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SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Nowy lokal:

 Zabierzów, 

ulica Śląska 45
Nowy lokal:

Zabierzów,

ulica Śląska 45

Kryspinów:

12 346 33 99
788 15 16 17

Zabierzów:

536 987 654
888 34 35 35

Gabinet okulistyczny czynny:
środa od 13.00; piątek od 11.50 do 13.30 

Optyk
okulista

Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 2  rejestracja tel. 792 608 139

BADANIE OKULISTYCZNE
GRATIS !!!

BADANIE OKULISTYCZNE
GRATIS !!!

dla klientów zamawiających okulary. 
Info w zakładzie.

dla klientów zamawiających okulary. 
Info w zakładzie.

32-566 ALWERNIA
 UL. A. MICKIEWICZA 1E

Organizacja przyjęć:

tel. 504 916 848
e-mail: biuro@alwernia4poryroku.pl

ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 10.00 DO 21.00. 
ORGANIZUJEMY PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, BANKIETY, 

KONFERENCJE, CATERING, OFERUJEMY NOCLEGI.

Restauracja Cztery Pory Roku 

ALU-PEX WAVIN
2,29 zł/mb

Technika grzewcza LETNIA PROMOCJA

KOTŁY WĘGLOWE
CENY JUŻ OD
1700 zł

Zapraszamy do naszych sklepów:
• LISZKI 191, tel. 12/280-66-27
• IGOŁOMNIA 260 A, tel. 12/352-26-11
• BRZEŹNICA 358, tel. 33/843-50-48, 501-413-258 *Oferta ważna do wyczerpania zapasów

e-mail: sklep@instal-skucinscy.pl
www.instal-skucinscy.pl

SPRZEDAŻ RATALNA

 KOTŁY CO
 GRZEJNIKI
 ARTYKUŁY OGRODNICZE
 MATERIAŁY INSTALACYJNE
 KLIMATYZACJE
 WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
 EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII:

- Rekuperacja
- Kolektory słoneczne
- Pompy ciepła

GRZEJNIK STALOWY
OD 136 zł
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Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, 
urządzeń chłodniczych, pompy ciepła
Od 2007 r nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu, naprawach przeglądach 
wszelkiego typu instalacjach sanitarnych. Usługi swoje oferujemy głównie 
podmiotom komercyjnym, przemysłowym i publicznym. Wykonujemy również 
małe instalacje osobom prywatnym. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie oraz 
niezbędne uprawnienia. Wykonujemy inspekcje kamera termowizyjną.

Systemy zasilania słonecznego
– elektrownie słoneczne 
Współpracując z firmą Hymon Energy Sp. z o.o. Oferujemy Państwu 
zakup oraz na życzenie montaż gotowych zestawów elektrowni 
słonecznych opartych na wysokowydajnych panelach fotowoltaic-
znych oraz markowych urządzeniach przekształtnikowych 
pozwalających pracować w układzie skojarzonym z siecią 
zewnętrzną jak i zupełnie niezależne elektrownie gromadzące energię 
w akumulatorach. 
W naszym punkcie jest wykonany prezentacyjny zestaw fotowoltan-
iczny o mocy 235 W zasilający oświetlenie 

Budownictwo 
energooszczędne i pasywne
W drugim kwartale br uruchomiono program dopłat do 
budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Nasza firma 
jest dystrybutorem i wykonawcą budynków w systemie 
thermomur.
Technologia thermodom jest produktem nowoczesnym                 
i sprawdzonym, posiadającym najwyższe walory użytkowe                 
i co najważniejsze dającym inwestorom niewspółmierne 
korzyści ekspolatacyjne.
W świadomości inwestorów istnieje przeświadczenie, że koszt budowy domu niskoenergetycznego lub 
pasywnego jest znacznie wyższy niż „tradycyjnego”. Dzisiejsze technologie pozwalają na budowę domu 
spełniające standardy energooszczędności znacznie niższymi nakładami. Dzięki temu energooszczędny, 
ponad stumetrowy dom można postawić już w cenie 50 metrowego mieszkania w centrum miasta. 
Na naszej stronie internetowej jest link do biura projektowego które ma już zatwierdzone projekty 
podlegające dopłatą z NF40 i NF15

system thermomur
U0<0,11W / m2K

OFERTA USŁUG:

Odkryj Winergetic Premium Passive,

pasywne możesz tworzyć duże konstrukcje okienne nie 

OLMAR – partner handlowy
KRZESZOWICE

  

ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66, 606 633 791
krzeszowice@olmar.com.pl www.oknoplast.com.pl

Dwukrotny laureat 
Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”

WYWIAD Wywiad ze Zbigniewem Ziobro, ministrem sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, posłem do PE, prezesem Solidarnej Polski 

ChCemy Zmienić PoLsKę od PodstaW
•	 Jakie	inicjatywy	w Parlamencie	Europejskim	podjęła	ostatnio	
Solidarna	Polska?

Solidarna Polska ma w PE czterech europosłów i mamy pełne ręce roboty. 
W środę na komisji ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji przedstawiłem 
propozycje rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby zwalczać najgroźniejszych 
przestępców działających w zorganizowanych grupach i skutecznie przejmować 
ich majątki oraz zyski z kryminalnej działalności. Jacek Kurski złożył w PE 
wniosek o uczczenie minutą ciszy ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Domagał się 
również rezolucji PE na ten temat. Sprawa zostanie rozstrzygnięta we wrześniu. 
Tadeusz Cymański bronił interesów polskich rolników – producentów tytoniu. 
Parlament przygotowuje bowiem rozwiązania prawne, które mogą spowodować 
nieopłacalność upraw w naszym kraju. Jacek Włosowicz walczył o fundusze 
dla pracowników zwalnianych z Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych. 
To tylko ostatni tydzień naszej pracy!

•	 Bardzo	często	widać	pana	w kraju	-	jak	pan	to	godzi?
Podróż samolotem z Brukseli do Warszawy trwa o godzinę krócej, niż pociągiem 
na trasie Kraków – Stolica.

•	 W niedawnych	wyborach	samorządowych	w Elblągu,	Solidarna	
Polska	uzyskała	dużo	wyższy	wynik	niż	pokazywały	sondaże…

To był prawdziwy sondaż, w którym wzięło udział 37 tys. realnie głosujących 
Polaków. Jeśli tam, gdzie zwykle zwyciężała PO i SLD - Solidarna Polska miała 
6 procent, to w Małopolsce należy spodziewać się o wiele lepszego rezultatu. 
Nie ukrywam, że tak dobry wynik nas zaskoczył. Zwłaszcza, że nasz kandydat 
Paweł Kowszyński, to młody człowiek, dotąd niezbyt znany w Elblągu. Kam-
pania SP w porównaniu do innych partii kosztowała grosze, finansowaliśmy ją 
z własnych składek. Więc i na tym polu mieliśmy pod górkę. Jesteśmy jedyną 
partią, która nie bierze pieniędzy podatników, a duże partie PO i PiS co roku 
dostają dziesiątki milionów z budżetu. Elbląg to zapowiedź sukcesu w wybo-
rach do PE. Złapaliśmy wiatr w żagle, zgłasza się do nas mnóstwo ludzi. Na 
konwencje Solidarnej Polski w Krakowie przyjechało tyle samo osób co na 
zjazd PiSu, czy PO w Katowicach.

•	 Jest	pan	ulubionym	obiektem	złośliwych	ataków	ze	strony	
polityków	różnych	opcji	oraz	dużej	części	mediów.	Dlaczego	
tak	się	dzieje?

Większość partii skoncentrowana jest na własnych interesach, synekurach, 
przywilejach, jakie może dać władza. Czytamy o ochroniarzach za sto tysięcy, 
sukienkach dla żony na koszt podatnika, czy imprezach w luksusowych nocnych 
klubach opłacanych z partyjnych składek. Duża część polskiej klasy politycznej 
wyznaje cynizm. Uczciwość i ideowość wielu polityków po prostu drażni. Stąd 
ataki na Solidarna Polskę i na mnie. Pamiętają mi też, że gdy byłem ministrem 
sprawiedliwości nie było świętych krów.

•	 Najbardziej	złośliwi	bywają	politycy	PiS?
To oficjalnie. Nieoficjalnie wielu nam po cichu kibicuje. Wczoraj spotkałem 
kolegę z PiS, który szczerze gratulował nam sukcesu w Elblągu. Mówił, że 
w PiS-ie nasz wynik narobił sporo zamieszania.

•	 Z jakich	powodów	musiał	pan	opuścić	PiS?	Czy	dało	się	tego	
uniknąć?

