentów z wczesnym stanem 
udarowym (leczenie należy rozpocząć maksymalnie do 
4,5 godz. od wystąpienia udaru). Przy takim sposobie 
leczenia objawy mogą całkowicie ustąpić, a więc nie 
tylko ratuje się życie pacjenta, ale zapobiega się także 
jego niepełnosprawności.
Statystyki mówią, że śmiertelność pacjentów leczonych 
na oddziałach neurologicznych z pododdziałami udaro-
wymi zmniejsza się aż o 30% w stosunku do oddziałów, 
które takim pododdziałem nie dysponują…Także liczby 
mówią same za siebie…
Dodam jeszcze, że w miejscu obecnej siedziby Oddzia-
łu Neurologicznego powstanie Oddział Rehabilitacji 
Neurologicznej. Także już niebawem hospitalizacja 
pacjenta z problemami neurologicznymi w naszym 
szpitalu będzie kompleksowa.
SM: To już niedaleka przyszłość, ale powróćmy jesz-
cze na moment do teraźniejszego funkcjonowania 
Pana Oddziału. Jak długo czeka się na przyjęcie 
na Oddział (pomijając natychmiastowe przyjęcia w 
sytuacji zagrożenia życia)?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Czas oczekiwania nie jest długi 
w porównaniu do innych tego typu placówek i wynosi 
ok. dwóch tygodni.
SM: Z jakimi w szczególności oddziałami olkuskiego 
szpitala współpracują Państwo najściślej?

dr Tadeusz Pietkiewicz: Z uwagi na specyfikę chorób 
neurologicznych najściślej współpracujemy z oddziałami 
kardiologicznym oraz chorób wewnętrznych, a także 
oddziałem chirurgii. Dlatego też m.in. tak ważne jest 
przeniesienie naszego Oddziału do budynku, w którym 
mieszczą się te oddziały.
SM: Czy pacjenci i ich rodziny mogą liczyć na bieżącą 
informację o stanie zdrowia?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Wychodzę z założenia – i to 
powtarzam mojej kadrze - iż to my jesteśmy dla pacjen-
ta, a nie odwrotnie... Drzwi mojego gabinetu są więc 
zawsze otwarte dla pacjenta i jego bliskich, nie mam 
bynajmniej wyznaczonych godzin, w których przyjmuję 
rodziny pacjentów. Często wyjaśnienie sytuacji chorego, 
przedstawienie rokowań w sposób przystępny jest bar-
dzo istotne z uwagi na zaplanowanie dalszego leczenia 
oraz organizacji życia pacjenta i jego rodziny. Uważam 
też za bardzo istotny aspekt zwracania się personelu z 
należnym szacunkiem do każdego pacjenta.
SM: Czy udary mózgu to teraz rzeczywiście „plaga”, 
„choroba cywilizacji”? 
dr Tadeusz Pietkiewicz: Niestety tak. W ostatnich latach 
nie da się nie zauważyć zwiększonej liczby pacjentów z 
udarami i są nimi coraz młodsi pacjenci. Permanentny 
stres, niezdrowy tryb życia powodują, że mamy coraz 
więcej młodych pacjentów (to samo można powiedzieć 
o oddziałach kardiologicznych…)
SM: W jaki sposób można zapobiegać powstawaniu 
udarów? 
dr Tadeusz Pietkiewicz: Profilaktyka jest prosta – zop-
tymalizowana dieta, nie palenie papierosów, dbanie 
o prawidłowe ciśnienie krwi, prowadzenie zdrowego 
trybu życia, unikanie stresu…
SM: Czego życzyłby Pan sobie w związku ze swoją 
pracą? Jakie ma Pan zawodowe marzenia?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Moim marzeniem – już prawie 
spełnionym – jest powstanie nowego Oddziału Neuro-
logii z Pododdziałem Udarowym… Bardzo się cieszę, 
że to marzenie już niebawem się zrealizuje.

SM: Panie Ordynatorze, rozmowa z Panem była 
prawdziwą przyjemnością. Życzę planowego otwar-
cia nowego Oddziału i samych sukcesów. Dziękuję 
za rozmowę.

Rozmowa z Ordynatorem Oddziału Neurologicznego dr n. med. Tadeuszem Pietkiewiczem,  
na temat nowopowstającego Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym.

Bezpieczeństwo i Zaufanie

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,  
tel.: 32 758 13 50, fax: 32 758 13 50 • agorka@nowyszpital.pl • www.olkusz.nowyszpital.pl
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KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Rozgrzewająca zupa  
z soczewicą i imbirem

• 1,5 litra wywaru 
warzywnego  
lub drobiowego

• 3 marchewki
• 2 cebule
• 4 ząbki czosnku
• dwucentymetrowy 

kawałek imbiru  
albo 1 łyżka  
pokrojonego imbiru

• 2 łyżeczki zielonej 
pasty curry  
(opcjonalnie)

• niecała szklanka  
soczewicy

• 0,5 szklanki sosu  
pomidorowego

• 1 papryczka chili
• 20 dkg dyni
• 3 pory

• kolendra w ziarnach, 
• pieprz w ziarnach, 
• kumin w ziarnach, 
• sól
• czarnuszka  

do posypania
• olej 2 łyżki
Marchewkę, imbir, dynię, 
pietruszkę obieramy i kroimy 
w słupki. Czosnek obieramy 
i drobno siekamy. Cebulę 
obieramy i kroimy w kostkę. 
Kolendrę, pieprz, papryczkę, 
sól i kumin rozdrabniamy 
w moździerzu. Do rozgrza-
nego garnka wlewamy olej 
i po chwili dodajemy cebulę, 
czosnek i imbir. Wszystko 
przesmażamy mieszając. Gdy 
cebula, czosnek i imbir puszczą 
zapach, wrzucamy przyprawy 
i mieszamy całość przez ok. 1 
minutę. Zalewamy wywarem 

i dodajemy warzywa oraz sos 
pomidorowy i ewentualnie 
pastę curry. Całość gotujemy 
na średnim ogniu przez ok. 
40 minut. Podajemy posypane 
czarnuszką..

