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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

Technika grzewcza JESIENNA 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

Zasobnik 
Galmet 200L

1200 zł

Stelaż Geberit
DUOFIX BASIC

410 zł

Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 22 500 zł, liczba rat: 55, oprocentowanie 
nominalne: 16%, opłata przygotowawcza: 5%, kwota odsetek: 9 393,60 zł, RRSO: 20,2%, rata: 
579,90 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Pożyczkę po okazaniu wyciągu z ROR mogą 
otrzymać osoby uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę (regularne wpływy za ostatnie 
6 mies.) lub emeryturę (za 1 miesiąc). Informacja handlowa - wg stanu na 2.09.2013 r.

POŻYCZAJ TANIEJ
NIŻ W INNYCH BANKACH!

 nawet jeśli nie jesteś naszym Klientem, pożyczkę 
dostaniesz równie łatwo jak w swoim  
banku – wystarczy wyciąg z konta
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń
 możliwość konsolidacji kilku drogich  
kredytów w 1 tani

POżyczKa gOtówKOwa

Zabierzów, ul. Leśna 2a 
 12 282 50 70

Krzeszowice, ul. K. wyki 3 
 12 258 98 13

Czytelnicy “Gwarka” do tej pory nigdy nie zwiedli potrzebujących 
zwierzaków, czynnie włączając się do zbiórki darów, liczymy na 
Państwa także tym razem.
Zapraszamy osoby prywatne, szkoły, przedszkola, firmy, wszelkie 
instytucje...
Więcej informacji oraz adresy punktów zbiórek darów na stronie 11.

Akcja ma na celu  kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec 
zwierząt, empatii i wrażliwości na ich problemy.
Szkoła czy przedszkole, które przyłączą się do akcji, otrzyma Cer-
tyfikat Szkoły (Przedszkola) przyjaznej zwierzakom.

Szczegóły na stronie 11.

POMÓŻ ZWIERZAKOM 
PRZETRWAĆ ZIMĘ

UZYSKAJ CERTYFIKAT SZKOŁY (PRZEDSZKOLA) 

PRZYJAZNEJ ZWIERZAKOM

Rusza kolejna akcja pomocy zwierzętom – 
podopiecznym Fundacji Dar Serca.

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że 
Fundacja Dar Serca organizuje akcję pt “Szkoła 
(Przedszkole) przyjazna zwierzakom”.

4 a, 13 a oraz 19 a. - Tel. 696 595 118

Sprzedam trzy widokowe
działki budowlane w Beskidzie Niskim
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KOMINKI GP SP. Z O.O.
Kraków, ul. Wielicka 25 

tel./fax: 12 261 17 10
biuro@godin.com.pl
KRS: 0000378498

 

www.kominkigp.pl
Z  GAZETKĄ

5%
RABATU

KOMINKI I PIECE 
WOLNOSTOJĄCE

s d W@ tu ia SU

DREWNO OPAŁOWE
I KOMINKOWE, BRYKIET, WĘGIEL

DOSTAWA DO KLIENTA. CZYNNE 24 H.

Skład opału:
Sucha Beskidzka -
Zembrzyce Dąbie,
ul. Wadowicka 1

Oferujemy również:
• meble ogrodowe 
• wyroby tartaczne 
    (deski, łaty, więźby, kantówki, foszty)

• elementy paletowe, 
   palety
• sztachety

tel. 12  421  25  30; 
tel. kom. 600  356  458, 
                    666  071  232
bryl@poczta.onet.eu
 www.bryl.com.pl

R. Rusinek: 14 września na manifestacji przeciwko poli-
tyce rządu Donalda Tuska protestowało w Warszawie 
około 200 tys. osób. Co spowodowało, że wreszcie 
wyszliście na ulice? Czy Polacy się budzą? 
Piotr Duda: Pytanie powinno raczej brzmieć: co spowodowało, 
że Polacy wreszcie wyszli na ulicę? Przecież my związkowcy 
organizujemy wiele akcji. Warto przypomnieć sobie choćby strajk 
generalny na Śląsku, czy zeszłoroczne protesty przeciwko wydłu-
żeniu wieku emerytalnego. I tak jak pan pyta, mam nadzieję, że 
Polacy w końcu się budzą, choć z tym jest trudno, bo wielu woli 
oglądać jedynie telewizję, lub wrzucić jakiś komentarz na forum 
internetowym myśląc, że ktoś za nich to załatwi. Nie załatwi. 
Trzeba się ruszyć sprzed telewizora i walczyć o swoje prawa.

R.R.: Wierzy pan, że premier Tusk zmieni swoją politykę?
Nie wierzę, dlatego trzeba zmienić premiera. „Solidarność” chce 
rozmawiać, ale jak po drugiej stronie nie ma partnera skorego do 
rozmów i kompromisu, to trzeba zmienić partnera. I tyle.

R.R.: Ostatnia manifestacja była udanym przykładem 
współpracy pomiędzy NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych. Będzie jej kontynuacja?
Nie tylko będzie, ale jest. Ostatnio wspólnie zorganizowaliśmy 
debatę z byłymi przewodniczącymi Trójstronnej Komisji na 
temat przywrócenia znaczenia dialogu społecznego w Polsce, 
nadal działa międzyzwiązkowy sztab protestacyjny, szykujemy 
się do kolejnych akcji. Jeśli ktoś myśli, że na 14-tym września 
się skończyło, to jest w wielkim błędzie. Koniec będzie, gdy 
wydłużenie wieku emerytalnego i nowelizacja kodeksu pracy 
trafi do kosza. My robimy swoje i tak jak zapowiadaliśmy czeka 
nas długi marsz, i on trwa, ale i tak wygramy!

Czy dialog społeczny rządu, pracodawców i związków 
zawodowych w ramach Trójstronnej Komisji był fikcją? 
To już nawet nie tylko związkowcy o tym mówią, ale również 
pracodawcy, komentatorzy, czy inne osoby zajmujące się tą tema-
tyką. Dotychczasowa formuła Komisji Trójstronnej polegająca 
jedynie na informowaniu nas przez rząd co zamierza zrobić, 
lub jakie decyzje podjął – się wyczerpała. Nas taki dialog nie 
interesuje i w nim uczestniczyć nie będziemy. Ale może z tego 

kryzysu urodzi się coś dobrego. Debata na temat dialogu, którą 
wspomniałem była tego świetnym przykładem i ona będzie 
kontynuowana.

Za bezcen wyprzedano majątek narodowy, miliony 
młodych ludzi wyjechało z kraju, a ci co zostali pracują 
na coraz gorszych warunkach. Dodatkowo mamy kata-
strofę demograficzną, która stała się pretekstem dla 
rządu do podwyższenia wieku emerytalnego… O taką 
Polskę walczyła „Solidarność” w latach 80-tych?
Oczywiście, że nie. To co na każdym kroku powtarzam, to to, że 
„Solidarność” walczy dzisiaj o realizację 21 postulatów, które 
nigdy nie zostały spełnione. Niektóre z nich są nawet bardziej 
aktualne niż 33 lata temu, choćby postulat 16-ty o poprawie 
warunków funkcjonowania służby zdrowia, czy 17-ty o zapew-
nieniu odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, 
czy ostatni o wolnych sobotach. Dzisiaj musimy walczyć nawet 
o wolne niedziele. Warto też przypomnieć pierwszy postulat 
o niezależnych od polityków i pracodawców związkach zawodo-
wych. Dzisiaj władzę sprawuje wielu z tych, którzy te postulaty 
napisali, a dziś walczą z nami bo chcemy je wprowadzić w życie. 
Porażająca hipokryzja.

W ostatnich latach gwałtownie rośnie liczba samobójstw 
popełnianych z powodu złych warunków ekonomicz-
nych. Jak pan to skomentuje?
Nasz kapelan bł. ks. Jerzy Popiełuszko powiedział kiedyś, że 
człowiek nie może dobrze pracować, jeśli nie widzi sensu swojej 
pracy. A jaki sens ma praca na umowy śmieciowe, lub taka, która 
nie pozwala na utrzymanie rodziny. W Polsce dramatycznie rośnie 
liczba ludzi, którzy pracując na pełny etat spełniają kryteria do 
otrzymania pomocy społecznej. To tzw. ubodzy pracujący. Jaki 
sens dla nich może mieć taka praca? Przecież jest to uwłaczające 
ludzkiej godności. Niektórzy niestety tego nie wytrzymują. 

Na zaproszenie lokalnych struktur „Solidarności” zło-
ty pomnik premiera Tuska odwiedza „z gospodarską 
wizytą” kolejne miasta w Polsce… Czy „wódz” nawiedzi 
również Małopolskę?
Mam nadzieję, że tak, ale to pytanie raczej do kolegów z Kra-

kowa. To, gdzie „Zło-
ty Donek” - bo tak go 
nazywamy – się poja-
wi, zależy od regio-
nów. Te, które chcą, 
same organizują sobie 
taką wizytę. Teraz 
będzie w Szczecinie, 
potem w Koszalinie 
i Bielsku Białej. 

Są szanse na real-
ną poprawę sytu-
acji w  Polsce po 
najbliższych wybo-
rach?
Nie liczę na wybory. 
Liczę na siebie. O lep-
sze pensje, warunki 
pracy, czy w ogóle 
o bardziej przyjazne 
wobec obywateli pań-
stwo, trzeba po prostu 
walczyć. Nic nie dostaniemy za darmo. Nieważne, czy przy władzy 
będzie Tusk, Kaczyński, czy Miller. Jeśli nie będą spełniali swo-
ich wyborczych obietnic, czy będą prowadzili antypracowniczą 
politykę, będziemy z nimi walczyć. I tyle. Żeby to było jasne. 
Jeśli społeczeństwo tego nie zrozumie, politycy ciągle będą 
nas oszukiwać. Ostatnia manifestacja daje nadzieję, że coś się 
zaczyna zmieniać.

