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Zbadaj swoją skórę
po słonecznych wakacjach!
BEZPŁATNE
badanie dermoskopowe

TURNIEJ RYCERSKI ZAKOŃCZONY

(bezinwazyjne badanie pod kątem
wykrycia zagrażających znamion i raka skóry).

Znacznie powyżej tysiąca sięgnęła liczba osób które
odwiedziły średniowieczny obóz oraz szranki turnieju rycerskiego u stóp ruin zamku Tenczyn w Rudnie
podczas dwudniowej imprezy zorganizowanej przez
Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn i Zakon Sokoła. W sobotę
malownicze tereny wokół zamku stały się idealną scenerią do przeprowadzenia rywalizacji rycerzy ciężko
i lekkozbrojnych, zawodów łuczniczych, inscenizacji
ataku na obóz i jego obrony w ramach I Turnieju o topór
Andrzeja Tęczyńskiego. Widzowie mogli też zobaczyć
pokazy broni czarnoprochowej w skład których wchodziły

Zapraszamy 28 września 2012 r.
(piątek) w godz. 11.00 – 14.00.
NZOZ KORMED, Wola Filipowska, ul. Stolarska 1.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja,

tel. 12 283 70 23

Ciąg dalszy na stronie 2

ODSZKODOWANIA
EUROPEJSKIE CENTRUM PRAWNE
Odszkodowania nawet ponad 10 lat wstecz

• Wypadki drogowe w kraju i za granicą
• Wypadki w miejscu publicznym
• Tragiczna śmierć osoby najbliższej
• Utrata zdrowia w związku z leczeniem
• POMOC PRAWNA W NIEMCZECH

Bez opłat wstępnych.
Nasze wynagrodzenie
zależy od Twojej wygranej.
"Euro-Plan” Sp. z o.o.
ul. Kielecka 22/4, 31-523 Kraków
tel. kom. 796 796 185, tel. 12 418 40-04
info@euro-plan.pl www.euro-plan.pl

Hotel Orzeł Biały to idealne miejsce dla tych, którzy
kochają góry i tradycyjną beskidzką gościnność.
Nowoczesny, elegancki, kameralny. Położony w zielonym,
cichym zaułku w centrum Szczyrku nad rzeką Żylicą
u podnóża najpiękniejszej góry Beskidów-Skrzyczne.

Promocja: 6 dni z wyżywieniem 449 zł
(zamiast 645 zł , czyli 30% rabatu)

Cena zawiera:
• 5 noclegów • śniadania w formie bufetu szwedzkiego • obiadokolacja w godzinach od 14.00 do 18.00 •
• monitorowany parking • plac zabaw i taras letni • Chata Góralska •
Promocja ważna do 20.12.2012 r.
Niesamowity klimat i doskonała obsługa sprawią, że Hotel Orzeł Biały stanie się miejscem, w które zawsze chętnie Państwo powrócą.
Hotel Orzeł Biały, ul. Spacerowa 4, 43-370 Szczyrk,
tel. 33 817 86 87, tel. kom. +48 696 455 052, info@orzelbialy.pl, www.orzelbialy.pl

MATERIAŁÓWKA

www.materialowka.pl

CENTRUM DOCIEPLEŃ I WYKOŃCZEŃ • MIESZALNIA FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KABE

MATERIAŁÓWKA

materiały budowlane

ADRES: BUDZYŃ 50, 32-060 LISZKI OBOK ZALEWU W KRYSPINOWIE

SZEROKI ASORTYMENT • KONKURENCYJNE CENY
Wełna UniMata
150 mm

Klej elastyczny BolixE

36,00 zł/25kg

2

14,20 zł/m

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

2

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

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do17.00,
w soboty w godzinach
od 8.00-13.00

ZAMÓWIENIA
I WYCENY

PRZEZ TELEFON ORAZ E-MAIL:
12-280-60-90
biuro@materialowka.pl

WŁASNY TRANSPORT
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TURNIEJ RYCERSKI ZAKOŃCZONY
Ciąg dalszy ze strony 1