 v Ulla Pałka 
www.kuchnianawzgorzu.pl

Dni zimne i tak jeszcze przez chwilę pewnie będzie. Po spacerze 
lub powrocie z pracy do domu często mam ochotę zjeść coś cie-
płego, rozgrzewającego, a przy tym nie tuczącego ;)  Tym razem 
więc proponuję Państwu prostą w przygotowaniu i pyszną zupę 
z soczewicą i imbirem.
Soczewica to jedna z najzdrowszych roślin strączkowych, bogata 
w białko, żelazo i wapń. Imbir rozgrzewa, a do tego przyprawy, 
warzywa i mamy znakomitą zupę, która znika w mig (nie żartuję). 
Zupę ja posypałam czarnuszką, ale może to być np. drobno posie-
kana pietruszka lub kolendra. 

Rozgrzewająca zupa  
z soczewicą i imbirem Katarzyna Koźbiał

Biuro
Rachunkowe

ODDZIAŁ KRZESZOWICE
ul. Krakowska 31, I p, lok. 101
budynek OKNOLIT obok „Biedronki”

tel. 514 926 383  |  www.kozbialbiuro.pl

Oferujemy pełen zakres usług

Oferujemy pełen zakres usług

księgowychksięgowych kadrowychkadrowych
i  płacowych:i  płacowych:

KH od 500,-
KPiR od 80,-
Ryczałtu i Karty podatkowej już od 50,-
Prowadzenie spraw pracowniczych 
i płac od 10,- za osobę
Rozliczenie roczne Pit-y już od 10,-
Zwrot VAT za materiały budowlane od 40,-
ceny brutto, ulotka nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego

Z TĄ REKLAMĄ
MIESIĄC GRATIS!

Odbiór dokumentów z siedziby �irmy

ZDROWY TRYB ŻYCIA

10 powodów dlaczego twój trening jest nieskuteczny cz.1 

RUTYNA
czyli przyzwyczajenie do konkretnych  
ćwiczeń i kolejności ich wykonywania.

Jeśli będziesz ciągle powtarzać te same ćwiczenia, 
mięśnie szybko przestaną się rozwijać, osiągając 
tzw. plateau. Dzieje się tak, ponieważ każde ćwi-
czenie zmusza do wysiłku jedynie część włókien 
mięśnia lub mięśni wykonujących dany ruch.
Rozwiązanie problemu. Dla każdej grupy mięśni 
wybierz przynajmniej 2-3 ćwiczenia różniące 
się pozycją lub wykorzystywanym sprzętem. Na 
przykład, jeśli zwykle wzmacniasz mięśnie klatki 
piersiowej, wyciskając hantle w leżeniu na płaskiej 
ławie, to dobrym pomysłem będzie wykonywanie 
tego ćwiczenia na ławie ukośnej.

ABY SZYBCIEJ
czyli zbyt duże tempo wykonywania  
ćwiczeń i ich kolejnych powtórzeń.

Gdy siadasz na maszynie i machasz w szalo-
nym tempie obciążeniem, większą część wysiłku 
wykonuje za mięśnie tzw. moment siły. Polega to 
na tym, że rozpędzony ciężar przemieszcza się 
w zasadzie sam. Ponadto, gdy zbyt energicznie 
wykonujesz ćwiczenia, narażasz się na późniejszy 
dyskomfort, ból, a nawet kontuzję.
Rozwiązanie problemu. Przez 2 sekundy wykonuj 
ruch właściwy, a  4 sekundy wracaj do pozycji 
wyjściowej (zwolnij ruch, by przeciwstawiać się 
sile grawitacji opuszczającej ciężar).

WSZYSTKO NARAZ
czyli ćwiczenia nadmiernie  

intensywne i wykonywane zbyt często.
Jeśli nie dasz odpocząć mięśniom między trenin-
gami, zahamujesz rozwój ich siły i wytrzymałości 
organizmu. Co więcej, możesz utracić wypraco-
wane do tej pory efekty.
Rozwiązanie problemu. Przeplataj intensywne 
treningi kardio łatwiejszymi  (np. jednego dnia 
ćwicz tylko 20 minut, a kolejnego 40-60). Trening 
siłowy obejmujący całe ciało wykonuj nie częściej 
niż 2 razy w tygodniu. Pamiętaj, że im większy 
wysiłek, tym dłuższy powinien być odpoczynek 
przed kolejnymi ćwiczeniami tego samego typu. 
Miedzy treningami siłowymi na daną grupę mię-
śniową obowiązkowo zachowuj minimum 1 dzień 
odpoczynku.

PRZYKLEJONA DO STEPPERA, 
czyli nieurozmaicony trening kardio.

Trening kardio ciągle na tej samej maszynie i 
z tym samym obciążeniem to sabotaż efektów 
treningu. Jedynym jego rezultatem jest utrata 
formy i ryzyko kontuzji .
Rozwiązanie problemu. Kilka razy w tygodniu 
zdobądź się na wysiłek przekraczający granicę 
komfortu, powodujący utratę oddechu i szybkie 
tętno. Wykonuj 2 razy w tygodniu trening interwa-
łowy. Najpierw 10 minut poświęć na rozgrzewkę 
na bieżni. Następnie na 30-60 sekund zwiększ jej 

prędkość lub kąt nachylenia, kolejne 1-3 minuty 
odpoczywaj, kontynuując wysiłek na poziomie 
łatwym lub średnim (zmniejsz prędkość lub opuść 
bieżnię). Przez 10-20 minut na przemian zwięk-
szaj ją i zmniejszaj, a następnie zakończ trening 
10 minutami wyciszenia w spokojnym tempie.

Oszukiwanie samej siebie
czyli niewłaściwie dobrane obciążenia. 