Z PiS-u zostałem wyrzucony razem z wieloma zasłużonymi dla tej partii 
parlamentarzystami. Nie byłem pierwszy. Jarosław Kaczyński doprowadził 
do tego, że poza partią znalazło się pięciu wiceprezesów PiS; m.in marszałek 
Sejmu Marek Jurek, a potem minister Kazimierz Ujazdowski, szef komisji spraw 
zagranicznych Paweł Zalewski, marszałek Sejmu i wicepremier Ludwik Dorn. 
Wreszcie przyszła kolej na mnie i moich politycznych przyjaciół.
Tymczasem premier Węgier Orban, który jest podawany jako wzór skuteczności 
na prawicy, przez ostatnie 20 lat nie wyrzucił nikogo ze swoich współpracowni-
ków. Przeciwnie otwierał swoją partię na innych. Jarosław Kaczyński nie toleruje 
ludzi, którzy mają własne zdanie. Najpierw ich marginalizuje, potem wyrzuca. 
Poza tym w PiS-ie Jarosław Kaczyński podejmował arbitralnie decyzje, które 
były sprzeczne z naszym programem. Nawet w sprawach fundamentalnych nie 
konsultował się z nikim. Tak wynegocjował traktat lizboński, przez który Polska 
straciła silną pozycje w Europie. W sferze gospodarczej przyjął rozwiązania 
podatkowe korzystne dla najbogatszych. Jako premier nie dotrzymał słowa i nie 
wsparł polityki prorodzinnej, choć mieliśmy to w programie. Można mnożyć 
przykłady. Moim zdaniem, partia powinna być lojalna wobec swoich wyborców 
i realizować swój program, a lider powinien konsultować ze współpracownikami 
zmiany, bo oni też „biorą to na twarz” i muszą tłumaczyć się potem przed ludźmi. 
Prywatnie życzę Jarosławowi Kaczyńskiemu jak najlepiej, ale politycznie nasze 
drogi się rozeszły, co oczywiście nie wyklucza współpracy w sprawach istotnych 
dla Polaków w przyszłości.

•	 Jakie	są	zasadnicze	różnice	pomiędzy	Solidarną	Polską,	a PiS-
-em?

My jesteśmy partią przyszłości - oni przeszłości. Nasz klub jest najmłodszym 
klubem w Sejmie. Jesteśmy więc zapowiedzią zmiany pokoleniowej, która 
z przyczyn naturalnych dokona się w najbliższych latach w polskiej polityce. 
Chcemy być partią wiarygodną, dotrzymującą słowa. Chcemy zmienić Polskę od 
podstaw dla naszych dzieci, by miały tutaj przyszłość. Propozycja PiS sprowadza 
się do zmiany ludzi będących na stołkach na swoich. To nie pozwoli sprostać 
wyzwaniom dla naszego bytu narodowego, takim jak katastrofa demograficzna, 
największa w historii emigracja młodych, bezrobocie i bieda. 
Solidarna Polska planuje budowę silnego, sprawnego, ale jednocześnie tańsze-
go państwa, pozwalającego ludziom decydować w najważniejszych sprawach 
w ramach demokracji bezpośredniej. Inaczej niż PiS chcemy systemu prezy-
denckiego i likwidacji urzędu premiera, oraz Senatu. Sejm częściowo wybierany 
będzie w jednomandatowych okręgach wyborczych, czemu prezes Kaczyński 
zdecydowanie się sprzeciwia. Zamierzamy skończyć z bezkarnością ludzi władzy 
i znieść immunitety, a także wprowadzić szybki niezależny sąd dla polityków 
uwikłanych w afery. Uważamy, że trzeba podnieść poziom uczciwości w sądach 
i prokuraturze; przeprowadzić weryfikację sędziów, a prokuratora generalnego 
wybierać w wyborach powszechnych. Oddamy władzę w samorządach ludziom. 
Chcemy, by mogli oni wybierać starostów powiatowych i marszałków województw 
w wyborach powszechnych. Ze względów bezpieczeństwa w przeciwieństwie 
do PiS-u jesteśmy przeciwnikami budowy elektrowni atomowych w Polsce.

•	 Bezrobocie	zmusza	miliony	Polaków	
do	emigracji,	podniesiono	wiek	eme-
rytalny,	szybko	wzrasta	zadłużenie	
państwa.	Co	 się	 stało	 z  „zieloną	
wyspą”	premiera	Tuska?

Zielonej wyspy nigdy nie było. To była, jak mówi 
młodzież, zwykła ściema. W szufladach PO nie 
było projektów ustaw. Oni potrafią robić tylko 
jedno - propagandę - a z tego nie ma chleba. 
Dlatego kryzys w Polsce pogłębia się, a ludziom 
żyje się coraz gorzej. Do tego przy budowie auto-
strad rząd, tolerując ogromną korupcję, pozwolił 
rozkraść - jak ustalił miesięcznik „Forbes”- ok. 
5 miliardów euro. A ile miliardów wypłynęło 
z innych funduszy rządowych? Nie ma się co 
dziwić, że w Polsce brakuje pieniędzy na szpitale i chorych, a także na inwestycje 
tworzące miejsca pracy. Solidarna Polska chce przebudować państwo, by było 
tańsze, sprawniejsze i uczciwie wykorzystywało pieniądze budżetowe; by ludzie 
mieli dostęp do lekarzy, a młodzi rodzice mieli realną pomoc ze strony państwa 
(bezpłatne przedszkola i żłobki, podręczniki) itp.
Solidarna Polska opowiada się za wprowadzeniem specjalnego podatku od 
banków i instytucji finansowych oraz hipermarketów, które „transferują zyski 
za granicę". PiS tego nie potrafił zrobić, nam się musi udać. Nie może być tak, że 
przedstawiciele zagranicznego kapitału działają na innych zasadach niż polscy 
przedsiębiorcy. Dlaczego państwo polskie ma gwarantować przewagę konkuren-
cyjną obcokrajowcowi nad Polakiem?

•	 W jakim	kierunku	zmierza	UE	po	przyjęciu	Traktatu	Lizbońskiego?
Generalnie rzecz biorąc w 2004 roku wstępowaliśmy do innej Unii, niż jest ona 
obecnie. UE zmienia się w bardzo niekorzystnym dla nas kierunku. Władzę 
skupiają w swoich rękach wielkie mocarstwa europejskie i biurokracja brukselska. 
Kraje małe i średnie, a Polskę zalicza się do krajów średnich, tracą na znaczeniu. 
Dlatego narzucane im są niekorzystne rozwiązania takie jak pakiet klimatyczny. 
Niestety, sami jesteśmy sobie winni. Nie sposób zaprzeczyć, że decyzję o traktacie 
lizbońskim i pakiecie klimatycznym podjął Jarosław Kaczyński. Mam do niego 
pretensję, że nie chce wziąć za to odpowiedzialności i oszukuje Polaków zwalając 
winę na innych. W tym jest bardzo podobny do Donalda Tuska.

•	 Czy	PiS	ma	szanse	na	samodzielne	rządy	po	najbliższych	wybo-
rach?

Nie, nie ma. Tendencja jest jasna, pokazują to wszystkie badania opinii publicznej. 
Poparcie dla PiS-u nie rośnie. Cały czas utrzymuje się na poziomie 30%. Spada 
natomiast poparcie dla PO. Elektorat, który odchodzi od PO, nie zasila PiS-u. Aby 
rządzić Polską samodzielnie trzeba by zebrać poparcie wyraźnie przekraczające 
40%. To nie udało się jeszcze żadnej partii i nie należy się spodziewać, że szybko 
znajdzie się taka, której się to uda.
•	 Dziękuję	za	rozmowę.

 v z ministrem Zbigniewem Ziobro rozmawiał Robert Rusinek 
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Pasaż TP Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Budynek po byłej siedzibie Telekomunikacji Polskiej

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

Pasaż handlowy na l p. już otwarty.  Zapraszamy serdecznie!

Agencja Ochrony Osób i Mienia

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, tel.  725 555 655

Rozwiązanie, którego jeszcze 
nie było w Krzeszowicach.
Wynajem biura na godziny.

OSTATNIE WOLNE LOKALE

Apteka Nowa
pn- pt  800 do 2000

sob.     800 do 1500

Wielki kiermasz obuwia
Hurtownia JOLA
godz. 1000 - 1600

Bardzo atrakcyjne ceny
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PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego

prowadzą  ZAPISY od września 2013 r.

z uprawnieniami szkół publicznych
w Krakowie, Krzeszowicach i Wieliczce.

•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAOCZNE - 3 lata 
•  POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZAOCZNE - 2 lata  
    administracja, rachunkowość, ochrona fizyczna osób i mienia - nowość!

na semestr pierwszy i semestry wyższe do następujących szkół:

Informacje: 12 276 50 91, 604-266-151
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl

www.szkolazaoczna.com.pl

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

www.altanydreweko.pl✆ 784 416 692

> ALTANY  > MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   > PLACE ZABAW
> BUDY DLA PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, DONICE
> SZTACHETY, PODBITKA, BOAZERIA

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595
Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

JESTEŚMY
SKUTECZNI

www.polnoc.pl

Działka budowlana komercyjna
 położona w centrum 

podkrakowskiej Skawiny. 
Teren pod supermarket, 

stację benzynową itp.
cena: 2 400 000 zł

Kamienica dwupiętrowa, 
podpiwniczona 600 m2, 

w Olkuszu, pod każdą działalność, 
cena 1.750.000 zł.

Do sprzedania działka 1,6 ha 
w Krzeszowicach pod zabudowę 

jednorodzinna, w tym:
 6 bliźniaków 2160 m2 

+ 2 domki 300 m2

+ 22 garaże, 
cena 2.400.000 zł

Dom w stanie surowym zamkniętym
 162 m2 z garażem 
w Baczynie k/Sanki 

na ładnej działce 13 a. 
cena 320 tys. zł.

Do sprzedania 5 hal 
o przeznaczeniu produkcyjno-

magazynowo-usługowym 
na działce przemysłowej: 
1,18 Ha w Krzeszowicach.

 cena 2,7 mln zł.