Tylko dla Ciebie!
Makijaż indy�idualny

wystrzały z hakownicy oraz czasów jego świetności sporząbombardy - lekkiej średnio- dzonego przez zdobywających
go Szwedów. Przez cały czas
wiecznej armaty.
W niedzielę publiczność mogła
spróbować sił w strzelaniu z
łuku, rzucie włócznią oraz w
średniowiecznych tańcach.
Widzowie mogli zapoznać się ze
średniowiecznym życiem obozowym, wysłuchać opowiadań
o dawnych zwyczajach, poznać
metody walki oraz obejrzeć
używaną przed wiekami broń.
Przeprowadzony został również
wykład na temat historii Tenczyna - najcenniejszego zabytku
ziemi krzeszowickiej. W kramach położonych tuż przy obozie można było kupić pamiątki
nawiązujące do epoki średniowiecza, organizatorzy rozprowadzali również repliki XVII
wiecznego planu Tenczyna z

dwie godziny nauki 260 zł, t�zecia godzina GRATIS!

trwania imprezy stowarzyszenie
Ratuj Tenczyn prowadziło również zbiórkę publiczną mającą
na celu zgromadzenie środków
na promowanie wartości historycznych, architektonicznych i
kulturalnych zamku Tenczyn w
Rudnie.

OSZCZĘDZASZ 130 zł

SALONY KOSMETYCZNE:

St�dio w Przegini Duchownej
godziny ot�arcia salonu:
Pon.-Pt.: 9.00-19.00
Sob.: 8.00-14.00
adres: Przeginia Duchowna 392
(przy t�asie Kraków - Oświęcim)

Pogoda na szczęście dopisała,
szczególnie słoneczna i bardzo
ciepła niedziela sprzyjała takiej
właśnie formie spędzania czasu
na świeżym powietrzu łączącej
obcowanie z naturą i żywą historią naszego regionu.

Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn
i Zakon Sokoła liczą iż następna, planowana na przyszły rok
Organizatorzy pragną serdecznie podobna impreza, będzie mogła
podziękować wszystkim osobom zostać przeprowadzona już na
i instytucjom, które przyczyniły dziedzińcu zamku górnego Tensię do niewątpliwego sukcesu czyna.
przedsięwzięcia.
vv Maciej Stępowski

St�dio w Alwer�i

kosmet�czka: Żaneta Bakalarz
telefony.: + 48 884-311-011
+48 509 500 822
adres: ul. Kasztanowa 4
32-566 Alwer�ia

www.st�dio-zanett.pl

www.ratujtenczyn.org.pl

AUT O
S KUP

PROMOCJE JESIENNE!
Pilarka MS 170- D

699,-

Kupię każde auto:
• osobowe
• dostawcze
• terenowe
• van
Najlepiej zapłacę. Gotówka od ręki.

gratis

Moc: 1,2 kW / 1,6 KM; Prowadnica: 35 cm; Ciężar: 4,2 kg*

Pilarka MS 251

tel. 888-666-791
tel. 605-466-370

1599,-

SKUP METALI KOLOROWYCH
ORAZ STALI

gratis

E
CENY ZALEŻN
AŃ
AH
W
OD
GIEŁDOWYCH

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS
WAGA ELEKTRONICZNA • PŁATNE GOTÓWKĄ

Moc: 2,2 kW / 3,0 KM; Prowadnica: 35 cm; Ciężar: 4,9 kg*

tel. 794 257 860
Nożyce do żywopłotu HS 45

1099,-

GABINET WETERYNARYJNY
lek. wet. Aleksandra Ornacka-Lipik,
mgr inż. (tech. wet.) Bogusław Lipik
Gabinet czynny:
pon. - pt 9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
sob.
9.00 - 13.00

Ciężar: 4,7 kg**; Długość listwy tnącej: 60 cm

Bolechowice, ul. Zielona 17
tel. 12 285-33-17, 608-690-525 (A. Ornacka-Lipik),
602-782-466 (B. Lipik)

Dmuchawa do liści BG 56 D

999,gratis

Wydajność turbiny: 710 m3/h; Ciężar dmuchawy: 4,2 kg**
* bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
** bez paliwa, komplet

PPHU AGROMIR
Nawojowa Góra, ul. Krakowska 152
tel: 12 282 61 05, 12 258 11 10, 12 258 11 11
www.agromir.com.pl

Autoryzowany Dealer
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Zapraszamy serdecznie od poniedziałku do piątku w godz.
od 12.00 do 19.00, a w soboty oraz niedziele od godz. 10.00 do 19.00.
Do wynajęcia na urodziny, pikniki i inne imprezy - trampolina, dmuchaniec i zjeżdżalnia.