Możliwości są dwie: albo nie lubisz się męczyć 
i idziesz na łatwiznę, albo wygórowana ambicja 
zmusza cię do wysiłku ponad siły.
Zbyt małe obciążenia nie przynoszą oczekiwa-
nych efektów. Za duże- powodują utratę kontroli 
nad techniką ćwiczeń i włączenie się w ruch 
innych mięśni. W takiej sytuacji na efekty nie 
ma co czekać. 
Rozwiązanie problemu. Wykonuj 4-6 lub 8-12 
powtórzeń w serii na każdą grupę mięśniową. 
Dobierz obciążenia tak, by ostatnie powtórzenia 
w serii wykonać resztkami sił. W razie potrzeby 
zwiększ obciążenie o 5-10%. Nie obawiaj się, tak 
dobrane ciężary nie zmienią cię w umięśnione 
monstrum 

Ciąg dalszy w następnym numerze. Zapraszam..

 v Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta 

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

Oto najczęściej popełniane podczas ćwiczeń błędy oraz skuteczne metody ich eliminacji. Sprawdź, 
jak trenować, by uzyskać pożądane efekty. W dzisiejszych czasach każda  chwila jest na wagę złota. 
Warto więc zadbać o to, by czas poświęcony ćwiczeniom nie był stracony, ale dawał wymierne 
rezultaty. Jeśli nie jesteś w pełni zadowolona z efektów swojego treningu, to zapewne popełniasz 
błędy w jego taktyce i samej technice wykonywania  ćwiczeń. Łatwo jednak temu zaradzić. Nawet 
drobna modyfikacja techniki ćwiczeń siłowych lub treningu wytrzymałościowego może mieć zna-
czenie dla uzyskania wymarzonej sylwetki i poprawy kondycji. 5 BŁĘDÓW TAKTYCZNYCH:
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

TRZEBINIA

ZABIERZÓW

LISZKI

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin Muzeum  
w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej

Czerna 79, 32-065 Krzeszowice, Tel.: 012 282 00 65, e-mail: czerna@karmel.pl
Muzeum można zwiedzać:  

poniedziałek - sobota: 9:00 - 12:00 i 14:00 - 16:00, niedziele i uroczystości: 14:00 - 16:00
Ekspozycje znajdujące się w muzeum:

• historyczna, zawierająca eksponaty liturgiczne i przedmioty codziennego użytku, których używali zakonnicy
• misyjna - zbiór afrykańskiego rękodzieła, okazy fauny i flory z Rwandy i Burundi, gdzie Karmelici Bosi prowadzą 

działalność misyjną
• poświęcona życiu i działalności św. Rafała Kalinowskiego, odnowiciela zakonu Karmelitów Bosych w Polsce i 

wieloletniego przeora klasztoru w Czernej zwana muzeum brata Bernardyna, którą tworzy zbiór staroci
Więcej informacji o Klasztorze można znaleźć na stronie internetowej www.karmelczerna.pl/

KONCERT NOWOROCZNY "OBRAZY Z RÓŻNYCH EPOK"
Zapraszamy miłośników muzyki na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 27 stycznia w Centrum Kultury 
w Zabierzowie. W programie muzyczna podróż w czasie - od wieków dawnych po współczesność. Hity muzyki 
klasycznej takich kompozytorów jak J. Brahms, A. Chaczaturian, A. Dvořák, E. Grieg W. A. Mozart, M. Ravel, 
D. Szostakowicz i A. Vivaldi; duety ze słynnych operetek: „Wesołej wdówki” i „Księżniczki czardasza”; znane 
tematy muzyki filmowej; występ baletowy z elementami tańca współczesnego, a także muzyka rozrywkowa 
wykonana na żywo z sekcją jazzową.

Transmisje widowisk operowych z MET w Nowym Jorku i baletów  
z Teatru Bolszoj w Moskwie, KINO “SOKÓŁ” W TRZEBINI 

NOWE, NIŻSZE CENY!!! - NAJTANIEJ W POWIECIE
Cena biletu – 45 złotych, 40 zł, karnet na trzy spektakle – 120 złotych

27 stycznia 2013, godz. 16.00 balet - „Bajadera” Ludwig Minkus
16 lutego 2013, godz. 19.00 opera - „Rigoletto” Giuseppe Verdi 
02 marca 2013, godz. 18.00 opera - „Parsifal” Richard Wagner
27 kwietnia 2013, godz. 18.00 opera  - „Juliusz Cezar” Georg Friedrich Handel
12 maja 2013, godz. 17.00 balet - “Romeo i Julia”  Sergei Prokofiev

Ponadto:
1 lutego 2013, godz 18.00 - Retransmisja Zespołu QUEEN (Budapeszt 1986)
15 czerwca 2013 - Retransmisja koncertu Zespołu THE DOORS (Hollywood)

Cena biletu – 35 złotych.

ANTIDOTUM
koncert

Dwór Zieleniewskich w Trzebini
25 stycznia 2013 (piątek) godz. 19.00

wstęp 5 zł.