Piękna działka widokowa 
w Zabierzowie,

 20 a, pod lasem, 
cena 515 tys zł.

Dom 50 m od jeziora
 Kryspinów-Budzyń, 

w stanie surowym zamkniętym, 
ciekawy architektonicznie 

195 m2 
cena 575 tys. zł.

Dom 350 m2 w Czernihowie
pod agroturystykę, 

działalność terapeutyczna, 
dom spokojnej starości, 

na działce 30 a (może być 80 a), 
cena 585 tys. zł

Dziś mamy w Stolicy Piotrowej 
człowieka, który wedle wszelkich 
opinii i tego co pokazują media 
odbiega od utartego obrazu wyso-
kiej rangi duchownego. Mówi się 
o nim skromny, życzliwy, usłużny. 
Wielu ludzi ujęła jego pełna poko-
ry postawa z pierwszych tygodni 
pontyfikatu, to że nie przeniósł się 
do apartamentów papieskich tylko 
został w swojej dotychczasowej 
kwaterze, to że nosi skromną białą 
sutannę, że obmywał i całował sto-
py więźniów w tym kobiet, co jest 
bezprecedensowym czynem, że 
kazał usunąć swój pomnik i wiele 
innych zupełnie nie pasujących 
do tego czego nas uczą duchowni 
zachowań.  
Papież pokazuje też, że potrafi być 
zdecydowanym i surowym przy-
wódcą. Chce zaostrzenia kar dla 
pracowników Watykanu za prze-
stępstwa seksualne, nie wycisza 
spraw korupcji w banku waty-
kańskim, chce reform w kościele, 
zmniejszenia biurokracji w kurii 
rzymskiej i wymianę duchownych 
urzędników, którzy okryli się taką 
lub inna niesławą. To papież, któ-
ry nie próbuje zamiatać niewy-
godnych spraw pod dywan i nie 
usprawiedliwia niecnych czynów 
księży czy biskupów.
Wielu ludzi ujęły jego słowa skie-
rowane do duchownych „kiedy 
będziecie zastanawiać się nad 

nowym samocho-
dem, pomyślcie 
o dzieciach które 
głodują”. Dziś wie-
lu ludzi boli, drażni 
wręcz bogactwo nie-
których duchownych 
podczas gdy gros ich 
wiernych nie stać na 
podstawowe zaku-
py. Z  jednej strony 
Jezus, który wszę-
dzie chodził piecho-
tą, który mówił zostawcie swoje 
dobra i idźcie za mną, który nie 
miał tak naprawdę swojego miejsca 
na ziemi, a jego dom był tam gdzie 
go zaproszono – z drugiej biskupi 
z ich pałacami, nowymi, drogi-
mi autami, złotymi pierścieniami 
z przepychem bijącym z każdego 
kroku, każdego słowa i czynu. Jak 
pogodzić te dwie sprzeczności? Jak 
nie zadawać pytań, nie zastana-
wiać się, co w tym obrazku jest nie 
tak? Dlaczego słuchać ludzi, którzy 
mówią o skromności, uczciwości 
i poświęceniu, a jednocześnie swo-
ją postawą przeczą słowom. 
Kościół jaki znamy dziś od 
początku swego istnienia czerpał 
z naiwności i strachu poddanych 
wiernych. Strasząc ogniem pie-
kielnym, inkwizycją wzywając 
do krucjat umacniał się w swojej 
pozycji i trwał mimo wojen, kryzy-
sów i innych niesprzyjających oko-

liczności. Ale słowa duchownych 
„nie patrz co robię tylko słuchaj co 
mówię” mogły przejść w średnio-
wieczu, nie dzisiaj. 
Miejmy nadzieję że nowy papież 
swoją postawą przyczyni się do 
zmiany myślenia nie tyle wier-
nych co hierarchów i zwykłych 
duchownych. Mówi się niestety że 
jego skromność nie pasuje wielu 
wysokim rangą biskupom, że jest 
niewygodny. Oby ten pontyfikat 
nie zakończył się gwałtownie, 
a Franciszek miał okazję udo-
wodnić, że księża i biskupi nie 
są nietykalni i za swoje ziemskie 
uczynki odpowiedzialność poniosą 
nie tylko w niebie (gdzie z pewno-
ścią nie każdy z nich trafi) ale także 
tu, na tym ziemskim padole, gdzie 
tak wielu zwyczajnych ludzi cierpi 
głód, rozpacz i poniżenie.

 v Izabela Szatyn 
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

PaPiesKie reWoLuCJe
Wśród katolików od lat, a właściwie od wieków króluje przekonanie, 
że księży się słucha, a nie o nich dyskutuje. Szczególnie odnosi się 
to do starszych ludzi, dla których ksiądz i jego słowo to świętość, 
nie ważne jak bardzo postawa duchownego odbiega od tego czego 
naucza – na wszelkie jego wady trzeba być głuchym i ślepym.
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tel.  533 315 550
 12 635 98 01
 12 415 89 22
www.ksiegowy.krakow.pl

PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM
Biura księgowe z 20-letnim doświadczeniem

BARBARA i KRZYSZTOF SZLACHTA

ZAPRASZAMY DO NASZYCH
BIUR W KRAKOWIE:
ul.Gdyńska 2a/1 na Azorach
obok kościoła
 
ul. Rusznikarska Deptak 12,
k. Tesco vis a vis urzędu skarbowego

Dokumenty Państwa możemy także odbierać
w siedzibie Państwa firmy lub w naszym
domu w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 9

Sklep Firmowy
Tenczynek, ul. Chrzanowska 6 (Dom Handlowy, I piętro)

Czynne: 8.00 – 17.00
TEL. 795 447 138 • hurtownia.biuroserwis@wp.pl

 
KONKURENCYJNE CENY!!!

 
artykuły:
• szkolne
• biurowe
• zabawki
• baseny

 
ZAOPATRYWANIE W MATERIAŁY 
BIUROWE FIRM, URZĘDÓW, 
PLACÓWEK SZKOLNYCH,
PRZEDSZKOLI

CENY SPECJALNE DLA 
KLIENTÓW BIURO - SERWISU

DOWÓZ  DO KLIENTA  GRATIS!

HURTOWNIA BIURO - SERWIS

DORADZTWO TECHNICZNE
POMIAR I WYCENA

Przedstawiciel Handlowy Małopolska
Paweł&Piotr Enterprises

Kopytówka 63, 34-114 Brzeźnica

tel. 510 506 485

Zgodnie z art. 18 ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. 
nr 77, poz. 512 z późn. zm.), świad-
czenie rehabilitacyjne przysługuje 
ubezpieczonemu, który po wyczer-
paniu zasiłku chorobowego jest 
nadal niezdolny do pracy, a dalsze 
leczenie lub rehabilitacja lecznicza 
rokują odzyskanie zdolności do pra-
cy. Przyznawane jest na okres nie-
zbędny do przywrócenia zdolności 
do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 
miesięcy. Jest ono w pewnym sensie 
kontynuacją zasiłku chorobowego, 
choć nieco odmienne są zasady jego 
przyznawania, które zostały określo-
ne w art. 18-22 ustawy zasiłkowej. 
W praktyce świadczenie rehabilita-
cyjne rzadko przyznawane jest od 
razu na maksymalny okres. Osoba, 
która w trakcie poprzednio przy-
znanego świadczenia na leczenie 
i rehabilitację nie odzyskała zdol-
ności do pracy, może ubiegać się 
o jego przedłużenie.
Tak więc osoba, która wykorzystała 
już okres przeznaczony na wypłatę 
zasiłku chorobowego może ubie-
gać się o przyznanie świadczenia 
rehabilitacyjnego, o ile nadal jest 
niezdolna do pracy, a dalsze leczenie 
lub rehabilitacja przyniosą poprawę 
stanu zdrowia. Fakt niepozostawania 

w zatrudnieniu w momencie składa-
nia wniosku nie jest tu przeszkodą.
W  celu przyznania świadczenia 
rehabilitacyjnego należy złożyć 
w ZUS właściwym według miejsca 
zamieszkania stosowne dokumenty 
w postaci oświadczenia na druku 
ZUS Np-7 oraz zaświadczenia o sta-
nie zdrowia (druk N-9) wypełnio-
nego przez lekarza prowadzącego 
leczenie
Po złożeniu kompletnego wniosku 
należy czekać na wezwanie do leka-
rza orzecznika ZUS, który zdecyduje 
czy stan zdrowia zainteresowanego 
predysponuje do przyznania ewentu-
alnego świadczenia, gdyż dla celów 
przyznania świadczenia rehabilita-
cyjnego niezbędna jest opinia leka-
rza orzecznika lub - w II instancji 
- komisji lekarskiej ZUS.
Orzeczenie wydane przez lekarza 
orzecznika, od którego ubezpie-
czony nie wniósł sprzeciwu lub co 
do którego Prezes ZUS nie wniósł 
zarzutu wadliwości, albo orzeczenie 
komisji lekarskiej ZUS, stanowi pod-
stawę do wydania przez organ rento-
wy decyzji w sprawie świadczenia 
rehabilitacyjnego. Wypłata należ-
nego ubezpieczonemu świadczenia 
rehabilitacyjnego może nastąpić 
dopiero w oparciu o decyzję ZUS. 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w ustawy 

wysokość świadczenia rehabilitacyj-
nego wynosi 90% podstawy wymia-
ru zasiłku chorobowego za okres 
pierwszych trzech miesięcy oraz 
75% takiej podstawy za pozostały 
okres albo 100% takiej podstawy, 
jeżeli niezdolność do pracy przypada 
w okresie ciąży.
Istotnym jest, iż świadczenie reha-
bilitacyjne za okres po ustaniu 
zatrudnienia nie przysługuje, gdy 
osoba niezdolna do pracy kontynuuje 
działalność zarobkową lub podjęła 
działalność zarobkową stanowiącą 
tytuł do objęcia ubezpieczeniem 
chorobowym albo zapewniającą 
prawo do świadczeń za okres cho-
roby. Świadczenia rehabilitacyjnego 
nie uzyska również osoba która m.in. 
ma ustalone prawo do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do 
pracy, jest uprawniona do zasiłku dla 
bezrobotnych, zasiłku przedemery-
talnego, świadczenia przedemerytal-
nego, nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego lub urlopu dla 
poratowania zdrowia, udzielonego 
na podstawie odrębnych przepisów 
bądź podlega obowiązkowo ubez-
pieczeniu społecznemu rolników 
określonemu w przepisach o ubez-
pieczeniu społecznym rolników..