Jakie inicjatywy planuje NSZZ Solidarność w najbliż-
szym czasie?
Przykro mi, ale nie możemy medialnie zdradzać naszych planów. 
Zresztą o tym będziemy decydować wspólnie z Forum ZZ i OPZZ. 
Ale do końca roku będzie jeszcze gorąco.
Dziękuję za rozmowę.

 v rozmawiał Robert Rusinek

POLITYKA Wywiad z Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ Solidarność

BĘdZIE JEsZcZE gORącO…
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Pasaż TP Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Budynek po byłej siedzibie Telekomunikacji Polskiej

Agencja Ochrony Osób i Mienia

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

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



4 małopolskiInformacje, Reklamy

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

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

 tel. 788 249 325

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 dom w stanie surowym zamkniętym 162 m2 z garażem 
w Baczynie k/Sanki  na ładnej działce 13 a.  Cena 320 tys. zł.

tel. 516 025 595

Sprzedam dom

Tematem przewodnim spotkania była jesień i zwyczaje zwierząt przygotowujących się do nadejścia zimy. 
Ilustracją omawianego tematu były opowiadania "Jak sójka za morze się wybierała" i "Zimowe mieszka-
nie burego misia" ze zbioru "W lesie" - Hanny Zdzitowieckiej. Dzieci chętnie włączyły się do rozmowy 
o zwiastunach jesieni, o zwierzętach przygotowujących zapasy na zimę, 
oraz o ptaszkach, z których jedne odlatują do ciepłych krajów, inne zostają, 
a jeszcze inne przylatują do nas z zimnej północy i wschodu. Dzieci przy-
rzekły, że zimą zatroszczą się o ptaki  i ich karmniki będą zawsze pełne.
Na zakończenie  miłego  i pouczającego  spotkania przedszkolaki otrzymały 
zakładki z godzinami otwarcia biblioteki, malowanki i drobne słodycze. 
W podziękowaniu za lekcję dzieci wręczyły Paniom bibliotekarkom: 
Pani Izie i Pani Danusi własnoręcznie wykonane serduszka, i obiecały, że 
wykonają rysunki do tematu spotkania. To już nie pierwszy raz współpra-
cujemy z biblioteką. Cykle zajęć odbywały się także w poprzednim roku 
szkolnym i liczymy na kolejne. Dzieci chłoną wiedzę przekazywaną przez 
Panie z Biblioteki, które w bardzo profesjonalny ale i przystępny sposób 
organizują te wyjątkowe spotkania.

PRZEDSZKOLAKI Z TENCZYNKA NA bAJKOWYCh  
ZAJęCIACh W bIbLIOTECE PUbLICZNEJ

W czwartek 26.09.2013 r. przedszkolaki gościły w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tenczynku. "Leśne Duszki" wraz z nauczycielką Dominiką Podgórską-Jopek wzięły 
udział w lekcji bibliotecznej. Dzieci zwiedziły bibliotekę i zapoznały się z funkacjami 
poszczególnych pomieszczeń.  Największe zainteresowanie  wzbudził kolorowy kącik 
z księgozbiorem dziecięcym, udekorowany pluszowymi maskotkami.

W Szkole Filialnej w Modlniczce odbył się piknik rodzinny: „Dzień Pieczonego Ziemniaka”. 
Impreza została zorganizowana wspólnie przez rodziców oraz nauczycieli. 

dZIEń PIEcZOnEgO ZIEMnIAKA

Dla dzieci przygotowano licz-
ne konkursy z nagrodami. 
Największym powodzeniem 
cieszyły się takie konkurencje 
jak: skoki w workach, współ-
zawodnictwo drużyn czy gry 
terenowe. Każda klasa stworzyła 
plakat przedstawiający portret 
Pani Jesieni, ozdobiony liśćmi, 
jarzębiną, kasztanami i innym 
jesiennymi darami. Z pomocą 
dzieci ze świetlicy środowi-
skowej uczniowie konstruowali 

finezyjne postacie z kasztanów 
i żołędzi. Na każdego gościa 
czekały pyszne ziemniaczki 
i kiełbaski z grilla. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim rodzi-
com, którzy przyczynili się do 
przygotowania i organizacji 
pikniku. Liczymy, że „Dzień 
Pieczonego Ziemniaka” na sta-
łe wpisze się w tradycję naszej 
Szkoły.

 v Tekst i foto: Anna Tucharz

Nasze ,, Zerówiaczki” biorą udział 
w licznych konkursach i prze-
glądach tańca, śpiewu oraz pla-
stycznych na terenie naszej gmi-
ny i okolic, zdobywając medale 
i wyróżnienia. Ubiegły rok, tak jak 
poprzednie lata obfitował w licz-
ne sukcesy naszych najmłodszych 
milusińskich. Dzieci sześcioletnie 
zdobyły III miejsce w wojewódz-
kim konkursie tańca ,,Tańczyć 
każdy może”. Pięciolatki zdobyły 
uznanie widowni i jury otrzymu-
jąc wyróżnienie. Występy taneczne 
naszych milusińskich można było 
także podziwiać podczas Święta 
Kiełbasy Lisieckiej organizowane-
go w czerwcu na Rynku w Lisz-
kach oraz na festynie rodzinnym  
,,Śpiewaj i tańcz” podczas, którego 
wzbudziły entuzjazm zaproszonych 
gości. Niekwestionowanym sukce-
sem naszych podopiecznych było 
także zdobycie przez Radka Czekaja 
(lat 5) I miejsca, Kamilę Kuchar-
ską (lat 6) III miejsca oraz Sandrę 
Saburę (lat 5) wyróżnienia w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym 
„Najpiękniejsze miejsca Unii Euro-
pejskiej”.  W Małopolskim Konkur-
sie Plastycznym ,,Z Lajkonikiem 
po Krakowie” najlepsza okazała się 
Zuzanna Mastek (lat 6) zdobywając 
I miejsce oraz Magdalena Suska (lat 
6), która otrzymała specjalne wyróż-
nienie. Miło nam było przyłączyć się 
także  do akcji organizowanej przez  
Radio Kraków - ,,Cała Małopolska 
słucha Tuwima”. Wiersza ,,Ptasie 
Radio” w wykonaniu krakowskich 
aktorów słuchało 30 naszych przed-

szkolaków. Przyczyniliśmy się tym 
samym do pobicia rekordu w słu-
chaniu Tuwima ( zdjęcie nadesłane 
przez nas zostało umieszczone na 
stronie internetowej Radia Kraków). 
Braliśmy, także udział w Tygodniu 
Czytania Dzieciom. Zorganizowa-
liśmy dzień otwarty dla dzieci 5 
letnich w czasie, którego nasi pod-
opieczni zaprezentowali zapierające 
dech w piersiach przedstawienie pt. 
,,Calineczka”.  Nasze dzieci  z zaan-
gażowaniem  przyłączyły się do 
udziału w programach: Śniadanie 
daje moc, Mamo, tato wole wodę, 
Kubusiowi przyjaciele natury, Czy-
ste powietrze wokół nas oraz Moja 
Natura 2000. Wiele z tych progra-
mów będzie kontynuowanych także 
w tym roku szkolnym, a mamy na 
oku już  parę nowych. Czy śpiewać, 
tańczyć i pięknie malować każdy 
może? Nasze panie z oddziałów 
przedszkolnych już nieraz  udo-
wodniły, że tak. Przypominają 
o tym liczne dyplomy dumnie 
wiszące na ścianach naszej szkoły.                                                                                   
W tym roku szkolnym  dzieci 
z oddziałów przedszkolnych nie 
pozwoliły o sobie zapomnieć. 
Mogliśmy podziwiać ich występy 
już 16 września podczas Jubile-
uszu 50 istnienia Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kaszowie. Nasi naj-
młodsi podopieczni ubrani w piękne 
stroje krakowskie zaśpiewali naj-
piękniejsze przyśpiewki ludowe, 
udowadniając tym samym, że nie 
tylko przedszkolny repertuar jest im 
bliski. Czekamy na dalsze sukcesy..

 v Magdalena Piotrowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaszowie to wyjątkowe miejsce. Od pięciu lat z powodzeniem funkcjonują 
w niej  dwa oddziały przedszkolne. Oddział dzieci pięcioletnich, których wychowawczynią jest pani 
Magdalena Piotrowska, oraz oddział dzieci 6-letnich, nad którymi opiekę sprawuje pani Renata Mądry.

dZIEcI Z KAsZOWA
TAńcZą, RysuJą, śPIEWAJą I MEdALE ZdOByWAJą
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 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

www.altanydreweko.pl

Zasady i tryb kontroli prawidło-
wości wykorzystywania zwolnień 
lekarskich od pracy z powodu choro-
by określa stosowne rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
(Dz. U. z 1999 r. nr 65, poz. 743 z 
późn.zm). Stanowi ono w § 1, że 
kontroli tej dokonują płatnicy skła-
dek na ubezpieczenie chorobowe, 
którzy zgłaszają do ubezpieczenia 
chorobowego powyżej 20 ubezpie-
czonych.
Ustawodawca nie narzucił wyko-
nującym kontrole prawidłowości 
wykorzystywania zwolnień lekar-
skich od pracy określonych ter-
minów jej przeprowadzania. Jed-
nak, w świetle § 7 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, powinny być 
one dokonywane w miarę potrzeb, 
bez ustalania z góry stałych jej ter-
minów.
Kontrole prawidłowości wykorzy-
stywania zwolnienia od pracy mogą 
przeprowadzać wyłącznie wyzna-
czone osoby, którym płatnik skła-
dek lub odpowiednio ZUS wystawi 
imienne upoważnienie. Jego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do rozporzą-
dzenia w sprawie kontroli.
Upoważnienie to uprawnia do 
przeprowadzenia kontroli zarówno 
w miejscu zamieszkania lub czaso-
wego pobytu osoby kontrolowanej, 
jak i w miejscu jej zatrudnienia.
Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, 
że zaszły okoliczności uzasadnia-

jące pozbawienie ubezpieczonego 
prawa do świadczenia, osoba prze-
prowadzająca kontrolę powinna 
sporządzić protokół, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do rozpo-
rządzenia w sprawie kontroli. W 
protokole należy wskazać, na czym 
polegało nieprawidłowe wykorzy-
stywanie zwolnienia lekarskiego od 
pracy, a następnie przedłożyć osobie 
kontrolowanej lub domownikowi 
w celu wniesienia ewentualnych 
uwag i zastrzeżeń.
Zdarza się, że kontrolujący nie jest 
w stanie jednoznacznie ustalić, 
czy zwolnienie lekarskie od pracy 
było wykorzystywane niezgodnie 
z jego celem. W takim przypad-
ku należy zwrócić się do jednost-
ki organizacyjnej ZUS o zajęcie 
stanowiska w sprawie. Organ ten, 
ewentualnie posiłkując się w opi-
nią lekarza leczącego, wyda w tej 
kwestii stosowną decyzję, od której 
ubezpieczonemu przysługuje prawo 
odwołania do sądu pracy i ubezpie-
czeń społecznych.
Warto dodać, iż kontroli podlega 
również prawidłowość orzekania 
o czasowej niezdolności do pracy 
z powodu choroby oraz wysta-
wiania zaświadczeń lekarskich, 
na zasadach określonych w art. 59 
ustawy zasiłkowej. Przeprowadzają 
ją lekarze orzecznicy ZUS, także 
na wniosek pracodawcy m.in. dla 
celów wypłaty wynagrodzenia za 