FELIETON

Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Witold Kulczycki

Specyficzna polska gościnność
Przeciętny obywatel naszego kraju wstając rano włącza japońskie radio lub telewizor,
zakłada amerykańskie spodnie, wietnamski podkoszulek i chińskie tenisówki. Wsiada
do czeskiego samochodu i jedzie do francuskiego hipermarketu gdzie kupuje hiszpańskie owoce, belgijskie czekoladki i greckie wino. Gotuje oczywiście na rosyjskim gazie.
Wieczorem z holenderskiej lodówki wyciąga niemieckie piwo, siada na włoskiej kanapie
przed koreańskim komputerem i zastanawia się jak spłacić kredyt w holendersko-amerykańskim banku, potem.... szuka pracy w „polskiej” gazecie. Znowu nie ma! Po czym
kolejny raz zastanawia się: - dlaczego w Polsce nie ma pracy?
Dlaczego w Niemczech, Anglii
czy Francji trudno znaleźć zagraniczne markety? – bo większość
bogatych państw świata wspiera
wyłącznie rodzimy kapitał. Pieniądze, które zagraniczne sieci
handlowe u nas zarobiły, zwykle
transferują do krajów swojego
pochodzenia. Biorąc pod uwagę
to, że zagraniczny kapitał od lat
kontroluje olbrzymią większość
naszego handlu, straty spowodowane wyprowadzaniem z Polski
zysków z handlu sieciowego są
kolejnym gwoździem do trumny naszej gospodarki. Jeśliby
ten kapitał został zainwestowany w naszym kraju, z pewnością przysporzyłby nowe, duże
dochody budżetowi państwa, tak
potrzebne dziś do zaspokojenia
wielu naszych podstawowych
potrzeb.
Również banki, będące krwioobiegiem każdej gospodarki są
u nas w większości w rękach
zagranicznych właścicieli. Dzięki
konsekwentnej polityce kolejnych
polskich rządów wielki kapitał
zagraniczny rzadko płaci u nas
podatki, z drugiej jednak strony,
nasze państwo jest bezlitosnym
poborcą podatkowym w stosun-
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ku do rodzimych przedsiębiorstw
i swoich własnych obywateli.

Przez ostanie dwie dekady zostaliśmy już przyzwyczajeni do tego,
że nas jako państwo nie stać na
wydatki traktowane w większości
rozwiniętych państw priorytetowo, jak na przykład na wsparcie
rodzin, na walkę z biedą. Nie ma
też pieniędzy na odpowiedni rozwój infrastruktury transportowej,
czy na pomoc polskim pracodawcom, tak by mogli tworzyć nowe
miejsca pracy. Dlaczego w Polsce
brakuje na to pieniędzy? – dlatego, że polskie rządy od przeszło
dwudziestu lat lekką ręką rozdają za bezcen majątek narodowy,
często nie pobierają też należnych nam podatków od kapitału
zagranicznego i nie wspierają
rodzimych przedsiębiorstw, które powinny być podstawowym
filarem naszej gospodarki.
Czy inne państwa również pozwalają na tak daleko posuniętą
dominację obcego kapitału? –
nie jesteśmy jedyni, jednak takie
patologie jak u nas zdarzają się
przede wszystkim w państwach
biednych, słabo rozwiniętych,
o dużej stopie bezrobocia i wysokim wskaźniku korupcji. Dlacze-

go tak jest również u nas? - może
dlatego, że nasi politycy liczą
na to, że w przyszłości zostaną
odpowiednio docenieni i znajdą
dobrze płatną pracę w firmach
należących do kapitału, który
w czasie swojego urzędowania
tak konsekwentnie wspierali?

Niestety taki stan rzeczy to w Polsce nic nowego, już setki lat temu
obcokrajowcy przybywający do
nas przyjmowani byli z wielką,
często niczym nieuzasadnioną
otwartością. W wielu starych
pamiętnikach znajdziemy opisy
naiwnego, wręcz infantylnego
stosunku ówczesnych polskich elit
do cudzoziemców, co skutkowało
powszechnym, często nieuzasadnionym rozdawaniem im dochodowych urzędów i zaszczytów
oraz nagminnym kopiowaniem
przez naszych wielmożów nie
zawsze mądrych zagranicznych
mód... minęło kilka wieków, były
rozbiory, dwie wojny światowe,
komunizm – jednak w tej kwestii
niewiele się u nas zmieniło.