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ŚWiadCZenie rehabiLitaCyJne
Bardzo często zdarzają się sytuacje, że mamy do czynienia 
z chorobą osoby ubezpieczonej, która jest na tyle poważna, 
że osoba ta nie jest ona w stanie odzyskać zdolności do 
pracy w okresie zasiłkowym. W  takim przypadku istnieje 
możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia reha-
bilitacyjnego, który może zapewnić środki na dalszy okres 
umożliwiający odzyskanie zdolności do pracy.

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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Dlatego:  

inwestujemy w szpital 

poszerzamy zakres świadczonych usług 

dbamy o bezpieczeństwo finansowe szpitala 

zmieniamy się dla pacjentów 

Nowy Szpital w Olkuszu
Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów

Grupa NOWY SZPITAL to:

13 szpitali

109 oddziałów

212 poradni specjalistycznych

2250 łóżek szpitalnych

3700 pracowników

85 000 hospitalizacji (2012 r.)

655 000 osób objętych opieką medyczną

250 mln zł 
łączna wartość kontraktów z NFZ (2012 r.)

Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
Nowy Szpital bardziej przyjazny dla pacjentów

Dostarczanie Pacjentom usług medycznych 
coraz wyższej jakości to główny cel Nowego 
Szpitala w Olkuszu i Centrum Dobrych Praktyk 
Medycznych

Pacjent jako podmiot
Szpital ma być miejscem przyjaznym dla 
pacjentów na wszystkich etapach leczenia: 
przed pójściem do szpitala, w trakcie przyję-
cia do szpitala i pobytu a także po wyjściu ze 
szpitala.

Więcej i lepiej dla pacjenta
Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje 
(oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 
oddział kardiologiczny, oddział neurologicz-
ny z pododdziałem udarowym, nowoczesny 

sprzęt medyczny) znacznie poprawiły 
dostępność do wielu usług medycznych. 
Dlatego Olkusz to doskonałe miejsce na 
opracowywanie dobrych praktyk medycz-
nych zarówno w zakresie usług jak i opieki 
nad pacjentem. 
Rolą Nowego Szpitala w Olkuszu jako Cen-
trum Dobrych Praktyk będzie opracowywa-
nie i wdrażanie standardów w zakresie: 
świadczeń i procedur medycznych, prze-
strzegania praw pacjentów i efektywności 
ekonomicznej. Doświadczenia Olkusza będą 
przenoszone do pozostałych placówek GNS. 
To znaczy, że w każdym szpitalu GNS 
pacjent będzie mógł liczyć na tak samo 
zrealizowaną usługę medyczną. 

Stałą działalnością Centrum będzie również: 
- monitorowanie potrzeb i opinii pacjentów
- koordynacja współpracy z ośrodkami 
  medycznymi, fundacjami, stowarzyszeniami 
  działającymi na rzecz dobra pacjentów i ich 
  rodzin
- organizowanie telekonferencji, szkoleń, 
  kursów mających na celu wypracowanie 
  jednolitych i jak najkorzystniejszych dla
  pacjentów procedur leczenia zgodnych 
  z aktualną wiedzą medyczną
- wymiana doświadczeń z zakresu prowadzonej 
  działalności leczniczej i opieki nad pacjentem
Nowy Szpital w Olkuszu jest częścią Grupy 
Nowy Szpital – największej w Polsce grupy 
niepublicznych szpitali świadczących 
usługi w ramach kontraktów z NFZ.

 

 
 

 

 
 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,
Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”  

  
 

 

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać kontaktując się z pracownikami projektu:

 Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków

tel. 12 341 46 43, 797 700 202
e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl

Projekt „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego Beneficjentami mogą 
zostać dorosłe osoby z niepełnosprawnością psychiczną (chorujące psychicznie lub                       
z upośledzeniem umysłowym), niepracujące i zamieszkujące na terenie powiatu krakowskiego.
W projekcie oferujemy szeroki wachlarz wsparcia, od indywidualnego i grupowego poradnic-
twa psychologicznego, i doradztwa zawodowego po możliwość podjęcia stażu, szkolenia, 
zatrudnienia subsydiowanego oraz zatrudnienia wspieranego przy wsparciu trenera pracy. 
Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania miejsc, a projekt trwa do 30 
czerwca 2015 roku. 

Kandydatów do projektu obowiązują następujące kryteria rekrutacyjne:
a) przedstawienie oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
b) jeśli w orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazany symbol „01-U” lub 
    „02-P” - udokumentowanie niepełnosprawności psychicznej zaświadczeniem lekarskim lub 
    opinią psychologiczną;
c) wiek między 15 a 64 lata;
d) posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo (co oznacza osobę pozostającą bez 
    zatrudnienia; nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie zalicza się 
    do kategorii bezrobotni);
e) zamieszkiwanie na terenie powiatu krakowskiego;
f)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potwierdzone pisemnym oświadczeniem.

Informujemy, że Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 
Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w grudniu 2012 roku podjęło realizację kolej-
nego projektu, który da osobom niepełnosprawnym szansę na realizację 
marzeń o pracy i finansowej niezależności.
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SPRAWDŹ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.osrzabierzow.pl

OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY W ZABIERZOWIE
ul. Kolejowa 15a tel. 122 851 200, 122 851 154
www.osrzabierzow.pl

TANIE PŁYWANIE
PŁYWALNIA W ZABIERZOWIE ZAPRASZA - OFERTA WAKACYJNAPŁYWALNIA W ZABIERZOWIE ZAPRASZA - OFERTA WAKACYJNA

Wejścia indywidualne, wynajem torów
Pływalnia w czasie WAKACJI 2013 czynna codziennie do 1 września 2013 w godz.10.00-22.00

Bilet ulgowy: 5 zł/h 
Bilet normalny: 10 zł/70 min (w godz. 10.00-18.00) 
     7 zł/70 min (w godz. 18.00-22.00)
KARNET DLA AKTYWNYCH (płacisz 130 zł pływasz za 180 zł)
TANIE BILETY RODZINNE
AQUA AEROBIC – wtorek, piątek
SAUNA
WANNA SPA
HALA SPORTOWA – rozgrywki w kosza, siatkówkę, piłkę nożną oraz TENIS

WAKACYJNE NAUKI PŁYWANIA
dzieci – młodzież – dorośli – super ceny!!!dzieci – młodzież – dorośli – super ceny!!!

Zapisy w kasie OSR  tel. 664 437 808 
SIERPIEŃ 2013 3 razy w tygodniu 221 zł
   2 razy w tygodniu 152 zł

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

ZDROWY TRYB ŻYCIA

„TABATA” 4-minutowy trening metaboliczny

Dlaczego jednak w ogóle interesować nas 
może Pan Tabata? Otóż jako pierwszy na 
świecie zaproponował on trening, który 
w tym samym czasie  poprawia wydolność 
anaerobową (beztlenową) jak i aerobową 
(tlenową). Trening ten jest również interdy-
scyplinarny- pomaga tak samo kolarzom, 
łyżwiarzom, ciężarowcom, jak i tym którzy 
pragną zrzucić parę kilogramów. Metoda 
ta jest prosta i krótka, ale jednocześnie 
brutalna i ciężka, iż zanim się jej nie spró-
buje trudno uwierzyć w jej skuteczność jak 
i intensywność. Wszystko sprowadza się do 
czterech punktów:

1.	 Wybierz	jedno	ćwiczenie		
pasujące	do	metody	Tabaty

2.	 W ciągu	20	sekund	wykonaj		
tyle	powtórzeń	ile	dasz	radę

3.	 Odpocznij	10	sekund

4.	 Powtórz	7	razy

Bardzo istotny w "Tabacie" jest dobór ćwi-
czeń. Muszą one bowiem :
• angażować jak najwięcej mięśni 
• angażować mięśnie w sposób w miarę 

równomierny
• umożliwiać bardzo szybkie odłożenie cię-

żaru w pierwszej sekundzie odpoczynku 
i szybkie     podniesienie go z powrotem 
w dziesiątej sekundzie 

• umożliwiać bezpieczne odłożenie ciężaru 
w każdym momencie ćwiczenia w przy-
padku niemożności jego kontynuowania 
bez ryzyka kontuzji (odpadają martwe 
ciągi)

Zdecydowanie najlepszym ćwiczeniem dla 
"Tabaty" jest przysiad ze sztangą trzymaną z
przodu. Jak łatwo zauważyć ćwiczenie to 
spełnia wszystkie powyżej wymienione 
wymogi. Jeżeli chodzi o ciężar użyty w tym 
ćwiczeniu zalecane jest zaczynać od 20% 
maksymalnego ciężaru. Ciężar można 
zwiększyć wtedy gdy w ostatniej, ósmej 
serii przysiadów jest się w stanie wykonać 
więcej niż 8 powtórzeń.