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
Ceny biletów na seans 2D:  

Bilet normalny: 14 zł; Bilet ulgowy: 12 zł; Bilet grupowy: 12 zł
Ceny biletów na seans 3D:  

Bilet normalny: 20 zł; Bilet ulgowy: 17 zł; Bilet grupowy: 17 zł

24.01 17:00 "Bejbi blues" - dramat, Polska
  19:30 „Pokusa”- thriller,  USA
25.01 17:00 3D: "Życie Pi" - dramat/przygodowy,  USA/Chiny
  19:30 "Sęp" - thriller, Polska
26.01 17:00 "Sęp" - thriller, Polska
  19:30 3D: "Życie Pi" - dramat/przygodowy,  USA/Chiny
27.01 16:00 Transmisja (live) baletu „Bajadera” z teatru Bolszoi
  19:30 3D: "Życie Pi" - dramat/przygodowy,  USA/Chiny
29.01 17:00 3D: "Życie Pi" - dramat/przygodowy,  USA/Chiny
  19:30 "Sęp" - thriller, Polska
30.01 17:00 "Sęp" - thriller, Polska
  19:30 3D: "Życie Pi" - dramat/przygodowy,  USA/Chiny
31.01 21:30 3D: "Życie Pi" - dramat/przygodowy,  USA/Chiny
01.02 18:00 RE-transmisja koncertu grupy QUEEN z Budapesztu’86
  20:00 "Django" - western/akcja/przyg./dramat, USA
02-03.02 17:00 "Sęp" - thriller, Polska
  19:15 "Django" - western/akcja/przyg./dramat, USA
05-07.02 17:00 "Pokłosie" - thriller, Polska
  19:15 "Django" - western/akcja/przyg./dramat, USA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"SĘP"

• 25.01-01.02 seans o godz. 20.15 • 03.02 seans o godz. 17.15 • 04.02-07.02 seans o godz. 20.00 •
reżyseria: Eugeniusz Korin, czas trwania: 133 min., gatunek: thriller, prod. Polska, 15 lat

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

"ŻYCIE PI" 3D (polskie napisy)
• 01.02 seans o godz. 17.15 • 02.02 seans o godz. 20.00

• 03.02 seanse o godz. 14.30, 20.00 • 04.02-07.02 seans o godz. 17.15 •
reżyseria:  Ang Lee, czas trwania: 127 min., gatunek: dramat/przygodowy, prod. Chiny/USA, b/o
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

"DJANGO"
• 08.02-10.02 seanse o godz. 16.30, 20.00 •

• 11.02-13.02 seanse o godz. 16.00, 19.30 • 14.02 seans o godz. 16.00 •
reżyseria: Quentin Tarantino, czas trwania: 165 min., gatunek: dramat/western, prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach oferuje czytelnikom:
 - literaturę piękną polską i zagraniczną  

- literaturę dziecięcą i młodzieżową pisarzy polskich i zagranicznych
- lektury szkolne

- opracowania lektur
- wydawnictwa popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy

- nowości wydawnicze
- bezpłatny dostęp do Internetu

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00
Telefon 12/ 280 62 45

Koncert "W krainie czardasza"
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrza-
nowie zaprasza 2 lutego 2013 o godz. 17.00 na 
wyjątkowy koncert "W krainie czardasza" do sali 
teatralnej MOKSiR. Udział w tym wydarzeniu muzycz-
nym da Państwu możliwość obcowania z muzyką 
cygańską w pełnym jej blasku.
W programie znajdują się artystycznie opracowane, 
wirtuozowskie i niezwykle efektowne utwory skrzyp-
cowe, inspirowane folklorem cygańskim i żydowskim 
z różnych stron Europy oraz wybrane arie i pieśni. 
Bilety w cenie 30 zł parter, 25 zł balkon do nabycia 
w Informacji MOKSiR (32 62330 86 w.53)

Koncert TRAFO  
w Starej Kotłowni

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrza-
nowie zaprasza 1 lutego na koncert TRAFO w Starej 
Kotłowni. Start o godz. 19.00. Bilety w cenie 10 zł do 
nabycia w Informacji MOKSiR (32 62330 86 w.53) 
oraz w klubie przed koncertem.
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KĄCIK KOLEKCJONERA

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

Plan NBP na rok 2013
Narodowy Bank Polski ogłosił plan emisyjny monet na 2013 rok. 
Zawiera w sumie 12 tematów, które bardziej lub mniej spodobają się 
kolekcjonerom. Plusem zapewne jest, że emisje monet srebrnych 
nie będą przekraczać 30.000 sztuk. To już jest jakiś plus, choć 
może nie do końca.  
W styczniu ukaże się zestaw 2 monet: Australijski 1 dolar i polskie 20 złotych 
o temacie: Kangur olbrzymi. Temat dziwny, bo co mamy wspólnego z Australią 
i kangurem? Ale niech tam. Jeśli poczta Polska zamiast dostarczać listy 

– sprzedaje proszki do prania, to niech i NBP zarabia pieniądze na handlu 
obcymi monetami. Nie świadczy to dobrze o naszym banku narodowym. 
Ale może my kolekcjonerzy nie widzimy ukrytego sensu tej działalności.
15 stycznia to data emisji  monet 2 i 10 zł – 100 lat Teatru Polskiego w War-
szawie ponadto 2 i 10 złotych – 150 rocznica Powstania Styczniowego

- Kwiecień – 2, 10, 200 złotych – Cyprian Norwid
- czerwiec – 2, 5 złotych – Polskie Kluby Piłkarskie – Warta Poznań
- wrzesień – 2, 10, 200 złotych – Witold Lutosławski
- październik – 2, 10, 200 złotych – 200 rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego
- listopad – Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej – Agnieszka Osiecka
- listopad – 2, 20 złotych – Zwierzęta świata – żubr
Ponadto w czerwcu, wrześniu i grudniu ukażą się monety srebrne o nominale 5 złotych rozpoczynające nową serię: 
Historia Polskiej Monety – denar Bolesława Chrobrego, denar Bolesława Śmiałego, denar Bolesława Krzywoustego, 
brakteat Mieszka III.
W marcu, maju, czerwcu i sierpniu NBP wyemituje kolejne monety o nominale 2 złote z serii Polskie Okręty – Kuter 
rakietowy „Gdynia”, Niszczyciel rakietowy „Warszawa”, Okręt transportowo-minowy „Lublin”, Fregata rakietowa 