vv Robert Rusinek

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami
Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo �inansowe i kredyty

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
Krzeszowice Centrum Targowa, 2 pok. 47m2 235 000 zł
250 000 zł
Krzeszowice, 3 pok. 47m2
175 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38m2
2
165 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38m
2
310 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72m
Kraków Prądnik B. ul. Marczyńskiego ,
1 pok. 36m2
230 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa ,
2
4 pok. 90m dwa poziomy 465 000zł + garaż 40 000 zł
235 000 zł
Kraków Prokocim ul. Kurczaba 2 pok. 48m2
DZIAŁKI BUDOWLANE:
2
Krzeszowice, 900 m
110 000 zł
300 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2
70 000 zł
Krzeszowice, 1300 m2
70 000 zł
Krzeszowice, 1100 m2
2
90 000 zł
Siedlec, 1200 m
2
260 000 zł
Tenczynek, 1650 m z mediami
125 000 zł
Tenczynek 990 m2 z mediami i projektem
Wola Filipowska – Pasternik, 1700m²
110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a
10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a
25 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł
Zalas, 0.75 ha
150 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha
80 000 zł

Paczółtowice, 0.64 ha
Paczółtowice 0.57 ha
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + 2x garaż
260 m2 stan surowy
105 m2 st. sur.+ garaż
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż
Tenczynek:
95 m2
185,5 m2 + 2x garaż + pom. gosp.
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.
Paczółtowice:
180 m2 do remontu + 2000 m2 działki
Zalas
85m2 + zab. gosp.
KOMERCJA:
Krzeszowice
Rynek lok. biur. 260 m2
Rynek lok. biur. 120 m2
Rynek 151 m2 lok. biur.
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2
+ zab. Przemysłowe
Kraków Rybitwy:
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2
Bolęcin:
Stadnina koni + zabudowania 5.30 ha,
Ośr. rekreacyjny z akwenem
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe
Oświęcim Centrum:
Lokal sklepowy z zapleczem, 108 m2

ZAMIENIMY!!!

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

WYNAJMIEMY!!!

32 000 zł
28 500 zł

480 000 zł
450 000 zł
290 000 zł

690 000 zł

330 000 zł
550 000 zł
150 000 zł

190 000 zł

290 000 zł

410 000 zł,
350 000 zł
260 000 zł

390 000 zł

1 100 000 zł
2 800 000 zł

1 000 000 zł

600 000 zł

!!
NOWOŚĆ MY
ICZY
POŚREDN
IWANIU
W POZYSK OTECZNYCH,
W HIP
KREDYTÓ WKOWYCH
GOTÓ
ZAKUPIE
ORAZ PRZYODÓW.
SAMOCH

Kraków Azory: Pow. biurowa 230 m 6500 zł/mc + media
Oświęcim Centrum: Lokal sklepowy z zapleczem 95 m 4 000 zł netto + media
Bolecin: ośrodek rekreacyjny z akwenem wodnym + pawilony mieszkalne cena do negocjacji,
Krzeszowice: ul. Kościuszki lok. biur. 80m2 1100zł/mc + media.
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 komfort 1800 zł netto+ 23% vat
+ dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!
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Biuro Rachunkowe
Czułówek
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

krzeszowicki
ZDROWIE I URODA

Postawa ciała naszego dziecka

Rozpoczęcie roku szkolnego wiąże się z podejmowaniem przez dyrektorów placówek decyzji
o wszczęciu badań postawy ciała. Niestety, nie we wszystkich szkołach, czy przedszkolach
takie badania będą przeprowadzanie. Dlatego my rodzice możemy obejrzeć sobie nasze
dzieci i stwierdzić, czy coś niepokojącego dzieje się z postawą ciała naszego dziecka.

W miesiącach: wrzesień, październik, listopad 2012 r. na terenie Gminy Krzeszowice zostanie
przeprowadzony bezpłatny odbiór odpadów WIELKOGABARYTOWYCH i zużytych OPON według
harmonogramu przedstawionego na www.krzeszowice.pl – Gospodarka odpadami

W codziennym życiu rzadko na
ogół zwracamy uwagę na to, jak
kształtuje się organizm dziecka,
a robimy to dopiero wtedy, gdy
wady są już widoczne i trudno
je usunąć. Okazuje się, że wszelkim wadą można przeciwdziałać, możemy z nimi walczyć i to
bardzo skutecznie. Trzeba tylko
wiedzieć jak to robić i kiedy
podjąć odpowiednie działanie, a
także orientować się, co w budowie ciała jest wadą. Obserwując
uważnie dzieci zauważamy, że
sprawność organizmu, jego zdolność do pracy jest w poważnej
mierze uzależniona od postawy
ciała. Często mówimy „ on ma
piękna sylwetkę”, to znaczy elastyczną, prawidłową, poprawną, z która wiąże się zazwyczaj
pogodny nastrój. Postawa ciała
bowiem odzwierciedla w dużej
mierze stan psychiczny, o czym
powinien pamiętać każdy wychowawca dzieci i młodzieży.