czas niezdolno-
ści do pracy.
Jeżeli po anali-
zie dokumentacji medycznej i po 
przeprowadzeniu badania ubez-
pieczonego lekarz orzecznik ZUS 
określi wcześniejszą datę ustania 
niezdolności do pracy niż orzeczo-
na w zaświadczeniu ZUS ZLA, za 
okres od tej daty zaświadczenie to 
traci ważność. Na tę okoliczność 
lekarz orzecznik ZUS wystawia 
zaświadczenie lekarskie ZUS 
ZLA/K, które ubezpieczony zobo-
wiązany jest dostarczyć swojemu 
pracodawcy.
Część ubezpieczonych unika takiej 
kontroli, jednakże należy podkre-
ślić, iż w przypadku uniemożli-
wienia badania lub niedostarcze-
nia posiadanych wyników badań 
w wyznaczonym terminie, zaświad-
czenie lekarskie traci ważność od 
dnia następującego po tym terminie.
Kontroli prawidłowości wykorzy-
stywania zwolnienia lekarskiego 
może też być poddany przedsiębior-
ca. Pozbawienie przedsiębiorcy pra-
wa do zasiłku może grozić ustaniem 
jego dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego. Jeśli bowiem okaże 
się, że wykorzystywał zwolnienie 
w sposób niezgodny z jego celem, 
utraci prawo do zasiłku chorobowe-
go za cały okres tego zwolnienia.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

KONTROLA PRAWIDŁOWEgO WYKORZYSTYWANIA 
ZWOLnIEnIA LEKARsKIEgO
Ubezpieczeni często wykorzystują zwolnienie od pracy dla 
innych celów, jednakże powinni mieć się na baczności, 
bowiem ich zachowanie w czasie przebywania na zwolnieniu 
lekarskim podlega kontroli.

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

nowocześnie i młodopolsko
powstaje mural  
na galerii Bronowice

Geometryczny mural pojawi się 
przy jednym z wejść do Galerii 
Bronowice, na dwóch przeciwle-
głych ścianach o powierzchni 165 
m2 każda. Dodatkowo, prowa-
dzący do podziemnego parkingu 
mur oporowy, także zyska nowy 
wygląd. Na 550 m2 pojawi się 
wielkoformatowe malowidło, sty-
lem, barwą oraz zastosowanymi 
detalami nawiązujące do ściennych 
murali. 
Każdy z blisko 40 projektów, 
zaproponowanych do odtworze-
nia na murach Galerii Bronowice, 
miał za zadanie w nowoczesny 
sposób wpisać się w koncepcję 
architektoniczną budynku, czer-
piąc jednocześnie z okresu Młodej 
Polski. Ponadto ściany muru par-
kingowego musiały nawiązywać 
do natury i elementów z natury, 
motywów charakterystycznych dla 
okresu Secesji. 
Zwycięski projekt powstał 
z inspiracji witrażami Stanisława 
Wyspiańskiego, świetnie kore-
spondując z charakterystycznym, 
szerokim łukiem widocznym na 
fasadzie budynku.
 - Pracując nad projektem dążyłem 
do tego, by wpisywał się w prze-
strzeń galerii zarówno formą, jak 
i paletą barw. Sposób budowania 
kompozycji nawiązuje do witra-
ży Wyspiańskiego, a dukt - do 
elementów architektury Galerii. 
W poszczególne fragmenty wpisa-
ne są motywy kwiatowe typowe dla 
epoki Młodej Polski – mówi Hubert 
Pasieczny z WAKEUPTIME. 
Zaproponowana grafika wraz 
z detalami wystroju wnętrz Galerii 
buduje spójną całość - jest zarówno 
nawiązaniem dialogu, jak i dosko-

nałym wkomponowaniem się 
w charakterystyczny, szeroki łuk 
na elewacji. Ciekawie nawiązuje 
do młodopolskich detali, a specy-
ficzne, powtarzające się elementy 
graficzne nadają całości swoisty 
rytm. 
- Wyłoniona przez Inwestora pro-
pozycja w interesujący i trafny spo-
sób nawiązuje do młodopolskiej 
formy płynnością linii i kolorysty-
ką, jak i twórczo przekształca inspi-
racje motywami zaczerpniętymi 
z natury. W miękkim rysunku dają 
się zauważyć odwołania zarówno 
do podziałów płaszczyzn witraży, 
jak i kwiatowych motywów obec-
nych w twórczości wielu wybitnych 
przedstawicieli tej epoki. Projekt 
nie jest przy tym dosłownym 
cytatem z prac Wyspiańskiego 
czy Mehoffera, ale interpretacją 
nastroju i specyficznej stylistyki 
nurtu, który właśnie w Krakowie 
zaznaczył się szczególnie dono-
śnie - podsumowuje prof. Jan Tutaj 
z ASP w Krakowie, oceniający 
przedstawione prace. 
Przy powstawaniu muralu, mają-

cego być wizytówką nowej kra-
kowskiej Galerii, pracuje 8 osób. 
Równolegle z malowaniem ścian 
ruszyły też działania przy murze 
parkingowym. O ile pogoda nie 
zawiedzie, całość powinna być 
gotowa za około tydzień.
Twórcą projektu murali malowa-
nych na Galerii Bronowice jest 
Hubert Pasieczny, a wykonawcą 
firma WAKEUPTIME.

Prawie 900 m2 powierzchni ścian budowanej w Krakowie Galerii Bronowice 
niebawem ozdobią ogromne murale. Powstaje malowidło, inspirowane okresem 
Młodej Polski. W subtelny i wyważony sposób wiąże ono tę barwną epokę ze 
współczesnością, wydobywając i podkreślając przestrzeń. Zwycięski projekt, 
przygotowany przez krakowsko – gdański team, wyłoniony został spośród 
blisko 40 propozycji.

Informujemy,  że z inicjatywy 
ministra Zbigniewa Ziobro otwarto w Olkuszu 

Biuro Powiatowe Solidarnej Polski. 

Biuro znajduje się przy ul. K. Kazimierza Wielkiego 12, 
II piętro pokój nr. 15 (budynek PSS Społem naprzeciwko Banku Śląskiego) 
i czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

Serdecznie zapraszamy do współpracy 
wszystkich mieszkańców, 

którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny. 

Halina Wróblewska 
Pełnomocnik Solidarnej Polski na Powiat Olkuski
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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
• 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
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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!

KącIK KuLInARny Kuchnia na Wzgórzu

Zupa dyniowa najprostsza
• 2 duże cebule
• 2 kg dyni
• 1,5  litra wywaru  

warzywnego/ mięsnego
• oliwa lub olej rzepakowy
• grzanki do podania
Cebulę kroimy w kostkę. Dynię obieramy 
z pestek, skórki i kroimy w małe kawałki.  
W garnku rozgrzewamy oliwę/ olej i obsma-
żamy cebulę wraz z dynią przez około 5 minut, 
aż całość będzie się lekko rozpadać. Dolewamy 
wywar i całość gotujemy przez około 30 minut, 
po tym czasie zupę miksujemy.
Na patelni przygotowujemy grzanki z pieczywa, 
które kroimy w kosteczki.
Zupę podajemy z grzankami. Smacznego!!!

 v Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie:  
www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku:  
www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Zupa dyniowa u nas w domu gości co roku 
w trakcie sezonu i co roku moje dzieci patrzą 
na mnie z pobłażaniem i pytaniem w oczach 
”Czy jesteś pewna, że musimy to jeść?”  I co 
roku próbowały i mówiły “o nie”... aż w tym 
roku zrobiłam zupę inaczej, prościej, szybciej 
i w trakcie weekendu zniknęło .. prawie 8 litrów 
zupy .. czyli można zrobić ją tak, żeby dzieci 
też zjadły i chciały jeszcze i jeszcze. Polecam 
ten przepis - jest prosty, a zupa gęsta i pyszna.

Najprostsza zupa dyniowa

Bądź piękna z Oriflame

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek, środa i piątek 11.00 - 15.00. • 

• 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

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Nazywam się Małgorzata Poznańska z Oriflame współpracuję już 18 lat i jest 
to mój sposób na zdrowe życie. Firma Oriflame cały czas pracuje nad nowymi 
technologiami i wykorzystuje do produkcji kosmetyków i suplementów diety 
tylko naturalne wyciągi roślinne.
Prowadzę Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu i Biuro Niezależnego 
Konsultanta Oriflame w Krzeszowicach.
Chciałam Wam przedstawić naszą serię do pielęgnacji twarzy Ecollagen. Ta 
seria zawiera innowacyjny kompleks trójpeptydowy – TRI PEPTIDE COM-
PLEX, który powoduje wzrost naturalnej produkcji kolagenu w naszej skórze. 
W tej chwili kremy zostały wzbogacone ekstraktem roślinnych komórek 
macierzystych. Komórki macierzyste zwiększają produkcję kolagenu w naszej 
skórze o ponad 200%. Dlatego seria Ecollagen oferuje skórze kompleksową 
pielęgnację przeciwzmarszczkową. Skuteczność działania kremów Ecollagen 
została potwierdzona badaniami klinicznymi.
19 października 2013 w godz. 10 – 15 zapraszam wszystkie chętne Panie do Biura 
Niezaleźnego Konsultanta w Krzeszowicach ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż 
Handlowy TP) na bezpłatne badanie cery i dobór kosmetyków – próbki gratis.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki 
w Krzeszowicach 

Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego 
 

serdecznie zapraszają 

2244    ppaaźźddzziieerrnniikkaa    22001133  rr..  
 

na spotkanie z cyklu 
Ludzie  i  ich  pasje 

 

 
 