Domową wersję "Tabaty" można zrealizo-
wać wykonując ćwiczenie zwane  "Thru-
ster":
• stajemy w rozkroku na szerokość ramion 

trzymając w dłoniach na wysokości bar-
ków sztangielki lub hantle odpowiednich 
rozmiarów (około 20% maksymalnego 
ciężaru w wyciskaniu stojąc)

• wykonujemy głęboki przysiad utrzymując 
sztangielki w tej samej pozycji

• podczas wstawania z przysiadu wyci-
skamy sztangielki nad głowę do pełnego 
wyprostu rąk

• powrót sztangielek do poziomu barków 
kończy jedno powtórzenie

Uwagi	dodatkowe:
1. "Tabata" to nie jest trening np. 8 x 8 

choć przy odpowiednio dobranym cię-
żarze tyle właśnie powtórzeń powinno 
nam się udać wykonać średnio w każdej 
serii. Zadaniem naszym jest wykonać jak 
najwięcej powtórzeń w trakcie każdych 
20 sekund. Jeżeli w  następnym treningu 
w każdej z serii będziecie w stanie zrobić 
minimum 8 powtórzeń, zwiększ ciężar.

2. "Tabata" to również jest trening w trakcie 
którego po wykonaniu serii nie odkła-

damy ciężaru, dłonie cały czas leżą 
na sztandze lub sztangielkach, a oczy 
obserwują zegar. Cały odpoczynek to 
10 sekund !!!

3. Nie polecam wykonywania tego trenin-
gu zbyt często. Początkujący, operują-
cy małymi ciężarami mogą się pokusić 
o jeden trening tygodniowo, zaawanso-
wani korzystający z większych ciężarów 
nie powinni wykonywać go częściej niż 
dwa razy w tygodniu.

4. Stałe trzymanie dłoni na sztandze lub 
gryfach podczas przerw pomaga w kon-
centracji, oszczędza cenny czas wypo-
czynku oraz skłania do niepoddawania 
się przed ukończeniem ćwiczenia.

5. Odradzam wprowadzanie jakichkolwiek 
zmian do tego programu, ponieważ może 
to spowodować zmniejszenie jego sku-
teczności.

Dlaczego	"TABATA"	?
Jest to program unikalny, łączący w sobie 
trzy cechy:
• rozwija wydolność aerobową
• rozwija wydolność anaerobową
• podkręca znacząco metabolizm i stymu-

luje spalanie tkanki tłuszczowej.

Szczerze polecam ten trening, a szczegóły 
poznasz w fitness klubach, spróbuj i zobacz 
czy dasz radę 

 v Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta 

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

Tabata pochodzi od nazwiska japońskiego naukowca, który współpracował z japońskimi 
olimpijczykami. Jego głównym zadaniem było doprowadzenie nowożytnych samurajów do 
szczytu sportowej formy.

www.fitnessharmonia.pl
www.facebook.com/FitnessHarmonia

ul. Szkolna 14, 33-065 Krzeszowice
tel.: 530 018 853

Power Dumbell - nowość!
Bokwa Fitness - nowość!
Power Dumbell - nowość!
Bokwa Fitness - nowość!

i wiele, wiele więcej...
Zajęcia zarówno dla kobiet jak i dzieci

Zumba
Pilates, Step

WYNAJMĘ  MIESZKANIE
SUPERKOMFORT,  TANIO

W  RUDNIE  K/KRZESZOWIC
TEL.  516  671  325

WYNAJMĘ  MIESZKANIE
SUPERKOMFORT,  TANIO

W  RUDNIE  K/KRZESZOWIC
TEL.  516  671  325
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pon. - sob. 1300-2000 (do ostatniego klienta), niedziela: 1100-2000 (do ostatniego klienta)

tel. 12 282 25 13, kom. 795 90 00 51, mail: rokopstrag@interia.pl
www.pstragi.eu

• przyjęcia okolicznościowe
• przyjęcia integracyjne dla firm 
   do 150 osób w okresie letnim, 
   do 50 osób w okresie zimowym
• karp, pstrąg w ciągłej sprzedaży 
   codziennie oprócz świąt: 800-1600

• przyjęcia nie tylko z ryb

- pstrąg i karp smażone
- pstrąg z grilla
- pstrąg oraz filet z pstrąga w galarecie
- pierogi z farszem z pstrąga
- uszka do barszczu z grzybami i pstrągiem
- tatar z pstrąga
- sałatka z pstrąga surowego i inne

Restauracja czynna codziennie:

RESTAURACJA
ROKO, Ośrodek Hodowli Pstrąga w Pisarach, Smażalnia Ryb
32-064 Rudawa, Dubie-Pisary

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
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze

i baw się doskonale"

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

Wtorek 12.00 – 18.00 • Czwartek 12.00 – 18.00
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

 Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków) 

• Piątek 12.00 – 18.00

Zapraszamy do zapoznania się 
z najnowszym katalogiem 11 ORIFLAME (super wyprzedaże!) 

Hitem katalogu jest KREM BB - jest to kosmetyk łączący upiększające 
właściwości podkładu i pielęgnacyjne kremu.

Krem zawiera też filtr SPF 30 co w zupełności zapewnia nam 
ochronę przed promieniowaniem słonecznym.

 
Przy zakupach za 69 zł z katalogu możemy wybrać 
swój ulubiony zapach ICE, AIR lub FIRE za 15,90 zł

 
Na str. 75 znajdziemy super wygodne Wody Perfumowane w kulce. 

Mamy 3 zapachy LOVE POTION, ECLAT WEEKEND i DIVINE.
 

Od str. 120 do 123 wybieramy 3 produkty a płacimy za 2.
 

W całym katalogu bardzo dużo okazji i promocji.
 

Przy zamówieniu powyżej 40 punktów możemy zamówić zestaw OASIS 
621242 (woda toaletowa, żel pod prysznic, mgiełka do twarzy 

i fluid z filtrem SPF 30) za 19,90 zł.
 

Za te same 40 pkt. w katalogu 12 możemy odebrać zestaw kosmetyków 
za 4,90 zł z Programu lojalnościowego.

Możesz zarejestrować się na stronie www.oriflame.olkusz.pl 
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
Wpisowe w katalogu 11 tylko 1 zł! Super nagrody dla nowych osób!

Wszelkie dodatkowe informacje 
pod numerem tel. 696-052-702 oraz emailem: mpoznanska1@vp.pl

KĄCiK KuLinarny Gotuj z Kasią

Składniki
• Podwójna pierś z kurczaka
• Mała cukinia
• Mały brokuł
• Mała cebulka
• Średnia marchewka
• 3 łyżeczki czerwonej pasty curry
• Mleczko kokosowe 400 g
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżeczka cukru
• 2 woreczki ryżu ugotowane według 

przepisu na opakowaniu

Wykonanie
• Pierś z kurczaka oczyszczamy z wsze-

lakich błonek, kroimy w paseczki lub 
kosteczkę jak kto woli.

• Marchewkę obieramy, strugamy 
w paseczki.

• Cebulkę kroimy w drobną kostkę.
• Cukinię ścieramy na tarce o grubych 

oczkach.
• Odcinamy różyczki brokułu.

W garnku zagotowujemy wodę z łyżeczką soli 
i cukru, do wrzącej wody wkładamy różyczki 
brokułu, gotujemy około 7-10 minut, odcedzamy, 
przelewamy zimną wodą.
Na patelnię wlewamy pół puszki mleczka koko-
sowego, dodajemy 3 łyżeczki czerwonej pasty 
curry, mieszamy, podgrzewamy, gdy  zacznie 
„bulgotać” dodajemy mięso z kurczaka.  Jeżeli 
widzimy, że mięso zmieniło już kolor na biały 
około 10 minut dodajemy cebulkę pokrojoną w 
kostkę, po 5 minutach dodajemy utartą cukinię, 
po następnych 5 minutach dodajemy marchewkę, 
gotujemy jakieś 10 minut, dokładamy brokuły i 
dolewamy resztę mleka kokosowego, dusimy to 
jeszcze około 5-10 minut.
Podajemy z ryżem.
Smacznego KBC.

 v KBC

Szukając nowych smaków, 
odchodząc od codziennych 
dań, zrobiłam danie pysz-
ne i banalne w wykonaniu, 
korzystając z dobrodziejstw 
pięknych, świeżych warzyw. 
Egzotyki co prawda dodaje 
mleczko kokosowe i czerwo-
na pasta curry, ale moje kubki 
smakowe były zachwycone.

KURCZAK Z CUKINIĄ, BROKUŁAMI  
w mleczku kokosowym

FENOMEN
MODA MĘSKA

• garniturów • marynarek •
• spodni • koszul •

• galanterii męskiej •

PROFESJONALNY WYBÓR: 

   Krzeszowice, ul. Krakowska 2
czynne: 900-1700

tel: 12/282-56-69   feno1@op.pl

Poprawki krawieckie  w cenie zakupu.