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE

Postawa prawidłowa:

Zapraszamy: poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 12.00-20.00, sobota 8.00-16.00

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE
tel. 602-331-303

Informujemy, iż w dniu 17 września nastąpiło otwarcie Filii Poczty Polskiej SA w Kraków Business
Park w Zabierzowie. To jedyna w tym roku filia Poczty otwarta w Województwie Małopolskim,
dogodna także dla mieszkańców sąsiednich miejscowości takich jak Rząska, Brzezie czy Ujazd.

Mgra Stefana Kwietniowskiego

z uprawnieniami szkół publicznych
w KRZESZOWICACH, ul. Szkolna 7

prowadzi ZAPISY
na semestr pierwszy i semestry wyższe
3-letniego
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAOCZNEGO
Informacje: 12 276 50 91, 604 266 151
www.szkolazaoczna.com.pl
Podczas wakacji dyrektor przyjmuje
w Krzeszowicach w środy w godz. 1300-1330

K-SYSTEM

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane
ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93
DREWNO KOMINKOWE
Z BIESZCZAD

NISKA CENA

tel. 794 257 860

RAD-KAR

Mechanika Pojazdowa
Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE:
• NAPRAWY BIEŻĄCE• REMONTY ZAWIESZEŃ, UKŁADÓW HAMULCOWYCH •
• WYMIANY FILTRÓW OLEJÓW • WULKANIZACJA

Jak wygląda prawidłowa, a jak
wadliwa postawa ciała.

• głowa ustawiona wprost nad
klatką piersiową, biodrami
i stopami lub podana nieco
ku przodowi;

• klatka piersiowa wysklepiona
ku przodowi, przy zachowaniu
swobodnego oddychania;

• brzuch lekko wciągnięty
lub płaski;

• plecy łagodnie wygięte,
przy czym łopatki nie
wystają poza linię pośladków;
• ręce i nogi prawidłowo
ukształtowane;
• stopy wysklepione.

Postawa nieprawidłowa
jest wtedy gdy:

• głowa jest wysunięta do
przodu lub pochylona w bok;

• klatka piersiowa płaska,
zapadnięta lub zniekształcona,
barki wysunięte do przodu;
• brzuch wypukły, wysunięty
do przodu lub zwiotczały,
obwisły;

• plecy zgarbione, zaokrąglone, a miednica posiada zbyt
duże nachylenie, co łącznie
daje silne wygięcie krzywizn
kręgosłupa w płaszczyźnie
strzałkowej;
• stopy płaskie.

Sprawdzian
prawidłowej sylwetki.

Wczesne wykrycie odchyleń od
normy w postawie ciała dziecka
to gwarancja skutecznego leczenia.
Spróbujcie sami z pomocą przedstawionych poniżej opisów ocenić
stan sylwetki dziecka. Obserwacje
postawy ciała można rozpocząć od

trzeciego roku życia i prowadzić
nie rzadziej niż raz na poł roku
do 18 lat.

sprawdź, czy nie ma różnicy w
wysokości ustawienia stóp.

• Ustaw dziecko tyłem przed
sobą, sprawdź, czy w swobodnej stojącej pozycji linia
kręgosłupa jest prosta.

Jeśli stwierdzisz którakolwiek nieprawidłowość z powyżej przedstawionych lub inne niepokojące
objawy zgłoś się do lekarza lub
rehabilitanta.

• Ustaw dziecko bokiem.
Sprawdź, czy nie ma nadmiernego pochylenia głowy
do przodu lub zaokrąglonych
pleców, czy zbyt wypiętego
brzucha.

• Ustaw dziecko przodem do
siebie, sprawdź, czy w pozycji
stojącej barki są na tej samej
wysokości.