PPPooozzznnnaaajjjeeemmmyyy      kkkooollleeejjjnnnąąą      pppaaasssjjjęęę   
RRRYYYSSSZZZAAARRRDDDAAA   GGGŁŁŁUUUCCCHHHAAA   ---   

mmmiiiłłłooośśśććć      dddooo      ssstttaaarrryyyccchhh      zzzeeegggaaarrróóówww   
 

  w  programie: 
     - ekspozycja wybranych zbiorów 
     - pokaz multimedialny całości kolekcji 
     - opowieści o starych zegarach 
 

SSSpppoootttkkkaaannniiieee   rrrooozzzpppoooccczzzyyynnnaaammmyyy   ooo   gggooodddzzz...   111777...000000   ,,,   
aaa   kkkooońńńccczzzyyymmmyyy   mmmaaałłłyyymmm   pppoooccczzzęęęssstttuuunnnkkkiiieeemmm   

ssspppooonnnsssooorrrooowwwaaannnyyymmm   ppprrrzzzeeezzz   RRRyyyssszzzaaarrrdddaaa   GGGłłłuuuccchhhaaa   
  

      Dobrowolne datki mile widziane 
 

  Z A P R A S Z A M Y 

Informacje, Reklamy
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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”

I tak, 6 lipca 1907 roku, powstała 
olkuska fabryka. Władze rosyjskie 
zatwierdziły i zarejestrowały ją 
jako Akcyjne Towarzystwo Tłocznych 
i Emaliowanych Wyrobów "Westen". 
Głównym akcjonariuszem i pierw-
szym dyrektorem zakładu był wie-
deński przemysłowiec Peter Westen. 
Mała fabryka stopniowo rozrastała się 
w duży zakład produkcyjny.
Niemal równocześnie z uruchomie-
niem fabryki olkuskiej utworzono filię 
w Wolbromiu, która w 1912 roku sta-
ła się samodzielną fabryką. Wybuch 
I wojny światowej przerwał okres 
intensywnej rozbudowy fabryki. Po 
odwrocie Rosjan Olkusz znalazł się 
pod okupacją austriacką. Odcięcie 
od dotychczasowych rynków zbytu, 
a także warunki wojenne spowodowały 
zupełne zaprzestanie produkcji. Dopiero 
przesunięcie się frontu na wschód za 
Wisłę w 1915 i 1916 roku oraz wzrost 
zamówień na potrzeby armii ożywiły 
produkcję fabryki. Po uformowaniu 
się niepodległego państwa polskiego 
władze państwowe przejęły w zarząd 
Olkuską Fabrykę, a w 1922 roku zmie-
niono statut działania przedsiębiorstwa 
i jego nazwę na: "Olkusz" Fabryka 
Naczyń Emaliowanych Spółka Akcyjna 
w Olkuszu. Część akcji zatrzymało pań-
stwo, pozostałe otrzymały polskie banki 
i rodzina Westenów. Przez cały czas 
fabryka borykała się z dużymi proble-
mami surowcowymi, które były spowo-
dowane odcięciem kopalń i hut Śląska 
od niepodległego państwa polskiego. 
W latach 1926 - 1930 przeprowadzona 
została znaczna modernizacja fabryki. 
Wyroby zakładu eksportowano wów-
czas do Łotwy, Turcji, Estonii, Syrii, 
Grecji, Meksyku, Kanady, Argentyny, 
Wenezueli, Gwatemali, Egiptu, Abisynii 
i krajów Afryki Północnej.
W okresie II wojny światowej profil 
produkcji uległ częściowej zmianie 
przez wprowadzenie do niej wyrobów 
na potrzeby wojsk okupanta. Działania 

wojenne nie spowodowały znacznych 
zniszczeń i już na początku marca 1945 
roku fabryka prawie w całości przy-
stąpiła do produkcji naczyń emalio-
wanych, ocynkowanych, szlifowanych 
oraz maszynek do mięsa.
Zarządzeniem Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 26 czerwca 1948 roku 
Firma: "Olkusz" - Fabryka Naczyń 
Emaliowanych Spółka Akcyj-
na został przekształcona w przed-
siębiorstwo państwowe pod nazwą 
Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowa-
nych z siedzibą w Olkuszu.
W październiku 1948 roku Zakłady 
Przemysłu Metalowego "Polmet" Sp. 
z o.o. - producent naczyń aluminiowych 
- zostały przejęte przez OFNE. Zgod-
nie z decyzjami władz państwowych 
dotyczących specjalizacji zakładów 
przemysłowych fabryka produkowała 
przede wszystkim naczynia emaliowane 
i aluminiowe. Wyroby ocynkowane prze-
kazano fabryce w Myszkowie, a wyrób 
maszynek do produkcji lodów i maszy-
nek do mięsa przejęła Rybnicka Fabryka 
Wyrobów Metalowych.
Sierpień 1958 roku zapisał się w historii 
zakładu wielkim pożarem w wyniku, 
którego spłonęła 1/4 powierzchni pro-
dukcyjnej. Odtąd rozpoczął się właściwy 
okres rozbudowy i przebudowy fabry-
ki. W miejsce spalonej części zakładu 
wybudowano nowoczesne hale fabryczne 
dla emalierni oraz zainstalowano szereg 
nowych urządzeń: trawiator mechanicz-
ny, piece do wypalania powłok ema-
lierskich, prasy wielostopniowe i inne. 
Stopniowe zwiększano asortyment 
produkcji o nowe wyroby jak: pralki, 
kuchenki gazowe, części dla przemysłu 
motoryzacyjnego. Całkowicie zmechani-
zowano trawienie i tłoczenie niektórych 
naczyń emaliowanych, suszenie i wypa-
lanie powłok emalierskich w piecach 
tunelowych. Częściowej mechanizacji 
uległo gładzenie naczyń i powlekanie 
wnętrza naczyń masą emalierską, obci-
nanie i zawijanie brzegów. Od roku 

1965 następuje intensywna rozbudowa 
i modernizacja zakładu. Kolejno oddane 
zostają do użytku wydziały: wyrobów 
lakierowanych, wyrobów aluminio-
wych i teflonowych, wanien tłoczonych 
i zlewozmywaków emaliowanych oraz 
wydział narzędziowy. Wybudowano 
również nowoczesną oczyszczalnię 
ścieków i budynek administracyjny.
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte 
cechują unowo-cześnienie produkcji, 
a także wzrost nakładów na inwestycje 
socjalne. Dnia 1 kwietnia 1992 roku 
przedsiębiorstwo państwowe: Olku-
ska Fabryka Naczyń Emaliowanych 
w Olkuszu zostało przekształcone 
w jednoosobową Spółkę Skarbu Pań-
stwa o nazwie:Olkuska Fabryka Naczyń 
Emaliowanych "Emalia" Spółka Akcyj-
na z siedzibą w Olkuszu.
Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 18 sierpnia 1993 roku Olku-
ska Fabryka Naczyń Emaliowanych 
"Emalia" S.A. została włączona do 
Programu Powszechnej Prywatyzacji 
poprzez Narodowe Fundusze Inwe-
stycyjne w tzw. I transzy. W wyniku 
procesu alokacji akcje Spółki w dniu 
12 września 1995 roku zostały wnie-
sione do Narodowych Funduszy Inwe-
stycyjnych. Pakiet wiodący objął VII 
NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. 
W lata 1999-2003 dokonuje się proces 
restrukturyzacji Spółki mający na celu 
dostosowanie struktury organizacyjnej 
i asortymentowej do aktualnych potrzeb 
rynkowych.
W 2003 roku wiodący pakiet akcji przej-
muje prywatny inwestor, który doprowa-
dza do restrukturyzacji zakładu.
Obecnie Olkuska Fabryka Naczyń 
Emaliowanych "Emalia" S.A. produku-
je wanny (emaliowane oraz akrylowe), 
brodziki emaliowane, zlewozmywaki 
emaliowane i nierdzewne.

 v Mateusz Klimarowski  
specjalista ds. informatyki  

OFNE "EMALIA" S.A.

HIsTORIA OFnE EMALIA OLKusZ
Pierwsze 10-lecie naszego wieku zastało niegdyś królewskie miasto Olkusz, słynące srebrem i ołowiem, w stanie regresu 
gospodarczego. Nadmiar taniej siły roboczej sprawił, że Olkusz stał się idealnym miejscem do lokalizacji fabryki emalierskiej.

Informacje, Reklamy
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Po spotkaniu z przedstawicielami Rodzin Potockich oraz Bnińskich 
w dniu 08.10.2013 r. 
Burmistrz Gminy Krzeszowice opublikował informację na temat przebiegu 
rozmów oraz dokonanych ustaleń. Jak wynika z w/w informacji stronom 
udało się porozumieć co do sposobu użytkowania parków miejskich (Parku 
Bogackiego oraz Dzikich Plant) które pozostaną we władaniu samorządu. 
Gmina Krzeszowice wniosła też o zabezpieczenie możliwości korzystania 
przez mieszkańców i osób odwiedzających gminę z parku wchodzącego 
w skład zespołu parkowo - pałacowego. Jak określono "wniosek ten spotkał 
się ze zrozumieniem" Państwa Potockich i Bnińskich którzy zadeklarowali 
że tzw. Park Potockich będzie udostępniany mieszkańcom.
Stronom najwyraźniej nie udało się jak dotychczas wypracować ostatecz-
nego porozumienia w sprawie ruin zamku Tenczyn w Rudnie. Brzmienie 
informacji opublikowanej przez Burmistrza w tej kwestii jest następujące: 

Pewne nadzieje wzbudza deklaracja stron dotycząca chęci współdziałania 
w celu kontynuowania praczabezpieczających zabytek. Rozmowy w tym 
temacie mają być prowadzone w najbliższym czasie.
Należy zwrócić uwagę na fakt że stan techniczny Tenczyna jest nadal 
bardzo zły. Niektóre z budowli wchodzących w jego skład grożą zawa-
leniem i tylko natychmiastowe prace zabezpieczające mogą je uratować. 
Wysokie koszty remontu powodowały że dotacje z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego były w ostatnich latach jedyną reaną szansą 
na przetrwanie zabytku. 
Gmina Krzeszowice przygotowuje obecnie kolejny wniosek na dotację 
prac zabezpieczających Basztę 
Grunwaldzką - najbardziej zagrożonego elementu warowni. Jej fatalny 
stan techniczny, popękane i odchylone od  pionu ściany powodują że tylko 
natychmiastowe,  szeroko zakrojone prace zabezpieczające są w stanie 
zapobiec runięciu budowli. Powoli zaczynają też zawalać się stropy 
skrzydła reprezentacyjnego Tenczyna - dotychczas najlepiej zachowanej 
części zamku. 