Fot. modela:
rubenshito



9małopolski Informacje, Reklamy

AUTO CZĘŚCI KRIS

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK. KONKURENCYJNE CENY!!!

FILTRY, OLEJE
TARCZE, KLOCKI, SZCZĘKI
ŚWIECE, KABLE
AKUMULATORY
ELEMENTY ZAWIESZENIE I KAROSERII
ROZRZĄDY, ROLKI, PASKI
KOSMETYKI SAMOCHODOWE
I WIELE INNYCH AKCESORIÓW

KRZESZOWICE, UL. KOŚCIUSZKI 54 (pawilon Biedronki)
PON - PT 800 - 1700, SOB. 800 - 1300

TEL. (12) 282 03 15, 783 285 834

SPRZEDAM HALĘ!
500 m2

 tel: 796-351-499

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

tel. (32) 645 47 47, kom. 604 64 21 70,
geodeta@archi-geo.pl

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

Nowi najemcy modowi w Galerii Bronowice

W Galerii Bronowice znajdą się 
salony Mohito (ponad 450 mkw.), 
Sinsay (ponad 450 mkw.), Cropp 
Town (ponad 450 mkw.), House 
(ponad 448 mkw.) oraz najwięk-
szy - Reserved (ponad 1,8 tys. 
mkw.). Całość oferty dopełni 
również Home & You z branży 
wyposażenia wnętrz, zajmujący 
powierzchnię ponad 360 mkw. 
W Galerii Bronowice znajdzie 
się 160 sklepów znanych marek, 
największy jednopoziomowy 
hipermarket Auchan, elektro-
market Saturn, szeroka oferta 
restauracyjna oraz szereg udo-
godnień dla rodziców i atrakcji 
dla dzieci. Do dyspozycji przy-
jeżdżających zostanie oddanych 
2800 bezpłatnych miejsc parkin-
gowych, usytuowanych na trzech 
kondygnacjach.

Pod względem powierzchni 
będzie drugim co do wielkości 
centrum handlowym w Krakowie 
(60 tys. m2 powierzchni użyt-
kowej). 
Dzięki trwającej przebudowie 
układu komunikacyjnego będzie 
miała wygodne połączenie z cen-
trum, portem lotniczym Balice, 
autostradą A4 oraz okolicznymi 
miejscowościami. Właśnie dzięki 
tak dogodnej lokalizacji i kom-
fortowemu dojazdowi, swym 
oddziaływaniem obejmie nie tyl-
ko Kraków i najbliższą okolicę, 
ale otworzy się również na dalsze 
ośrodki. Swoim zasięgiem obej-
mie ponad 1.2 mln mieszkańców 
Krakowa i okolic.
Budowę Galerii rozpoczęto 
w styczniu 2012 roku, otwarcie 
zaplanowano na listopad 2013 

roku. Inwestorem jest Auchan 
Polska sp. z o.o. Oddział Immo-
chan w Piasecznie. 
LPP SA jest właścicielem sieci 
sklepów odzieżowych. Do firmy 
należą salony marek Reserved, 
Cropp, House, Mohito oraz Sin-

say. Większość z nich funkcjonuje 
w centrach i galeriach handlo-
wych. LPP poza Polską posia-
da salony sprzedaży w dwuna-
stu krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej.

Grupa LPP, właściciel jednych z najbardziej znanych i cenionych przez klientów brandów, które już 
na stałe wpisały się w modową mapę Polski i Europy, otworzy salony wszystkich swoich marek 
w krakowskiej Galerii Bronowice. Sklepy zlokalizowane będą na obu poziomach galerii i zajmą 
łączną powierzchnię prawie 4 tys. mkw. Największy będzie dwupoziomowy salon Reserved.

Już od narodzin i/lub wykrycia 
niepełnosprawności ich dru-
gim domem staje się szpital 
lub  przychodnia specjalistycz-
na. U dzieci z głębokim upośle-
dzeniem umysłowym częściej 
występują wady wzroku, słu-
chu, niedowłady lub porażenia 
oraz wiele innych schorzeń. 
U dzieci tych można zaobser-
wować  dużą rozpiętość rozwo-
ju poszczególnych sprawności 
i funkcji. W różnym stopniu 
upośledzone są procesy orien-
tacyjno - poznawcze, intelektu-
alne, emocjonalne, motywacyj-
ne i wykonawcze. Rozumienie 
komunikatów oraz zachowań 
dziecka jest bardzo utrudnione, 
przez co często są niezrozumiałe 
dla otoczenia. Bardzo trudna 
jest również sytuacja rodziców. 
Wychowywanie  dzieci z głębo-
ką niepełnosprawnością wyma-
ga ogromnego zaangażowania 
i wysiłku ze strony jednego 
z rodziców (najczęściej mat-
ki) oraz podporządkowania 
organizacji życia całej rodziny 
potrzebom niepełnosprawnego 
dziecka. W takiej sytuacji ważne 
okazuje się wsparcie z zewnątrz. 
Tu jednak pojawiają sie kolejne 

problemy, ponieważ z formal-
nego i systemowego punktu 
widzenia trudna jest sytuacja 
szkolno-terapeutyczna dzieci 
z głębokim upośledzeniem umy-
słowym. Dzieci te długo pozo-
stawały na marginesie systemu 
edukacji. Dopiero rozporządze-
nie Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej z dnia 30 stycznia 1997 
roku pozwoliło  na organizację 
zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych dla dzieci w wieku od 3 
do 25 lat. Natomiast przyzna-
na na mocy rozporządzenia, 
niewielka liczba godzin zajęć  
(4 godzinny dziennie), brak 
wsparcia specjalistycznego 
w postaci zajęć z logopedą, 
psychologiem, pedagogiem oraz 
pozbawienie możliwości korzy-
stania z zajęć świetlicowych 
powoduje, że  dzieci z głębokim 
upośledzeniem umysłowym nie 
otrzymują niezbędnego wspar-
cia jakiego wymaga ich rozwój. 
Taki swoisty rodzaj wykluczenia 
odbiera także  możliwość wspar-
cia rodziców w pełnieniu przez 
nich funkcji opiekuńczych. 
Pomimo tej jawnej dyskrymi-
nacji potrzeb  o których zaspo-
kojenie upominają się rodzice 

i nauczyciele, trudno dopatrzyć 
się  szans na poprawę sytuacji. 
Propozycję częściowego roz-
wiązania sytuacji w Krakowie, 
znaleźli nauczyciele Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 9, powo-
łując Fundację na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych - "Bona 
Fide". Wieloletnie  doświadcze-
nie i wiedza  jaką dysponuje 
wykwalifikowana kadra pra-
cowników pozwoliły na opra-
cowanie Projektu założenia 
Ośrodka Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego, w którym rodzice 
i ich niepełnosprawne dzieci 
otrzymają pełną kompleksową 
pomoc w czasie dostosowanym 
do realnych potrzeb zarówno 
dzieci jak ich rodzin. Ośrodek 
ten  w swoim założeniu będzie 
zapewniał realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki 
w ramach zajęć edukacyjnych 
oraz opiekę ,terapię i rehabili-
tację. Podopieczni otrzymają 
także potrzebną pomoc psy-
chologiczno-pedagogiczną oraz 
medyczną.
Planowane otwarcie Ośrodka 
nastąpi w styczniu 2014 roku. 
Natomiast już teraz zaprasza-
my do działającej na zasadach 

ośrodka szkoły. Szczególnie 
rodziców dzieci z głębokim 
i głębszym stopniem upośledze-
nia umysłowego zamieszkałych 
w Krakowie i jego okolicach. 
Szkoła zapewnia bezpłatne zaję-
cia edukacyjne, terapeutyczne 
i rehabilitacyjne. A także stałą 
opiekę pielęgniarską oraz  moż-
liwość pozostawienia dziecka na 
zajęciach opiekuńczych w świe-
tlicy szkolnej. Od 1 września 
2013 roku zajęcia będą prowa-
dzone w naszym nowym, prze-
stronnym i pięknie położonym 
miejscu w Krakowie przy ul. 
Telimeny 9.
Jeżeli jesteście Państwo rodzi-
cami dziecka z głęboką nie-
pełnosprawnością lub chcecie 
dowiedzieć się o nas więcej,  
serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia strony interne-
towej www.zss9krakow.pl oraz 
www.fundacjabonafide.pl. 
Szczegółowych informacji 
udzielamy także pod nume-
rami tel.: 12/653 24 87, 606 
311 244, 518 355 533.

 v Agnieszka Staśko 
pedagog specjalny

DZIECI SZCZEGÓLNEJ TROSKI
Są wśród nas, choć pozostają na uboczu świata, którego są częścią. Dzieci z głębokim upo-
śledzeniem umysłowym, bo o nich mowa, wymagają nieustannej troski, opieki, rehabilitacji 
oraz szczególnej pomocy i wsparcia  we wszystkich obszarach funkcjonowania. 