„Gen. K. Pułaski”
 Ponadto w lutym, czerwcu, wrześniu i grudniu NBP wyemituje monety z nowej serii: Skarby Stanisława Augusta – 
Bolesław Chrobry, Wacław II czeski, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki. Mają to być monety 50 zł srebrne o wadze 
62,20 grama i monety 500 zł złote o wadze 62,2 grama. Po raz pierwszy NBP wyemituje monety srebrne o wadze 2 uncji. 
 Gdyby nie ten kangur na początku roku, to plan emisyjny naszego banku zapowiada się ciekawie. Widać dbałość 
o emisje polskich monet. Nie widać już martyrologii, która przejadła się kolekcjonerom, co widać na wtórnym rynku. 
Nareszcie coś zaczyna dziać się w kierunku „na lepsze”, bo dotychczas działalność emisyjna NBP postrzegana była 
jak działalność chińskiego straganu na byłym stadionie dziesięciolecia. Nic nie ujmując handlowcom chińskim, to 
odpowiedzialnym za działalność emisyjną NBP powinno być wstyd przez długie lata. Ale nadszedł Nowy Rok to i nadzieja 
wstępuje w kolekcjonerów. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się pęd NBP do wielkich zysków. Bo z tego co każdy wie, 
NBP stworzony został by gwarantować jakość naszego pieniądza a nie go psuć jak robił to przez ostatnie dwa lata, 
kładąc nacisk na ilość, koniunkturalność i zysk. A przecież nie o to chodzi w kolekcjonerstwie. 
W Nowym Roku życzę wszystkim kolekcjonerom samych sukcesów i cierpliwości. Kolekcje powstają w wyniku pasji, 
cierpliwości i osobistej satysfakcji tworzących je ludzi.

Plan poczty Polskiej na 2013 rok
Poczta Polska planuje na 2013 rok wyemitować znaczki pocztowe w 14 
tematach 30 znaczków samodzielnych i 3 znaczki w blokach, ponadto 
14 tematów na kartach pocztowych co daje 28 różnych znaczków.  
Znaczki:
• styczeń – 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (1 znaczek)
• luty – 900-lecie kroniki Galla Anonima (1 znaczek w loku)
• maj – Europa (1 znaczek)
• czerwiec – Latarnie morskie (4 znaczki)
• lipiec – Wyścig kolarski Tour de Pologne 2 znaczki)
• lipiec – Drugi polski satelita naukowy (1 znaczek w bloku)
• sierpień – Nowoczesne uzbrojenie Wojska Polskiego (3 znaczki)
• sierpień – Zlot Wielkich Żaglowców „Szczecin 2013” (1 znaczek w bloku)
• wrzesień – Minerały Polski (4 znaczki)
• październik – Ludzie kina i teatru (3 znaczki)
• październik – Utracone dzieła sztuki (3 znaczki)
• październik – Stolice państw Unii Europejskiej (1 znaczek)
• listopad – Pająki chronione w Polsce (4 znaczki)
oraz 4 znaczki serii obiegowej (w miarę potrzeb eksploatacyjnych)

Karty pocztowe:
• styczeń – 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• styczeń – 100-lecie teatru Polskiego w Warszawie
• styczeń – 150 rocznica Powstania Styczniowego
• styczeń – Święto Trzech Króli
• luty – Żwierzęta w polskich ZOO (4 znaczki)
• marzec – Drogi wodne w Polsce (4 znaczki)
• marzec – 500-lecie nadania praw miejskich Pile
• kwiecień – Piękno ziemi polskiej (4 znaczki)
• maj – Młoda Polska w malarstwie (3 znaczki)
• czerwiec – Koleje wąskotorowe w Polsce (4 znaczki)
• lipiec – Spędzanie wolnego czasu 
• sierpień – XX-lecie Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich
• wrzesień – 600 rocznica Unii Polsko-Litewskiej e Horodle
• listopad – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Jak widać powyżej plan Poczty Polskiej dość ciekawy. Na pewno tematyka 
interesująca. Daje się zauważyć, że od kilku lat zainteresowanie kolekcjonerów walorami Poczty Polskiej znacznie 
wzrosło. Tym bardziej że estetyka emisyjna znaczków wprowadzanych do obiegu jest coraz lepsza. Miejmy więc 
nadzieję, że tendencja ta będzie wzrostowa przez dłuższy okres.

autorzy projektu znaczka:  
Magdalena Jabłońska, Katarzyna Sasin i Jerzy Owsiak
liczba znaczków: 1, wartość: oznaczenie literowe „A”,  
nakład: 300.000 sztuk, technika druku: offsetowa,
format znaczka: koło o średnicy 40 mm
arkusz sprzedażny - 6 sztuk znaczków
papier: samoprzylepny, fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 13 stycznia 2013 roku
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DOMY
Z  BALI

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

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

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

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

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż

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

KONTAKT:
Właściciel  firmy:

Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:

Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,

sobota 9.00 – 14.00

DREWNO
KOMINKOWE OPAŁOWE SEZONOWANE

Oferujemy:
• drewno wysokiej
    jakości S2A.WO
• drewno do wędzenie
• drewno do CO 
Posiadamy transport od 6mp;
przy większej ilości zakupionego
drewna możliwość negocjacji ceny.
 tel. 662 952 536
mail: tadek-1977@o2.pl
 

Fundacja Dar Serca poszukuje 
dobrego i kochającego domu 
dla młodego psiaka mix husky.
Max jest zadbanym psiakiem, 
bardzo wesołym i łagodnym, 
lgnącym do człowieka, uwiel-
biającym przytulanie i głaska-
nie. Nie sprawia najmniejszych 
kłopotów. Bez większego stresu 
jeździ samochodem, chodzi 
na smyczy. Będzie cudownym 
towarzyszem dla całej rodziny.
Max nie jest tak aktywnym psem jak zazwyczaj bywają husky, ale będzie świetnym kompanem 
przejażdżek rowerowych, długich spacerów, joggingu czy wycieczek.
Psiak został odrobaczony, zaczipowany, zaszczepiony i wykastrowany. Warunkiem adopcji jest 
podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt: 12 38 90 511, 882 180 526.