Wszystko to powoduje że jedynie współpraca stron daje szansę na kontynu-
owanie tak ciężko wywalczonych dotacji i prowadzenia robót budowlanych 
mimo zmieniającego się stanu własności zabytku. 
Brak porozumienia skutkujący zatrzymaniem nie dawno rozpoczętego 
procesu zabezpieczania  Tenczyna byłby ogromnym ciosem nie tylko dla 
samego zabytku ale również i dla  polskiej kultury.
Ogromne zainteresowanie jakim w ostatnich latach cieszy się Tenczyn 
i fascynacja tym zabytkiem powoduje że powoli wraca on do życia i zaczyna 
spełniać ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Niezależnie od stanu 
własności obiekt ten wywołuje wiele pozytywnych emocji w związku ze 
swym pięknem i wspaniałą historią.
Szanując prawa spadkobierców Adama 
Potockiego liczymy więc na takie rozstrzy-
gnięcie rozmów które spowoduje że wygra 
Tenczyn - najwspanialszy zabytek ziemi 
krzeszowickiej.

Czy remont Tenczyna będzie kontynuowany?
Gmina Krzeszowice rozpoczęła negocjacje ze spadkobiercami Adama Potockiego na 
temat dalszego sposobu użytkowania nieruchomości które na mocy wyroku Najwyższe-
go Sądu Administracyjnego mają być im zwrócone. Jedną z tych nieruchomości są ruiny 
zamku Tenczyn w Rudnie.

www.ratujtenczyn.org.pl

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

cZy JA JEsTEM MALKOnTEnTEM?
Tak wiele dzieje się  ostatnio wokół nas. Kolekcjo-
nerzy mają pole do popisu. Powinienem tu i teraz 
pisać o nowościach banków. Całe mnóstwo nowych 
monet. Ciekawostkach na aukcjach krajowych 
i zagranicznych. Nowości poczt na świecie wpro-
wadzają w zachwyt i ekstazę. I zapewne tylko to 
miałbym na ustach, gdybym był w innym miejscu 
i czasie. Jedna jest jak zwykle u nas. Dotychczas 
unikałem jakichkolwiek pesymistycznych zdarzeń 
i faktów. Daleki też byłem od „propagandy sukcesu”. 
Jednakże ostatnio zostałem już całkowicie wytrą-
cony z równowagi myślowej przez „naszą kochaną 
pocztę polską”. Piszę z małej litery, bo inaczej już 
nie potrafię. Od kilkunastu lat prenumeruję pismo 
kolekcjonerskie „Munzen Revue”. Miesięcznik (nie 
jest to pseudo reklama). Otrzymywałem go jak 
większość prenumeratorów – za pośrednictwem 
poczty. Oczywiście do skrytki pocztowej (posia-
dam ją od lat). Jakiś rok temu, pomimo zapłaconej 
prenumeraty, pismo do mnie nie docierało. Pomy-
ślałem sobie, jakieś zamieszanie w redakcji lub 
firmie dystrybucyjnej. Trudno. Poprosiłem wydawcę 
o dopilnowanie wysyłki na mój adres. Okazało się, 
że pismo jest systematycznie wysyłane i nie ma 
możliwości bym został pominięty w rozdzielniku (jak 
to u Niemców – „ordung ist ordung”). Zwróciłem się 
do pracownika poczty, że coś jest nie tak. Jakiś czas 
bez odzewu, aż tu nagle w skrytce jest egzemplarz 
mojego miesięcznika. Co ciekawe, razem z fakturą 
za prenumeratę. Pomyślałem sobie, i chyba nie bez 
racji, że ktoś, kto mi to pismo zabierał, postanowił 
dać mi szansę zapłacenia za niego. I dobrze. Przez 
kilka miesięcy otrzymywałem już pismo systema-
tycznie. Od miesiąca jednak, znów do akcji wkroczył 
tajemniczy wielbiciel kolekcjonerstwa i mojego mie-
sięcznika (potrzebnego mi do pracy) brak w mojej 
skrytce pocztowej. Zwróciłem się do dyrekcji poczty, 
ale brak odzewu. Nie wiem, czy u nas w kraju już 
zawsze tak będzie – inaczej niż na całym świecie ?
Spędziłem w swoim życiu trochę czasu poza gra-
nicami kraju. Coś tam zobaczyłem, czegoś się tam 
nauczyłem, jednak zawsze twierdziłem, że swoje 

siły i umiejętności powinniśmy wykorzystywać 
w swoim kraju, żeby kiedyś nasze dzieci i wnuki 
miały lepszą przyszłość. Ale jak pomyślę sobie, 
że sami tego nie chcemy, to robi mi się słabo. Bo 
co przyjdzie komuś z ukradzionego elementarza 
japońskiego, jeśli ten ktoś nie ma zamiaru uczyć 
się tego języka ? Nic. Natomiast mały Japończyk 
został pozbawiony możliwości uczenia się podstaw 
swojej tożsamości. Czy to, że odczuje, że ukradziono 
mu coś na początku swojej drogi życia, wpłynie 
pozytywnie na jego myślenie, czy negatywnie ? 
Odpowiedź jest tylko jedna. Już od początku zacznie 
być wkurzony. 
Dlaczego u nas w kraju, ponad 20 lat „po rewolu-
cji” jeszcze toleruje się dziadostwo i złodziejstwo. 
Nawet w PRL nie było czegoś takiego. Dzisiaj przy 
rozwiniętej technice i możliwości kontrolowania 
całych cykli przepływu informacji i Reczy, dalej 
toleruje się złodziejstwo i brakoróbstwo. Jak mamy 
zmieniać zdanie o „poczcie polskiej” na lepsze, skoro 
widzimy, że to jest instytucja nie reformowalna. Od 
zawsze tam ginęły przesyłki (a pracowałem przed 
laty na poczcie), i  tak już pozostało. Czemu nie 
zdarza się to w firmach kurierskich. Firmy które 
nie zostały zlikwidowane po PRL i nie przekształ-
cone w prywatne przedsiębiorstwa, dalej kierują 
się zasadami z „wczesnego Gomułki” (nie ubliżając 
Gomółce). Zamówiłem kiedyś w młodości wystawny 
obiad i piwo w restauracji (a tak – było mnie stać) 
i poprosiłem o rachunek. Przyszedł kelner i położył 
rachunek opiewający na dwa złote. Na moje zdzi-
wienie odpowiedział: Szef pieprzy moją żonę to ja 
pieprzę jego interes. Analogia nasuwa się sama. Czy 
my w XXI wieku musimy tolerować takie sytuacje. 
Czy trudno dyrektorowi instytucji znaleźć winnego 

„dziadostwa” jakie robi firmie ? Bo cóż to jest innego. 
Bo nie robi się tego z głodu ani z biedy. Jak tu mieć 
litość i tolerancję dla tego typu ludzi. 
Pomijam już fakt, za co bierze pieniądze kierownik 
czy dyrektor tak wielkiej placówki jak poczta w Olku-
szu. Trudno upilnować tych kilkunastu, a nawet kilku 
ludzi ? Chyba nie. Jak to się dzieje, że odpowiedzialni 

ludzie za swoją pracę 
są nieświadomi tego 
co się wokół nich dzieje, 
choć za to im płacą ? 
Przypomina mi to zda-
rzenie z przed kilku lat 
kiedy okradziono mój 
sklep. Ja już po kilku 
dniach odkupiłem 
skradzione walory od 
pasera, a policja przez 
miesiące nie mogła 
dojść co się z tym stało. Czy znów sami musimy 
egzekwować swoje prawa, bo ktoś, kto za to bierze 
od nas pieniądze, ma to gdzieś. To ja mam powie-
dzieć pani dyrektor, kto kradnie. Jeśli nie pozostawi 
mi wyboru, zrobię to, ale już publicznie. Bo złodziej 
jest złodziejem, ale ten co go toleruje, wydaje mi 
się, że zasłużył na większą karę. Olkusz jest małym 
miastem. Jeśli się tu mieszka chociaż kilka lat, to 
wszyscy mniej lub więcej się znają i trudno mieć 
jakieś tajemnice. A już o ukryciu czegokolwiek nie 
ma mowy.
Najbardziej drażni fakt, że w dzisiejszych trudnych 
czasach, nie staramy się o tę odrobinę uczciwości. 
Całe miasto mówi o jakimś dziadostwie, a osoby 
tym najbardziej zainteresowane udają, że nic się nie 
dzieje. Czemu więc potem mają pretensje o utratę 
miejsc pracy, stanowisk ? Czemu to zawsze winni 
są „Oni”, a my sami nie ? Nie wiem czy jestem 
malkontentem, ale krew mnie zalewa jak widzę na 
każdym kroku „olewanie” tych zasad jakie wpajali 
nam rodzice. Czy to jest to, o co w życiu chodzi ? 
Mam nadzieję, ze nie. Przepraszam za wyrażenia, 
ale nie mogłem inaczej. 
Obiecuję, że następnym razem będzie pozytywnie 
i radośnie, bo mimo wszystko we mnie jest wiara 
w sens tego, że nie jesteśmy w sumie źli. Na pocie-
szenie znaczek z L. Wałęsą (w obiegu od 29.09.2013), 
bo mimo wszystko, że nie dał obiecanych 100 
milionów, to jest jednym z niewielu po roku 1989, 
o którym warto pamiętać.

65 uczestników festiwalu, przy hojnym wsparciu Fundacji im ks. Siemasz-
ki oraz Kraków Airport, miało możliwość uczestniczenia w warsztatach 
budowy latawców oraz konkursie na najpiękniejszy latawiec. 
Przy słonecznej i wietrznej pogodzie udało się na boisku szkolnym 
zaprezentować efekty prac warsztatowych, a komisja sędziowska w 
składzie: ks. Janusz Oćwieja, ks. Piotr Klimczak oraz p. Ryszard Górka, 
dokonała oceny latawców.
Festiwal zakończyło uroczyste wręczenie drobnych upominków dla 
wszystkich uczestników oraz przyznanie nagród za najpiękniejsze 
latawce festiwalu.

 v www.radosnanowina.pl

I FESTIWAL LATAWCóW
W sobotę 28 września br. w Centrum Eduka-
cyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach, 
odbył się I Festiwal Latawców. 