Rusza ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów „Weź paragon". Od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r. kontrolerzy skarbowi 
będą sprawdzać prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach �skalnych w miejscowościach turystycznych                          
i przypominać o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. Wsparcia akcji udzielił Andrzej Mleczko.
Jednym z celów akcji jest informowanie podatników o korzyściach płynących z posiadania paragonu. Wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma 
duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale również dla wszystkich podatników. Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika. Paragon jest 
potwierdzeniem, że kwota podatku tra�ła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy. Ponadto 
sprzedawcy, którzy uczciwie rejestrują sprzedaż na kasach �skalnych, przestrzegają zasad uczciwej konkurencji. 

Dlaczego zatem konsumenci powinni brać paragon?
Biorąc paragon:

1. ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
2. mamy możliwość porównania cen,
3. wspieramy uczciwą konkurencję,

4. mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
5. zmniejszamy szarą strefę,

6. dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek tra�ł do budżetu państwa,

- Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsiębiorcy nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie �skalnej, a otrzymanie paragonu 
za zakupiony towar będzie powszechne. Znaczącą rolę do odegrania w tym procesie mają klienci, do których kierujemy materiały informacyjne. Zależy nam na 
wzmocnieniu świadomości społecznej i wiedzy o tym, że paragon to z jednej strony dowód potrzebny przy reklamacji, a z drugiej potwierdzenie uczciwego 
rozliczania się z naszym wspólnym budżetem. Paragon jest także dowodem na tworzenie uczciwej konkurencji. To jeden z wielu sposobów na wsparcie 
uczciwych przedsiębiorców, którzy sami nie poradzą sobie w walce z szarą strefą - mówi wiceminister �nansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 
Andrzej Para�anowicz.
Tegoroczną akcję „Weź paragon" kolejny raz z rzędu będzie promował kolejny rysunek Andrzeja Mleczki, jednego z najpopularniejszych polskich rysowników.  
W sposób charakterystyczny dla artysty – lekki i satyryczny – ma informować klientów i sprzedających o potrzebie brania i wydawania paragonu.
Wcześniejsze edycje zyskały liczne poparcie urzędów i organizacji, w tym m.in. Business Centre Club, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, wojewódzkich inspektorów handlowych, władz samorządów wojewódzkich i terytorialnych oraz cechów rzemiosł różnych.

AKCJA WEŹ PARAGON 2013

Sprzedam działkę budowlaną w Tenczynku.
 Działka uzbrojona, ogrodzona. 12 arów.

 tel. 788 249 325
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ChrZanÓW

KrZesZoWiCe

trZebinia

JerZmanoWiCe-PrZeGinia

WieLKa WieŚ

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„iluzja” 

• 25.07 - godz.17:00 • 
czas trwania: 1 godz., 55 min., gatunek: thriller/kryminał, USA (napisy PL), Bilety: 14 zł  i 12 zł ulgowy 

„Wielkie wesele” 
• 25.07-godz.19:30 •

czas trwania: 1 godz., 30 min., gatunek: komedia, USA (napisy PL), Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

„dziewczyna z szafy” 
• 26.07, 27.07, 28.07, 30.07, 31.07, 1.08-godz.17:00  •

czas trwania: 1 godz., 30 min., gatunek: dramat/komedia, Polska, Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

„World War Z” – seanse 3d i 2d
• 26.07. - godz.19:00 3D i 21:15 2D •  27.07. - godz.19:00 2D i 21:15 3D •  
• 28.07.-godz.19:00 3D i 21:15 2D • 30.07.-godz.19:00 2D i 21:15 3D  •
• 31.07. - godz.19:00 3D i 21:15 2D • 01.08.-godz.19:00 2D i 21:15 3D •

czas trwania: 1 godz., 56 min., gatunek: horror/katastroficzny, USA,  
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy (2D), Bilety: 20 zł i 17 zł ulgowy (3D)

Kino Letnie: „Zambezia” – seanse 3d 
• 25.07, 28.07-godz.15:00 • 26.07-godz.11:00 •

czas trwania: 1 godz., 40 min., gatunek: animacja/familijny, RPA (dubbing PL), Bilety: 6 zł 

Kino Letnie: „Żółw kontra Zając”
• 25.07-godz.11:00  • 26.07, 27.07 - godz.15:00 •

czas trwania: 1 godz., 10 min., gatunek: animacja, USA (dubbing PL), Bilety: 3 zł 

Kino Letnie: „mambo, Lula i Piraci” 
• 29.07-godz.10:00  • 30.07, 1.08, 4.08-godz.15:00 • 31.07, 2.08- godz.11:00 •
czas trwania: 1 godz., 20 min., gatunek: animacja, Dania (dubbing PL), Bilety: 6 zł 

Kino Letnie: „trzy Świnki”
• 29.07-godz.12:00 • 30.07, 1.08-godz.11:00 • 31.07, 2.08, 3.08.- godz.15:00 •
czas trwania: 1 godz., 10 min., gatunek: animacja, USA (dubbing PL), Bilety: 3 zł 

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Jeździec znikąd" 2d Premiera

• 25.07 seanse o godz. 17.00 (dubbing PL), 20.00 (napisy PL) • 
• 26.07-31.07 seans o godz. 20.15 (napisy PL) •

reż.: Gore  Verbinski, czas: 149 min., gat.: przygodowy, prod. USA,  b/o
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"uniwersytet potworny" 3d [dubbing PL]
• 26.07-31.07 seans o godz. 15.15, 17.45 •

reżyseria: Dan Scanlon, czas trwania: 110 min., gatunek: animacja, prod. USA, b/o
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

"smerfy 2" 3d [dubbing PL] Premiera
• 02.08-14.08 seanse o godz. 15.15, 17.45, 20.00 • 15.08 kino nieczynne • 

• 16.08-22.08 seans o godz. 16.00 •
reżyseria: Raja Gosnell, czas trwania: 104 min., gatunek: animacja/familijny/komedia, prod. USA, b/o

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

więcej na: www.jerzmanowice-przeginia.pl

Zespół „Impresja” da koncert
26 lipca o godz. 18.00 na deptaku za domem kultury odbędzie się koncert zespołu wokalnego "Impresja". Tym 

razem młodzi wykonawcy zaprezentują publiczności przeboje światowej estrady. Serdecznie zapraszamy! 
Wstęp wolny!

Zajęcia wokalne gospel
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 21-22 września 2013  (klub Stara 

Kotłownia) na dwudniowe intensywne zajęcia wokalne, podczas których uczestnicy będą śpiewać utwory 
muzyki gospel. Koszt uczestnictwa 30 zł. Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

Przegląd Zespołów Chóralnych
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na Wielopokoleniowy Przegląd Zespołów 

Chóralnych, który odbędzie się 27.10.2013r. o godz. 12.45 w sali teatralnej MOKSiR. Wstęp wolny!

Rafting w GOKiS
Zapraszamy młodzież z naszej Gminy w wie-
ku 13-19 lat na RAFTING -  SPŁYW  RZEKĄ  
DUNAJEC NA PONTONACH. Wyjazd w dniu 
28.07.2013 godz. 9:00 /parking przy GOKiS/

Szczegóły: szukaj MOJE HOBBY STOWARZY-
SZENIE POZYTYWKA https://www.facebook.
com/Pozytywka.stowarzyszenie lub www.
gokis.wielka-wies.pl

Zapisy z kompletem podpisanych dokumen-
tów/ w GOKIS Biały Kościół od dnia 15.07.2013 
w godz. 9.00-15.00 

Organizatorzy: 
• Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum  

w Białym Kościele;
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu;

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini zaprasza na

„Lato z tCK”
Rynek w Trzebini, 3 sierpnia 2013 w godz. 17.00-22.00

W	programie:
Godz. 17.00 „W poszukiwaniu krainy baniek mydlanych” – zabawa 
w wykonaniu Studia Małych Form  Teatralnych „Sztuka” w Trzebini
-   Gry i zabawy  animacyjne dla dzieci
Godz. 19.00-22.00 Zabawa taneczna z DJ 
W	razie	niepogody	impreza	zostanie	przeniesiona	na	inny	termin

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach 

 zachęca do zakupu tomiku wierszy  

Marty Dąbkowskiej  (mieszkanki Krzeszowic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W tomiku wykorzystano obrazy Marcina Kołpanowicza 

cena: 23 zł 
 

Zapraszamy  do  lektury 

mmiikkuu wwyykk rrzzyyssttaann bbrraazzyy MMaarrcciinnaa KK łłppaann wwiicczzaa

bbkkoowwsskkiieejj ((mmiieesszzkkaannkkii KK
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym Polu, Pod Skałą, 
Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, 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), 
Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), 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 17.000 egzemplarzy.

"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". 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.

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

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373

BADANIA GEOLOGICZNE, OPINIE GEOTECHNICZNE

Tel: 602 463 949, 12 638 07 85 
www.geodrom.pl

do pozwoleń na budowę,
dokumentacje, konsulting, ekspertyzy

Około roczna, zdrowa, zaszczepiona, wysterylizowana, z ujem-
nym testem na białaczkę, śliczna koteczka Tola czeka na dom.
Jest to bardzo miziaste, miłe, “nakolankowe” stworzenie, 
o pięknym umaszczeniu. Potrzebuje tylko (i aż) swojego 
kochanego człowieka.

Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnego, kochającego domu dla Maxa, psa w typie amstaffa. Ktoś 
kto miał amstafa wie, że to bardzo łagodne psy, ktoś kto nie miał psa tej rasy i myśli, że takim psom nie można 
ufać, na pewno zmieni zdanie kiedy pozna Maxa.
Max jest cudownie uzależnionym psem od człowieka, potrafiłby cały dzień nie odstępować na krok swego 
pana a jakby tylko miał taką możliwość to i chętnie by się wcisnął do pana pod kołdrę.