MAX SZUKA DOMUGmina Zabierzów Laureatem ogólnopolskiego 
 „Rankingu gmin wiejskich” za rok 2012

W danym roku kalendarzo-
wym sprawozdawanie z reali-
zacji poszczególnych zadań, jak 
również przyznawanie punktacji 
odbywa się na bieżąco, dlatego 
też pozycja w Rankingu jest 
zmienna i ustalana na koniec 
okresu sprawozdawczego. Dane 
zgłaszane do Rankingu dotyczyć 
mogą projektów realizowanych 
przez dany samorząd i jednost-
ki jemu podlegające, w terenie 
administracyjnym danej jednost-
ki samorządu terytorialnego.

Punkty przyznawane są przez 
ekspertów ZPP w trybie on-line 
za realizację 88 zadań zgrupo-
wanych w dziesięciu dziedzi-
nach takich jak:
• działania proinwestycyjne 

i prorozwojowe,
• rozwiązania poprawiające 

jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jst

• rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego

• rozwój społeczeństwa oby-
watelskiego

• umacnianie systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem 
informacji

• promocja rozwiązań z zakre-

su ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej

• wspieranie działań na rzecz 
społecznej gospodarki ryn-
kowej

• promocja rozwiązań eko-
energetycznych, proekolo-
gicznych 

• współpraca krajowa i mię-
dzynarodowa

• działania promocyjne
Gmina Zabierzów bierze 

udział w „Rankingu gmin wiej-
skich” od 2006 roku.

Na przestrzeni lat można było 
obserwować progres w otrzy-
mywanej ilości punktów, co 
przejawiało się zajmowanym 
coraz wyższym miejscem 
w niniejszej klasyfikacji. Od 4 

lat zajmujemy miejsca w pierw-
szej dziesiątce. W roku 2012 
Gmina Zabierzów otrzymała 
18670 punktów, co uplasowa-
ło nas na wysokiej 6 pozycji 
w skali kraju. 

Uroczystość wręczen ia 
nagród wyróżnionym gminom 
w każdej kategorii odbędzie się 
w czerwcu w Świdnicy podczas 
Kongresu Regionów. 

Zainteresowanym szczegóło-
wymi informacjami na temat 
Rankingu polecam stronę 
internetową Związku Powia-
tów Polskich: https://www.jst.
org.pl/index.php?path=main/
glowna/ranking/gminya&gty-
pe=w&rok=2012

 v Wioletta Matejczyk

Ranking organizowany jest przez Związek Powiatów Polskich (ZPP). 
Uczestniczą w nim wszystkie gminy z terenu kraju. Nasza Gmina 
startuje w kategorii Gminy Wiejskie. Celem Rankingu jest wyłonienie 
i nagrodzenie najlepszych gmin w kraju, promowanie ich, a także 
integracja mieszkańców i środowisk samorządowych.
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Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska  
Adres: ul. ks. W. Smoczyńskiego 21, 32-067 Tenczynek

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

Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

"Gwarek Krzeszowicki" jest kolportowany na obszarze Gmin: Krzeszowice, Liszki i Zabierzów. W Krzeszowicach - w mieszkaniach, instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach,  
w miejscowościach: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina 
Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, 
Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd,  Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów)  
- w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 15.000 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.

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70, tel. kom 608 696 097

Zakres działalności:
• Sprawy pracownicze 
• Szkolenia BHP przez firmę
   z uprawnieniami
• Przekształcenia formy
   prawnej przedsiębiorstw

• Podatkowa księga
   przychodów i rozchodów
• Ryczałt 
• Rejestry VAT
• ZUS

• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
   na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

Sprzedam
działkę budowlaną

w Tenczynku.
 Działka uzbrojona, ogrodzona. 12 arów.

 tel. 788 249 325

FELIETON

WALCZYĆ CZY PRACOWAĆ?
Miejcie nadzieję!...  
Nie tę lichą, marną 

Co rdzeń spróchniały  
w wątły kwiat ubiera, 

Lecz tę niezłomną,  
która tkwi jak ziarno 

Przyszłych poświęceń  
w duszy bohatera. 

Możemy się dziś zastanawiać, co 
skłoniło ludzi do walki w chwili, 
gdy jak się wydawało, nie było 
żadnej nadziei? Co skłoniło do 
walki powstańców, a później dzie-
ci Wrześni czy Orlęta Lwowskie, 
które po przeszło stu latach zabo-
rów chciały walczyć i ginąć za 
Polskę, której przecież nie znały? 
Co nas mobilizowało w 1920 r., 
kiedy setki tysięcy ludzi stanę-
ło w obronie Ojczyzny i Wiary 
przeciw barbarzyńskiemu bol-
szewizmowi? 

Miejcie odwagę!...  
Nie tę jednodniową, 
Co w rozpaczliwym  

przedsięwzięciu pryska, 
Lecz tę, co wiecznie  

z podniesioną głową 
Nie da się zepchnąć  

ze swego stanowiska. 
Powstanie Styczniowe w 1863r 
było największym polskim 
powstaniem narodowym prze-
ciwko Rosji. Trwało prawie dwa 
lata, a przez powstańcze szeregi 
przewinęło się ok. 200 tysięcy 
osób. Stoczono ponad 1200 bitew 
i potyczek. Powstanie zakończy-
ło się totalną klęską i represja-
mi. Poległo dziesiątki tysięcy 
Polaków, tysiące wywieziono 
na syberyjskie zesłanie oraz do 
katorżniczej pracy w kopalniach. 
Nieprzerwanie od 1861 roku, aż 
do wybuchu I wojny światowej 
obowiązywał na terenie Króle-
stwa Polskiego stan wojenny. 
Skonfiskowano tysiące mająt-
ków szlacheckich, oddając je 
na licytację lub obdarowując 

nimi oficerów rosyjskich. Mia-
stom, które popierały powsta-
nie, odbierano prawa miejskie, 
powodując ich upadek. Skaso-
wano również prawie wszystkie 
klasztory w Królestwie, gdyż były 
ważnymi ośrodkami polskiego 
oporu, konfiskowano kościelne 
dobra, mnożyły się aresztowania 
duchownych, doszło do zerwania 
konkordatu. W roku 1870 nie było 
w Królestwie Polskim diecezji, 
która miałaby biskupa. Kraj 
pogrążył się w żałobie, a władze 
rosyjskie ze zdwojoną siłą zajęły 
się rusyfikowaniem wszystkiego 
co polskie. 