Do dnia 30 listopada 2013 r. w zespole szkół w Tenczynku  
po raz drugi organizowana jest akcja

„Zakręceni dla hospicjum”
Zachęcamy mieszkańców Tenczynka, całą społeczność szkolną oraz 
wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w zbiórkę plastikowych 

zakrętek na rzecz Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.
Wszystkich” Zakręconych” prosimy o przynoszenie zakrętek i wkładanie 

ich do oznakowanych pudełek  znajdujących się na terenie szkoły.
Dodatkowych informacji udziela nauczyciel tenczyńskiej szkoły Pani 

Anna Tataruch – opiekun koła wolontaryjnego.
Przyłącz się do akcji i poczuj radość pomagania!!!!!!!

O g Ł O s Z E n I E
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w miesiącach październik/listopad 2013 r. 

na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony odbiór odpadów  
WIELKOGABARYTOWYCH od mieszkańców Gminy Krzeszowice, WZDŁUŻ 
OKREŚLONYCH DRÓG, według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

Zbiórka odpadów nastąpi wyłącznie w wyznaczonych terminach oraz wzdłuż 
określonych tras. Odpady należy wystawić do godziny 800, w określonym dniu zbiórki.

22.10.2013 r. – Żary (wzdłuż głównej drogi Żary-Dubie), Dubie (wzdłuż głównej drogi 
Żary-Siedlec i drogą od leśniczówki do pstrągarni), Siedlec (wzdłuż głównej drogi 

Dubie-Krzeszowice oraz drogi głównej na tzw. Murowaniec).

24.10.2013 r.-Wola Filipowska (ul. Krzeszowicka, ul. Topolowa, ul. Morgi, Chrzanow-
ska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna, Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, 

Podgórska, Złota Dolina).

25.10.2013 r.-Rudno (wzdłuż drogi głównej z Tenczynka w stronę autostrady, drogą od 
„kowala” w kierunku zamku, główną drogą od sklepu na tzw. Borki i główną drogą od 

stawu Wrońskiego w kierunku autostrady).

29.10.2013 r.–Filipowice (wzdłuż drogi głównej od skrzyżowania na Woli Filipowskiej 
do Stawisk), Miękina Stawiska (wzdłuż głównej drogi Filipowice-Paryż), Nowa Góra – 

Paryż (wzdłuż głównej drogi od Stawisk do nadajnika).

05.11.2013 r.–Ostrężnica (wzdłuż drogi głównej Łany–Lgota oraz drogą przez środek 
miejscowości od kaplicy do placu zabaw), Łany (wzdłuż głównej drogi Ostrężnica-

-Nowa Góra), Miękinia (wzdłuż głównej drogi powiatowej).

07.11.2013 r.–Czatkowice dolne (wzdłuż drogi głównej Krzeszowice-Czerna), Czerna 
(wzdłuż drogi głównej z Czatkowic dolnych na Nową Górę oraz drogą na Zakopane do 

punktu segregacji).

08.11.2013 r.–Czatkowice górne (wzdłuż drogi głównej Krzeszowice-Dębnik), Dębnik 
(wzdłuż drogi głównej), Paczółtowice (wzdłuż drogi głównej Dębnik-Paczółtowice 

pod staw oraz wzdłuż drogi głównej od wejścia do Doliny Racławki do przystanku na 
Gorenice).

12.11.2013 r.-Frywałd (wzdłuż głównej drogi z Nawojowej Góry w kierunki Sanki i 
drogą od sklepu w kierunku Zalasu), Krzeszowice, os. Parkowe (ul. Kościuszki, ul. 

Miękińska, ul. Chłopickiego).

13.11.2013 r.-Sanka (droga główną z Zalasu na Sankę Głuchówki w stronę Rybnej i 
drogą na Frywałd oraz drogą koło remizy w stronę stawów).

14.11.2013 r.–Krzeszowice, os. Nowy Świat–Ćmany (ul. Na Skarpie, Wyzwolenia, 
Żołnierza Września, Żwirki i Wigury, Majowa, Słoneczna), Krzeszowice, os. Parkowe 

(ul. Grunwaldzka, ul. Parkowa, ul. Nowa Wieś, ul. Bandurskiego).

19.11.2013 r – Nawojowa Góra (ul. Krakowska, ul. Białka, ul. Lipowa, ul. Nawoja, ul. 
Gwoździec), Krzeszowice os. Jurajskie  (ul. Leśna).

21.11.2013 r. –Krzeszowice, os. Żbik (wzdłuż głównej drogi Siedlec-Krzeszowice, 
ulicą Reymonta, drogą na wzgórze i do sołtysówki od strony drogi powiatowej), 

Krzeszowice os. Jurajskie (ul. Żbicka).

22.11.2013 r.–Tenczynek (ul. Zwierzyniecka, ul. Kasztanowa, ul. Jana III Sobieskiego, 
ul. Mądrzyka, ul. Szkolna, ul. Chłopickiego, ul. H. Sienkiewicza, ul. Tenczyńska, ul. 

Zielona, ul. Chrzanowska, ul. Zamkowa, ul. Na Grobli).

26.11.2013r.-Zalas (wzdłuż drogi powiatowej oraz drogi gminnej na Sankę Głuchówki).

28.11.2013r.-Nowa Góra (wzdłuż drogi głównej Czerna-Ostrężnica pod kółko rolnicze /
Sikorowskie/ oraz drogą z rynku pod szkołę).

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: stare meble (wersalki, krzesła, stoły, 
fotele, łóżeczka dziecięce), materace, pierzyny, zabawki dużych rozmiarów, wózki 

dziecięce, sanki, deski do prasowania, dywany i wykładziny (zwinięte), ramy okienne, 
skrzydła drzwiowe bez przeszklenia. 

Jednocześnie informuje, że odpady wielkogabarytowe przyjmowane są również 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanym w Krzeszowicach przy ul. 

Czycza w następujących godzinach: pn.-czw. 700-1400, sob. 800-1200. 

BURMISTRZ  GMINY  KRZESZOWICE
( - ) mgr Czesław Bartl
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Charlotte Link: 
Drugie dziecko

Budzący grozę krajobraz, opustoszała farma 
i  krwawa tajemnica sprzed lat! 
Okrzyknięta "następczynią Agathy Christie" 
bestsellerowa autorka niemiecka powraca 
z kolejnym kryminałem.

Marcin Wroński:  
Pogrom w przyszły wtorek

Kolejny kryminał retro, piąty z cyklu o lu-
belskim komisarzu przedwojennej policji 
Zygmuncie Maciejewskim. Jest wrzesień 
1945 r. Miesiące brutalnych przesłuchań  
nie złamały twardego gliny. Ubecki śledczy 
wypuszcza go z kazamatów i rękami Zygi 
zamierza zażegnać antysemicką prowokację 
szykowaną w Lublinie....

Julia Stagg: 
Francuska oberża

Ciepła, czarująca opowieść o małym mia-
steczku we Francji, jego ekscentrycznych 
mieszkańcach i parze niemile widzianych 
Brytyjczyków. W czasie lektury uśmiejesz się 
do łez, a także... zgłodniejesz!

Witold gombrowicz: 
 Kronos

Ten skrótowy, nieliteracki, często trudny do 
rozszyfrowania zapis życia pokazuje je w całej 
złożoności : sprawy twórczości literackiej, 
relacje z przyjaciółmi, kłopoty finansowe, 
zdarzenia z codzienności, a w tle - groźny 
pomruk wypadków historycznych.

Joanna Sałyga: 
 Chustka

Przejmująca opowieść o rodzącej się miłości. 
Jest to również wzruszający zapis zmagania 
z  chorobą i  żegnania się z  ukochanym 
dzieckiem. "Chustka"powstała na podstawie 
popularnego bloga, który autorka pisała przez 
ponad dwa lata. Blog jest opisem jej nierównej 
walki z nowotworem i zarazem prezentem dla 
syna, aby wiedział, jak wiele dla niej znaczył.

boże Narodzenie
Kolorowe stronice tej książki przeniosą dzieci 
do krainy bożonarodzeniowych wzruszeń. 
Najpiękniejsze wiersze i opowiadania polskich 
autorów uczynią zimowe  święta  pełnymi cie-
pła i życzliwości, a najmłodszym opowiedzą 
o narodzinach Jezusa.

Najpiękniejsze opowiadania 
dla dziewczynek

Ten niezwykły zbiór zawiera sześć ponad-
czasowych opowieści, które z pewnością 
zachwycą  i  wzruszą wszystkie  małe czy-
telniczki. Dziewczynki znajdą tu przepięknie 
zilustrowane obszerne streszczenia powieści: 
Przygoda przyjeżdża pociągiem, Czarnoksięż-
nik z Krainy Oz, Tajemniczy ogród, Czarny 
Klejnot, Małe kobietki, Heidi.

Matthew brzeziński:  
Armia Izaaka

Odkłamana historia żydowskiego ruchu oporu. Nie 
tylko Armia Krajowa walczyła w okupowanej Polsce 
o wolność i honor. Dramatyczną, beznadziejną wal-
kę z przeciwnikiem posiadającym przygniatającą 
przewagę prowadziły także oddziały żydowskich 
bojowników. Matthew Brzeziński, amerykański  
dziennikarz polskiego pochodzenia, opowiada 
o brawurowych akcjach sabotażowych, napadach na 
banki, szmuglowaniu broni i o dwuch wielkich zrywach 
–  powstaniu w gettcie i powstaniu warszawskim.