Ma nietypowe piękne umaszczenie czarne po-
łączone z delikatnymi brązowymi pręgami. Ktoś 
pieskowi poświęcił sporo czasu, jest naprawdę 
dobrze wychowany, słucha i reaguje na polecenia, 
umie chodzić na smyczy, nauczony czystości.
Pies został oceniony przez lekarzy na ok. 4 lata, 
jest odrobaczony, odpchlony, wykastrowany. 
Obecnie przebywa w hoteliku dla psów w oko-
licach Krakowa.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy 
adopcyjnej.

Koteczka tola  
poszukuje domu

Psiak Max poszukuje domu

Kontakt w sprawie adopcji: 882 180 526

UWAGA!!!!
JUŻ OTWARTE!!!

Sklep „JAŚ I MAŁGOSIA” (komis i sklep dziecięcy) 
oraz „SKLEP Z DUSZĄ” (sprzedaż - skup staroci wszelkiego 

typu), zostały przeniesione na ul. Przemysłową 14, 
naprzeciwko marketu budowlanego „Mrówka” 

(przy budynku sklepu stoją traktory). 

Telefony kontaktowe: 536 483 967, 662 660 373

SKLEP OTWARTY
 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 9.00 DO 16.00,

SOBOTA OD 9.00 DO 12.00

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!

Ze względu na dużą liczbę dru-
żyn (5 par w kategorii chłopców, 
oraz 9 par w kategorii dziewcząt), 
oraz ze względu na konieczność 
zakończenia turnieju przed 
zmierzchiem - mecze były jed-
nosetowe (do 15-tu punktów). 
Turniej chłopców do lat 17 roz-
grywany był systemem - każdy 
z każdym, natomiast dziewczę-
ta zagrały pucharowo - czyli 
przegrana para odpadała z tur-
nieju. W sumie młodzież grała 
naprzemiennie - raz chłopcy 
(10 meczy) - raz dziewczęta (8 
meczy). Mimo, że węgierscy rów-
nieśnicy naszej młodzieży nie 
potrafili dorównać Polakom pod 
względem sportowym, to jednak 
wnieśli do turnieju dużo radości 
i zabawy - i z całą pewnością 
bardzo miło będą wspominać 
ich pierwsze kontakty z siatków-
ką plażową. Turniej dziewcząt 
zakończył się zwycięstwem Karo-
liny Bargieł i Wiktorii Kołton. 
Bardziej zacięty przebieg miały 
rozgrywki chłopców. Okazało się 
że pary 17-latków, które miały 
rozegrać ostatni mecz mają po 
3 zwycięstwa, a zatem mecz ten 
miał być decydującym o wygra-
niu turnieju. Pary te wyróżniały 
się w poprzednich grach, dlatego 
na ten ostatni pojedynek wpro-

wadzono formę finału - i dla 
sprawiedliwego wyłonienia zwy-
cięzcy zagrano mecz pełnowy-
miarowy (do dwóch wygranych 
setów). Jak się okazało spotkanie 
Patryka Starzykiewicza i Jarosła-
wa Sikory, których przeciwnika-
mi byli Marcin Madej i Arkadiusz 
Sendrakowski było ozdobą nie-
dzielnego wieczoru. Po zaciętej 
walce pierwszego seta 23:21 
wygrał Patryk z Jarkiem. Mimo to 
Marcin z Arkiem nie poddawali 
się a ich mobilizacja doprowadiła 
do zwycięstwa w drugim secie 
21:17. Tym samym w tie - bre-
aku grający "na dużym szczęściu" 
Marcin Madej i ofiarny w defen-
sywie Arek Sendrakowski poko-
nali rywali 15:13 zdobywając 
tym samym pierwsze miejsce. 
Zwycięzcy kategorii chłopców 
i dziewcząt oprócz dyplomów 
otrzymali plecaki. Ponadto na 
duże słowa uznania zasłużyła 
Ola Skorus - która na własną 
prośbę chciała zagrać w katego-
rii chłopców - pokazując jedno-
cześnie swoje duże umiejętności 
sportowe.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecz-
nych Woli Filipowskiej Organizator 

Turnieju

SPORT
turnieJ młodZieŻoWy siatKÓWKi PLaŻoWeJ
Turnij Amatorskiej Ligi Siatkówki Plażowej w kategorii młodzieżowej do lat 17 odbył się 
w niedzielę 14 lipca 2013 r. Ze względu na sobotnie opady turniej musiał zostać prze-
łożony - przez co część drużyn która się zapisała - niestety nie dała rady przybyć na 
boisko w niedzielę. Skorzystała z tego będąca w Polsce "na wymianie" grupa młodzieży 
węgierskiej, która od soboty 13.07. do piatku 19.07. przebywa w Woli Filipowskiej poznając 
jednocześnie piękno naszej okolicy.

A oto rezultaty niedzielnych zmagań:  

TURNIEJ KATEGORII CHŁOPCÓW DO LAT 17:
Patryk Starzykiewicz / Jarosław Sikora 15:4 Jakub Janowicz / Wiktor Labisko 

 Marcin Madej / Arkadiusz Sendrakowski 15:9 Ola Skorus / Michał Kołacz 
 Patryk Starzykiewicz / Jarosław Sikora 15:3 Gubyas Laszlo / Varga Patrik  

Marcin Madej / Arkadiusz Sendrakowski 15:10 Jakub Janowicz / Wiktor Labisko  
Ola Skorus / Michał Kołacz 16:14 Gubyas Laszlo / Varga Patrik  

Marcin Madej / Arkadiusz Sendrakowski 15:7 Gubyas Laszlo / Varga Patrik  
Patryk Starzykiewicz / Jarosław Sikora 15:7 Ola Skorus / Michał Kołacz 

Gubyas Laszlo / Varga Patrik 7:15 Jakub Janowicz / Wiktor Labisko  
Ola Skorus / Michał Kołacz 10:15 Jakub Janowicz / Wiktor Labisko 

Ostatni mecz - o 1 miejsce:  
Patryk Starzykiewicz / Jarosław Sikora - Marcin Madej / Arkadiusz 

Sendrakowski 1:2 (23:21; 17:21; 13:15) 

Turniej kategorii dziewcząt do lat 17: 
Nagy Dorottya / Szuis Anna (HU) 3:15 Mizsei Dorina / Vass Nora (HU) 

Hegedcis Anna / Borsainyi Beatri (HU) 15:6 Juhasz Lotrain / Kedres Adrien (HU)  
Szigl Luca / Laza Bianka (HU) 8:15 Bargieł Karolina / Kołton Wiktoria  

Orosz Hajualka / Hudyak Pirska (HU) 11:15 Hocza Zeticia / Nagy Dorina (HU) 
 Toth Klaudia / Macskasy Eva (HU) 7:15 Mizsei Dorina / Vass Nora (HU)  

Hegedcis Anna / Borsainyi Beatri (HU) 8:15 Bargieł Karolina / Kołton Wiktoria  
Mizsei Dorina / Vass Nora (HU) 15:5 Hocza Zeticia / Nagy Dorina (HU) 

FINAŁ: 
Bargieł Karolina / Kołton Wiktoria 15:11 Mizsei Dorina / Vass Nora (HU) 

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
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CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

ART. WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

510 zł510 zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW

www.willaemaus.cz
willaemaus@email.cz
+420 602735872

********
Dwa  dwupokojowe apartamenty 
(dla 2-5 osób każdy) z łazienkami, 
mają do dyspozycji wspólną,               
w pełni wyposażoną nowoczesną 
kuchnię i dużą jadalnię, TV.  Trzy-
pokojowy bardzo wygodny apar-
tament (dla 2-8 osób) ma własną 
kuchnię i łazienkę, TV.   

****
Do dyspozycji gości: bezpłatne 
Wi-Fi, zamknięty parking z kamerą, duży ogród, 
weranda dla 20 osób, ognisko, jakuzzi - do 8 osób rów-
nocześnie,  infrasauna, termoakupresura regeneracyjna 
gorącymi jadeitami, jedyny w Środkowej Europie 
Green Bowling, możliwość  śniadań i obiadokolacji.

****
Obok: piesze, rowerowe i jeździeckie ścieżki turystycz-
ne tak po górach, jak i po płaskim przedgórzu. Stadnina 
koni - do 500 m.  W zimie turystyka biegówkowa, 
nartostrady - do 5 km.  Sklepy - 300 m,  gospody tury-
styczne z czeską kuchnią - 0,3 - 2 km. Profi golf course 
Ropica - 5 km.

****
Na życzenie: Garden Party 
szyte na miarę, degustacje 
wyborowych morawskich 
win, wycieczki do dużego 
czeskiego browaru lub  miej-
scowych minibrowarów.

****

Willa Emaus**** to piękny pensjonat 
o wyższym standardzie w Beskidzie 

Cieszyńskim, w malowniczej i spokojnej
 okolicy pod górą Godulą.

Oferujemy do sprzedaży
oryginalnie wykończony

dom w Tenczynku.
Bardzo dobra lokalizacja.

170 m kw, zagospodarowana działka 6a.

Tel. 796 – 351 – 499