Miejcie odwagę...  
Nie tę tchnącą szałem, 

która na oślep  
leci bez oręża, 

Lecz tę, co sama  
niezdobytym wałem 

Przeciwne losy  
stałością zwycięża. 

Oddając hołd bohaterom Powsta-
nia Styczniowego należy jednak 
pamiętać, że było ono bardzo 
źle przygotowane i w związku 
z tym, nie miało większych szans 
powodzenia. W jego następstwie 
kwiat młodzieży polskiej zginął 
lub został wygnany na ponie-
wierkę, sytuacja materialna Pola-
ków radykalnie się pogorszyła, 
a represje wzmogły. Z drugiej 
strony wzrosła świadomość naro-
dowa i integracja społeczeństwa 
polskiego. Powstanie to ma swo-
je blaski i cienie, dlatego dziś 
powinno nam służyć nie tyle ku 
ślepemu naśladownictwu, co bar-
dziej ku nauce i przestrodze.

Przestańmy własną  
pieścić się boleścią, 
Przestańmy ciągłym  
lamentem się poić: 

Kochać się w skargach  
jest rzeczą niewieścią, 

Mężom przystało w milczeniu 
się zbroić... 

Jednak Polacy nie poddali się i nie 
przestali myśleć o odzyskaniu 
niepodległości. Bardzo popularną 
po powstaniu stała się idea pracy 
organicznej, czyli pracy od pod-
staw. Ponieważ z czasem sytuacja 
międzynarodowa uległa korzystnej 
zmianie, a interesy zaborców prze-
stały być zbieżne, skorzystali na tym 
Polacy. Polem bitwy stała się gospo-
darka, oświata i kultura. Ostoją pol-
skości pozostały przede wszystkim 
dworki szlacheckie, gdzie dbano 
o patriotyczne wychowanie mło-
dzieży, oraz o utrzymanie własno-
ści ziemskiej w polskich rękach - 
a walka o ziemię była i jest sprawą 
narodową. We wszystkich zaborach 
powstawały organizacje wychowu-
jące rzesze społeczników, jak np. 
Powiatowe Towarzystwa Rolnicze, 
których celem było wprowadzanie 
do rolnictwa nowych wynalazków 
i technologii, tak by było bardziej 
konkurencyjne. Do różnego rodzaju 
Kół Rolniczych wstąpiło łącznie kil-
kadziesiąt tysięcy chłopów. Towa-
rzystwo Czytelni Ludowych stwo-
rzyło sieć ponad tysiąca polskich 
bibliotek. Powstały również m.in.: 
Kasa Pomocy Naukowej im. J. Mia-
nowskiego oraz Towarzystwo Popie-
rania Przemysłu i Handlu. Tworzył 
się ruch spółdzielczy – w roku 1869 
założono pierwszą polską spółdziel-
nię spożywców. W Galicji, gdzie 
Polacy cieszyli się dużą autonomią, 
działały Uniwersytety Jagielloński 
i Lwowski oraz krakowska Aka-
demia Sztuk Pięknych z rektorem 
Janem Matejką. W zaborze rosyj-
skim niemal w każdym gimnazjum 
istniał ruch samokształcenia i tajne-
go nauczania, po wsiach powstawały 
tajne szkółki. Działało również tajne 
Towarzystwo Oświaty Narodowej, 
a polskim ewenementem na ska-
lę światową był tzw. Uniwersytet 
Latający (konspiracyjna tajna szkoła 
wyższa na poziomie uniwersytec-
kim). Nie do przecenienia były tak-
że działania na polu kultury polskiej 
Lwowskiego Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich oraz Biblioteki 
Kórnickiej.

We wszystkich trzech zaborach 
działały również różnego rodza-
ju konspiracyjne organizacje 
młodzieżowe, z których najwięk-
szą był Związek Młodzieży Pol-
skiej „Zet” – związany z ruchem 
narodowym. Należy wspomnieć 
również o powstawaniu polskich 
wydawnictw jak np.: Józefa Lompy 
i Karola Miarki na Górnym Ślą-
sku. Wszystkie te działania miały 
na celu podniesienie świadomości 
narodowej oraz obronę polskiej 
mowy i tradycji. Z czasem Polacy 
zaczęli organizować się w zabor-
czych parlamentach, dzięki czemu 
zyskiwaliśmy wykształconą kadrę 
polityczną, która później odegrała 
decydującą rolę podczas podpisania 
Traktu Wersalskiego, sankcjonu-
jącego prawnie powrót Polski na 
mapę Europy. Do niepodległości 
doszliśmy wspólną pracą, poświę-
ceniem i ofiarą, gdyż nic nie dzieje 
się bez przyczyny, a żaden wysiłek 
i wyrzeczenie nigdy nie pójdzie na 
marne.

Lecz nie przestajmy  
czcić świętości swoje 

I przechowywać  
ideałów czystość; 

Do nas należy  
dać im moc i zbroję, 

By z kraju marzeń  
przeszły w rzeczywistość

 v Monika Rusinek 
email: biurorusinek@interia.pl 

Autorem wiersza „Miejcie nadzieję” 
jest Adam Asnyk, członek Rządu 
Narodowego w czasie Powstania 

Styczniowego.