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

 tel. 788 249 325

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

Głównym celem warsztatów 
historycznych "Nasz Tenczyn" jest 
zwiększenie wiedzy młodzieży 
szkolnej z terenu gminy Krzeszo-
wice na temat wartości kultural-
no-historycznej zamku Tenczyn, 
który jest częścią polskiego dzie-
dzictwa narodowego i najważniej-
szym zabytkiem naszego regionu.
Podczas warsztatów przedstawia-
ne są w sposób ciekawy i atrakcyj-
ny dla młodych ludzi  dzieje zam-
ku Tenczyn na przestrzeni wieków 
wraz z historią zamieszkującego 
go rodu Tęczyńskich. Duża część 
przekazywanych w czasie warszta-
tów informacji ma formę interesu-
jących dla młodzieży ciekawostek 
– młodzież dowiaduje się że zamek 
Tenczyn stoi na obwodzie krate-
ru wulkanu (przedstawiony, jest 
przekrój przez górę Tęczyńską) 
a do rąk 

słuchających trafiają kamienie 
wulkaniczne zebrane w okolicy 
zamku. Opowiedziana jest też  
historia obrony zamku Tenczyn 
podczas "Potopu" i poszukiwania 
przez Szwedów skarbów koron-
nych na jego terenie. Przedsta-
wione zostaje także wirtualne 
zwiedzanie zamku Tenczyn  
dzięki przygotowanej przez sto-
warzyszenie "Ratuj Tenczyn" 
trójwymiarowej, elektronicznej 
makiecie obiektu. W dalszej części 
warsztatów młodzież wypełnia 
krzyżówkę z pytaniami dotyczący-
mi historii zamku Tenczyn, układa 
puzzle z jego widokiem,  rysuje go 
i lepi z plasteliny. Na zakończenie 
warsztatów każdy z jegouczestni-
ków otrzymuje replikę szwedz-
kiej mapy  z czasów „Potopu” 
przedstawiającej zamek Tenczyn. 
Z trzeciej edycji warsztatów histo-

rycznych w ramach projektu "Nasz 
Tenczyn" skorzysta 100 uczniów 
z okolicznych szkół. 
Projekt realizowany jest przy 
wsparciu finansowym Gminy 
Krzeszowice, która na jego reali-
zację przekazała 1 500 PLN.

Trwa projekt „nasz Tenczyn”
Z początkiem kwietnia br. rozpoczęła się trzecia edycja  projektu edukacyjnego "Nasz 
Tenczyn" zorganizowanego przez stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn". Projekt który potrwa do 
listopada 2013 r. przewiduje przeprowadzenie w szkołach gminy Krzeszowice 6 warsztatów 
historycznych na temat zamku Tenczyn i roli rodu Tęczyńskich w historii Polski.

www.ratujtenczyn.org.pl

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!

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

• SPRZEDAŻ •
• SKUP • 

tel. 662 660 373

Dom 163 m. kw. w Budzyniu, 
stan surowy zamknięty, działka 10 a, cena 575 tys. PLN

tel. 516 025 595

Sprzedam         domSprzedam         dom

Działka 10a w Pisarach, budowlana,
możliwość dokupienia 10a lub więcej, cena 105 tys. PLN

tel. 516 025 595

Sprzedam działkęSprzedam działkę

Piękny dom 323 m. kw. w Krzeszowicach,
do zamieszkania, działka 16a, cena 699 tys PLN.

tel. 516 025 595

Sprzedam domSprzedam dom
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

cHRZAnÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"WAŁĘsA. cZŁOWIEK Z nAdZIEI" premiera

• 17.10 seanse o godz.17.40, 20.20 • 18.10 seans o godz. 15.30 •
• 19.10 kino nieczynne • 20.10-21.10 seans o godz. 15.40 •
• 22.10 kino nieczynne • 23.10-24.10 seans o godz. 15.40 •

reż.: Andrzej Wajda; czas: 127 min., gat.: biograficzny/dramat; prod. Polska, 12 lat 
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Pinokio"
• 17.10 seans o godz. 15.45 •

reż.: E. D'Alò; czas: 75 min.; gat.: animacja/fantasy, prod. Belgia/Włochy/Luksemburg/Francja, b/o
Cena biletu:  12 zł 

"Joe strummer: niepisana przyszłość"
• 18.10.seans o godz. 20.15 •

reż.: J. Temple; czas: 123 min.; gat.: dokumentalny/muzyczny; prod. W. Brytania/Irlandia, 12 lat
Obsada: Bono, S. Buscemi, J. Depp, M. Dillon, J. Cusack
Cena biletu: 10 zł.  Cykl: Wieczory filmowo-muzyczne.

"chce się żyć"
• 18.10 seans o godz. 18.00 • 19.10 kino nieczynne • 20.10-21.10 seans o godz. 18.15 •

• 22.10 kino nieczynne • 23.10-24.10 seans o godz. 18.10 • 25.10-26.10 seans o godz. 15.00 •
• 28.10 seans o godz. 18.20 • 29.10-30.10 seans o godz. 17.30 •

reż.: Maciej Pieprzyca, czas:: 107 min.; gat.: obyczajowy; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Labirynt"
• 20.10-21.10 seans o godz. 20.30 • 22.10 kino nieczynne • 

• 23.10-24.10 seans o godz. 20.30 • 25.10-26.10 seans o godz. 17.15 •
reż.: D. Villeneuve; czas: 146 min.; gat.: thriller; prod. USA, 15 lat

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

"grawitacja" 3d
• 25.10-27.10 seans o godz. 20.00 • 28.10 seans o godz. 20.30 •
• 29.10-30.10 seans o godz. 20.00 • 31.10 seans o godz. 17.45 •
reż.: A. Cuarón; czas: 90 min.; gat.: dramat/sci-fi; prod. USA, 12 lat

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

nOc gROZy HALLOWEEn
31.10.2013 start o godz. 20.00

"Obecność"
reż.: James Wan; czas: 112 min.; gat.: horror; prod. USA, 15 lat

"carrie"
reż.: Kimberly Pierce; czas: min.; gat.: horror/dramat; prod. USA, 15 lat

 Cena biletu (na 2 filmy): 15 zł (przedsprzedaż), 20 zł (w dniu  projekcji, czyli 31.10.2013)

Koncert przy jamajskich brzmieniach 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 25 października w godz. 18.00-23.00  

( Klub "Stara Kotłownia") na kolejny koncert przy jamajskich brzmieniach sound systemu Mystical BattaLion. 
Dubowe pulsacje basu nie pozwolą nikomu ustać w miejscu. Bilety: 5 zł (do nabycia w Informacji MOKSiR lub 

w dniu imprezy w klubie).  Zapraszamy!

 Koncert hip-hopowy w ramach cyklu "Chrzanić ciszę"
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 9 listopada do klubu "Stara Kotłownia"  

na koncert hip-hopowy w ramach cyklu "Chrzanić ciszę". Na scenie pojawi się kielecki raper Rover. Gościnnie 
wystąpią: Tymin&Peus, DJ West a także supporty:Tajka Orient&Dudek, Beka Squad, Cztery Żywioły + Tioxx, Wi-
cher x Diament . Start o godz. 20.00. Bilety: 15 zł (przedsprzedaż: Informacja MOKSiR), 20 zł (w dniu koncertu).

Koncert Bongo Jerusalem oraz Chillitoy
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 23 listopada na koncert w ramach Sceny 
Młodych. Tym razem w Starej Kotłowni zagrają: Bongo Jerusalem oraz Chillitoy. Oba zespoły będą promować 

w Chrzanowie swoje nowe wydawnictwa. Start o godz.: 20.00. Bilety: 10 zł (przedsprzedaż: Informacja 
MOKSiR; lub w dniu koncertu w klubie).

TRZEBInIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Trzebinia ‘2013
19.10.2013 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini, os. ZWM 21 

organizator: Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74,   
      Całodniowy bilet wstępu na Turniej: 15 zł, dzieci do lat 7 – 6 zł. Szczegóły na: tck.trzebinia.pl 

TEATR PATERMANA ZAPRASZA SERDECZNIE NA ZNAKOMITA 
SZTUKĘ AUTORSTWA JASMINY REZY pod tytułem "SZTUKA"
25 października 2013, godz. 18.00 DOM KULTURY SOKÓŁ W TRZEBINI, ul. Kościuszki 74

cena biletu 30 zł (parter) 25 zł (balkon); REZERWACJE TEL. 32/6110621; teatrpatermana.pl 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że tegoroczna edycja  
Festiwalu Artystycznego Młodzieży FAM  2013 zostaje  

odwołana. Zapraszamy w jesieni roku 2014 na VIII FAM. Przepraszamy: Organizatorzy

KRZEsZOWIcELIsZKI

„Wałęsa – człowiek z nadziei” – seanse 2d, premiera
•  17.10, –  godz. 17:00 i 19:30 • 18.10, 20.10, 23.10 – seans o godz. 17:00 •

• 22.10, 24.10 – seans o godz. 19:30 •
czas trwania: 2 godz., 2 min. gatunek: biograficzny, Polska

Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

„grawitacja” – seanse 2d i 3d
• 18.10, 20.10, 23.10, 30.10, - godz. 19:30 3D • 19.10 - godz. 20:30 3D • 

• 22.10, 24.10, 26.10,  - godz. 17:00 3D • 25.10 - godz. 20:30 2D • 27.10 - godz. 19:30 2D •
• 29.10, 31.10,  - godz. 17:00 2D •

czas trwania: 1 godz., 30 min.; gatunek: thriller/dramat/sf, USA 
Bilety: 20 zł i 17 zł ulgowy (3D) oraz 14 zł i 12 zł ulgowy (2D)

„Kumba” – seanse 2d i 3d (dubbing PL)
• 26.10 - godz. 18:45  3D • 27.10, 02.11 - godz. 15:00 2D • 03.11 - godz. 15:00 3D •

czas trwania: 1 godz., 30 min.; gatunek: animacja/fam./komedia, USA
Bilety: 20 zł i 17 zł ulgowy (3D) oraz 14 zł i 12 zł ulgowy (2D)

 „chce się żyć” 
• 26.10 - godz. 20:30 • 27.10, 30.10 -  godz. 17:00 • 29.10 - godz. 19:30 • 31.10 - godz. 19:00 •

czas trwania: 1 godz., 47 min.; gatunek: dramat, Polska 
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

„carrie” 
• 31.10 - godz. 21:30 (Wieczorny seans grozy – 31.10 bilety 12 zł) • 

• 02.11,  05.11, 7.11 - godz. 19:30  • 03.11, 6.11 - godz. 17:00 •
czas trwania: 1 godz., 32 min.; gatunek: horror, USA

Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

„Ambassada” 
• 02.11,  05.11, 7.11 - godz. 17:00 • 03.11, 6.11 - godz. 19:30 •

czas trwania: 1 godz., 45 min., gatunek: komedia, Polska
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

VIA SANCTA W KRZESZOWICACH!
 Od 15 października 2013 roku na Krzeszowickim Rynku będzie można  
podziwiać plenerową wystawę rzeźb Czesława Dźwigaja "Via Sancta".  