Nasza propozycja to próba 
powstrzymania polityki Donalda 
Tuska w myśl, której fotorada-
ry mają być narzędziem łupienia 
kierowców i zasypywania dziury 
budżetowej – powiedział na czwart-
kowej konferencji prasowej wice-
przewodniczący komisji infrastruk-
tury Andrzej Adamczyk.
Nowelizacja zakłada, że fotoradary 
będą mogły być ustawiane tylko 
w miejscach, w których dochodzi 
do wypadków spowodowanych 

nadmierną prędkością. Dodatko-
wo ustawa przygotowana przez PiS 
uniemożliwia Inspekcji Transportu 
Drogowego umieszczania fotorada-
rów w radiowozach oraz samolotach 
i śmigłowcach. „Ruchome” fotora-
dary, którymi dysponuje policja są 
wystarczającą formą ścigania pira-
tów drogowych. Inspekcja Trans-
portu Drogowego nie powinna mieć 
prawa do prowadzenia kontroli za 
pomocą pojazdów z fotoradarami.
Dodatkowo Prawo i Sprawiedliwość 

chce zlikwidowania tzw. liniowego 
pomiaru prędkości czyli mierzenia 
prędkości na odcinku drogi pomię-
dzy bramkami. To rozwiązanie obli-
czone jest ewidentnie na nieuzasad-
nione „wyciąganie” pieniędzy od 
kierowców. 
PiS w swojej nowelizacji przewiduje 
również aby pieniądze z mandatów 
za przekroczenie prędkości w cało-
ści były przeznaczone na poprawę 
stanu polskich dróg i towarzyszącej 
infrastruktury drogowej.

SPRAWA FOTORADARÓW
Fotoradary tylko w niebezpiecznych miejscach, koniec z fotoradarami w radio-
wozach ITD, usunięcie liniowego pomiaru prędkości oraz przeznaczenie pienię-
dzy uzyskanych z mandatów na poprawę jakości dróg – to główne założenia 
nowelizacji Prawa o ruchu drogowym przygotowana przez posłów PiS. 

Miłośnicy Tenczyna,
Z przyjemnością informujemy że w tym roku "Ratuj Ten-
czyn" po raz kolejny rozpoczyna zbiórkę 1% podatków. 
Oddając na stowarzyszenie 1% swoich podatków za 
2012 r. możesz przyczynić się do ocalenia Tenczyna, 
promowania wiedzy o tym zabytku, organizacji imprez plenerowych 
oraz stworzenia na zamku muzeum.

Nasz numer KRS jest następujący: 0000332177
Szczegóły tu: http://www.ratujtenczyn.org.pl/jeden_procent.html

www.ratujtenczyn.org.pl

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

Ø   Pomoc i doradztwo
     w zakładaniu firm
Ø   Usługi księgowe dla firm, 
     spółek i stowarzyszeń
Ø   Księgi przychodów
     i rozchodów,
Ø   Ryczałt, pełna księgowość,
     VAT i ZUS
Ø   Obsługa kadrowo-płacowa
Ø   Reprezentujemy Klienta przed
     urzędem skarbowym i ZUS

Zapraszamy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 19.00

Biuro Rachunkowe
Czułówek

uprawnienia
Ministra Finansów

7479/2004

K-SYSTEM

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm • Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych 

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

MEBLE
OGRODOWE

MEBLE
OGRODOWE

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10

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

Korzyści wynikające 
z zastosowania 
systemu Leakomatic:
•  eliminuje ryzyko zalania 
    oraz powstania zniszczeń,
•  ogranicza czas oraz koszt 
    awarii do minimum,
•  w modelu 6000 możliwość 
    wysyłania alarmu do administracji, 
    serwisu drogą internetową.

System Leakomatic jest niezawodny 
i łatwy w użyciu. Może być stosowany 
w różnego rodzaju budynkach:
• domy jednorodzinne,
•  spółdzielcze budynki mieszkalne,
•  budynki użyteczności publicznej
    (szkoły, przedszkola, biurowce),
•  komunalne budownictwo mieszkaniowe,
•  niestrzeżone nieruchomości przemysłowe,
•  pozostałe nieruchomości przemysłowe.

tel. +48 603 698 738 • mgasek@op.pl

Firma Usługowo Handlowa  - GAMI -
Zalas 705, 32-067 Tenczynek k/Krakowa

szczegóły na: www.leakomatic.pl

System Przeciwzalaniowy Leakomatic montuje się bezpośrednio za 
licznikiem wody. Jeśli wystąpi wypływ ciągły lub kapanie w ilości 
przekraczającej dopuszczalne wartości, włączy się alarm, a następnie 
System Leakomatic zamknie dopływ wody do instalacji.

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

PHU ZOFIA S´K Termo-Gaz  >>> CENTRUM TECHNIKI GRZEWCZEJ
Nowa siedziba: Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 12, 

tel. 696 006 629 • www. termo-gaz.pl

SYSTEMY GRZEWCZE I SANITARNE
ZIMOWE WYPRZEDAŽE NA KOTŁY I GRZEJNIKI – 15%!

   KABINY, WANNY,
CERAMIKA, BATERIE
>> WYPRZEDAŽ EKSPOZYCJI Z 2012 R.
>> RABATY NAWET DO 50%!

   WIZUALIZACJA
 ŁAZIENKI W CENIE

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

P. R.B. TOMAS REM  Tomasz Hrycaniuk

Kompleksowe
i profesjonalne wykonanie

łazienki zapewni

Kompleksowe
i profesjonalne wykonanie

łazienki zapewni

W SPRZEDAŽY
PROMOCYJNEJ
NARZ¢DZIA,
MASZYNY

I KOMPRESORY

<< >>

W SPRZEDAŽY
PROMOCYJNEJ
NARZ¢DZIA,
MASZYNY

I KOMPRESORY

<< >>

• profesjonalizm • konkurencyjne ceny • doradztwo •

PRZEDSi´BIORSTWO remontowo-budowlanE

Tomas Rem