Zapraszamy na wernisaż wystawy we wtorek (15.10.2013) o godzinie 17:00 na 
płytę Rynku.

Na wystawę, której autorem jest wybitny krakowski rzeźbiarz prof. ASP Czesław 
Dźwigaj, składają się rzeźby, znaczące kolejne etapy Świętej Drogi (Via Sancta), 
którą przebył Ojciec Święty Jan Paweł II przekraczając kolejne bramy: te realne, 
architektoniczne – od Katedry Wawelskiej w Krakowie, w cieniu której dojrzewało 
jego kapłaństwo, po bramę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie, i te symbolicznie – jak 

wykreślona przez sylwetę Matki Bożej z cudownego obrazu w sanktuarium w Częstochowie, z  łukiem świętej 
aureoli Matki i Syna, po Bramę Niebios, kiedy przeszło mu pójść doDomu Ojca. Poszczególne rzeźby cyklu, jak 
Jego osoba i dzieło, znaczą Drogę Świętą przebytą przez Pielgrzyma przełomu II i III tysiąclecia ery nowożytnej.

Program wernisażu:
17.00 – otwarcie wystawy VIA SANCTA na płycie krzeszowickiego rynku

17.40 – projekcja filmu Stefana Szlachtycza „Artysta z Wiśnicza, portret rzeźbiarza-poety”  
w Kościele św. Marcina w Krzeszowicach

18.00 – msza święta
 

Bardzo daleko od róży w zębach  
i kobiet w wygiętych pozach...

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
oraz Lucia Żukowska Soderling zapraszają na warsztaty
 tanga do Galerii w Pałacu Vauxhall 18 i 19 października

Chcesz poczuć istotę tanga argetyńskiego? Zrozumieć duszę tanga od 
pierwszego kroku? Tańczyć samemu i wspólnie z partnerem, tworząc każdy 
ruch od wewnątrz? Nauczyć siępodstawowych kroków tanga, a jeżeli już je 
znasz, poczuć jego głębię? Przyjdź bez butów, koniecznie w skarpetkach, 
z partnerem, lub bez, zabierz bliskich - brata,
siostrę, mamę, babcię, dziadka. Stworzymy kontakt z  rdzeniem naszej 
własnej istoty i z soba nawzajem!

Lucia Żukowska Soderling jest uznanym instruktorem tanga, prowadzi 
kursy i warsztaty Tango Medytacji.

Zapisy na warsztaty: 12 282 59 16 w. 26 Anna Miga,  
Potwierdzeniem udziału jest wpłata.

SPEKTAKL „SĄSIEDZI”
 20 i 27 października  

o godz. 18.00  
TEATR ALBERTUS  

działający przy parafii  
św. Brata Alberta w Mnikowie 
 ZAPRASZA DO OBEJRZENIA  

SPEKTAKLU “SĄSIEDZI”.
“Sąsiedzi” to XX sztuka  
w dorobku tego Teatru.

Więcej na: teatr_albertus.republika.pl
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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

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

Moris ostatnie 3 lata spędził w schronisku w środkowej Polsce. Dobrzy ludzie próbowali nim 
zainteresować różne fundacje albo znaleźć kogoś, kto zechciałby dać mu dom na ostatnie lata 
życia. Niestety nikt taki się nie znalazł. Wreszcie wzruszeni jego losem postanowiliśmy zabrać 
go do naszego przytuliska, gdzie warunki są dla takiego psiaka znacznie bardziej komfortowe.
Moris jest najprawdopodobniej mieszańcem labradora i rottweilera. Niestety dla siebie samego 
nie jest ani tym ani tym. Ma natomiast wspaniały zrównoważony charakter, jest spokojnym, 
cichym, nie sprawiającym żadnych problemów psem tak jakby mówił: nie musicie się już 
mną zajmować, chcę już tylko w spokoju dożyć swoich dni.
Moris jest w dobrej kondycji fizycznej, jest zdrowy, dobrze wygląda. Grzecznie chodzi na 
smyczy, a spuszczony z niej trzyma się blisko człowieka. Moris zasługuje na ciepły kąt, 
w domu pełnym miłości i empatii dla zwierząt. Wierzymy, że taki dom się znajdzie.
Pies jest wykastrowany i zaszczepiony. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt w sprawie adopcji: 882 180 526

Moris nadal szuka domu...

Serdecznie prosimy czytelników “Gwarka” o wzięcie udziału w zbiórce darów na 
rzecz podopiecznych Fundacji Dar Serca, przebywających w naszym przytulisku, 
a także w nielicznych domach tymczasowych. W tej chwili mamy pod opieką ponad 
50 psów i kotów. Tegoroczne wakacje były niestety bardzo "obfite" w bezdomne 
znajdy, porzucone i błąkające się po podkrakowskich wsiach.

Wszystkim staramy się zapewnić pełną miskę, opiekę weterynaryjną, ciepłą budę i odrobinę zainteresowania i czułości, której 
potrzebują. Wszystkim staramy sie znaleźć domy, chociaż wiemy, że te stare i bardzo chore prawdopodobnie spędzą resztę życia 
w naszym przytulisku. Im szczególnie chcemy stworzyć warunki podobne do domowych. Patrząc na ich przywiązanie i wolę życia, 
podejrzewamy, że może po raz pierwszy są traktowane jak żywe, odczuwające stworzenia.

Sytuacja finansowa Fundacji jest w tej chwili bardzo trudna, dlatego każda pomoc jest dla nas na wagę złota.

Potrzebujemy przede wszystkim żywności dla zwierzaków (sucha karma, makaron, ryż, konserwy), miski, obroże, smycze, zabawki 
dla psów i kotów, a także używane, ale czyste koce i kołdry. Przydadzą się również budy, zbędne deski czy styropian . 

Dary będą zbierane w następujących punktach:
1) Sklep ZOOMAX, Dom Towarowy, ul. Daszyńskiego 1, Krzeszowice

2) Przychodnia Weterynaryjna "Na Zielonej", ul. Zielona 17, Bolechowice
3) Sklep Zoologiczny, Liszki 2 (nad Restauracją Staropolską)

4) Gabinet Weterynaryjny "Folwark Zwierzęcy", ul. Waliszewskiego 6, Kraków (dojazd od centrum Zielonek)
5) Przychodnia Weterynaryjna "Skarabeusz", Rodziny Poganów 19, 32-080 Zabierzów

Jednocześnie zachęcamy szkoły, przedszkola, firmy i wszelkie instytucje do organizowania zbiórek na swoim terenie.
W sprawie pytań prosimy o kontakt: 882 180 526.

Fundacja Dar Serca dla Zwierząt

Fundacja Dar Serca zaprasza szkoły i przedszkola do przyłączenia się  
do organizowanej przez nią akcji “Szkoła (Przedszkole) przyjazna zwierzakom".

Fundacja pragnie zaproponować szkołom i przedszkolom zorganizowanie ciekawych zajęć edu-
kacyjnych (np. spotkań z ludźmi, którzy pracują ze zwierzętami i ich podopiecznymi, konkursów 
tematycznych).
Jednym z elementów akcji będzie zaangażowanie dzieci i nauczyli w pomoc zwierzakom, poprzez 
zbiórkę darów dla bezdomnych czworonogów, ale także np. wspólne wykonanie budek dla bezdomnych 
kotów, aby mogły przetrwać zimę.

Szkoła czy przedszkole, które przyłączą się do akcji otrzyma  
cERTyFIKAT sZKOŁy (PRZEdsZKOLA) PRZyJAZnEJ ZWIERZAKOM.

Placówki, które chciałyby się przyłączyć do akcji  
prosimy o kontakt pod numer telefonu: 882 180 526

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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BIURO TŁUMACZEŃ

www.lexa.com.pl

tel. kom.: 607 755 722

ul. Lubostroń 22G/46 (Szwai)
30-383 Kraków Ruczaj

Rynek 5/3, 32-050 Skawina

APTEKA
ul. Jurajska 23a (przy Lewiatanie)

tel. 12 283 03 72

NASZA APTEKA – TWOJE ZDROWIE

ZAPRASZAMY w godzinach:

pon. – pt  8.00 – 20.00
sob.

nd

8.00 – 18.00

9.00 – 14.00

UJAZD

SKLEP
ABC "GAZDA"

Tenczynek,
ul. Ks. Mądrzyka 2 

obok Banku Spółdzielczego 

CZYNNE:
pon-sob.  7.00 - 20.00

niedziela 12.00 - 20.00

mięso-wędliny 
artykuły spożywcze 

artykuły monopolowe 
papierosy

LOSOWANIE NAGRÓD 23.12.2013 r. o godz. 13.00

Promocja trwa od 4.10.2013 r. do 22.12.2013 r.

WYDAJ 100 zł, A NAGRODĘ
WYLOSUJEMY CI ZA 1 zł!!!

Każde wydane u nas 100 zł na zakupy bierze udział w losowaniu nagród za symboliczną złotówkę.
JEDNA RODZINA MOŻE WYGRAĆ TYLKO JEDNĄ NAGRODĘ.

NAGRODA GŁÓWNA:
telewizor Samsung Led 32 cale

II MIEJSCE: odkurzacz Zelmer 2100 W • III MIEJSCE: żelazko Tefal

ZRÓB SOBIE PREZENT POD CHOINKĘ 

POLECA:
pieczywo z piekarni

"GRONPIEK"
nabiał 

lody

Firma usługowa
ZATRUDNI OSOBY
Z ORZECZENIEM
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do pracy związanej
z utrzymaniem czystości

w szpitalach na terenie Krakowa
Tel. 661 991 500, 12 42 00 404

email: kadry@aspen.pl

ZAPRASZAMY 
CODZIENNIE 
OD 7.30 DO 23.00
- basen wraz 
   z atrakcjami wodnymi
- trzy rodzaje saun
- gabinet masażu
- hala sportowa
- siłownia
- baza noclegowa

ZAPRASZAMY 
CODZIENNIE 
OD 7.30 DO 23.00
- basen wraz 
   z atrakcjami wodnymi
- trzy rodzaje saun
- gabinet masażu
- hala sportowa
- siłownia
- baza noclegowa

Piekary 2, 32- 060 Liszki, tel: 12 280-71-33
plywalnia@vp.pl           www.fund.pl/basen/