• Ustaw dziecko tyłem do siebie,
sprawdź, czy łopatki są na jednej linii, czy nie są odstające.
• Ustaw dziecko tyłem do siebie,
sprawdź, czy w pozycji stojącej biodra są na tym samym
poziomie.
• Ustaw dziecko przodem do
siebie, sprawdź czy w pozycji
stojącej wcięcie talii jest równe po jednej i drugiej stronie.

• Ustaw dziecko tyłem do siebie,
dziecko robi skłon do przodu
sprawdź, czy nie ma różnicy
w wysokości miedzy lewą, a
prawa stroną ciała.

Dziecko leży na brzuchu, nogi ugięte w kolanach, złączone ze sobą,

Ustaw dziecko przodem do siebie,
nogi złączone, sprawdź, czy odległość między kostkami wewnętrznymi stóp nie jest większa niż 5 cm
przy złączonych kolanach lub czy
kolana nie są znacznie od siebie
oddalone przy złączonych stopach.

Jeżeli zostanie stwierdzona wada
postawy należy zapisać dziecko na gimnastykę korekcyjną w
przedszkolu lub w szkole, jednakże
trzeba pamiętać, iż liczba godzin w
w/w placówkach jest ograniczona,
dlatego też ćwiczenia należy wykonywać również w domu codziennie.
Ja ze swojej strony zapraszam
wszystkie dzieci na gimnastykę
korekcyjną, którą prowadzić będę
w przedszkolu samorządowym
w Tenczynku, a dzieci które nie
chodzą do tej placówki zapraszam
wraz z rodzicami do gabinetu Rehmedica w Krzeszowicach przy Placu Kulczyckiego 1 na indywidualny
dobór ćwiczeń.

vv Anna Chrząścik

instruktor fitness, fizjoterapeuta
tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

PORADY PRAWNE

Odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie
niewłaściwego świadectwa pracy
Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
stosunku pracy z pracownikiem. W przypadku jego niewydania, wydania po terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracownik ma prawo domagać się od byłego pracodawcy odszkodowania.

Obowiązkiem pracodawcy, w myśl
§2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja
1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu
i trybu jego wydawania i prostowania
(Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.),
jest niezwłocznie, z chwilą ustania
stosunku pracy, wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Pracodawca
wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie
upoważnionej przez pracownika na
piśmie - w dniu, w którym następuje
rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli natomiast wydanie
świadectwa pracy pracownikowi albo
osobie przez niego upoważnionej nie
jest możliwe, pracodawca, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia ustania
stosunku pracy, przesyła świadectwo
pracy pracownikowi lub tej osobie za
pośrednictwem poczty albo doręcza
je w inny sposób.

Jeśli wskutek niedopełnienia obowiązku terminowego wydania
świadectwa pracy lub wydania
wadliwego świadectwa pracownik
poniesie szkodę, to w myśl art. 99
k.p. przysługuje mu wobec pracodawcy roszczenie o jej naprawienie.
Szkoda, o której mowa w wyżej
wymienionym przepisie, wynika
z faktu niemożności podjęcia nowego
zatrudnienia, przy czym musi istnieć

związek przyczynowy między tymi
zdarzeniami. Ciężar udowodnienia
powstania szkody oraz związku przyczynowego spoczywa na pracowniku.
Jeżeli wskutek niewydania, wydania
po terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy pracownik
poniósł szkodę, może wystąpić do
pracodawcy z żądaniem stosownego
odszkodowania, przy czym pracownik, któremu wydano świadectwo
pracy z podaniem w nim informacji
o sposobie rozwiązywania stosunku
pracy, informacji niezgodnej z rzeczywistością i mogącej utrudnić mu
otrzymanie nowego zatrudnienia,
powinien żądać bezzwłocznie, aby
zakład pracy sprostował nieprawdziwą relację. Zgodnie z wyrokiem Sądu
Najwyższego z 24 marca 1975 r. sygn.
akt I PR 28/75 „jeżeli pracownik nie
przejawił w tym względzie wymaganej aktywności, a nieprawdziwa
wzmianka okazała się wynikiem
błędu po stronie zakładu pracy, który go natychmiast - po dowiedzeniu
się o błędzie - sprostował, sporządzając właściwe świadectwo pracy,
pracownikowi pozostającemu bez
pracy w związku z wadliwym świadectwem pracy nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie z tego tytułu
za czas nieuzasadnionego opóźnienia
w zgłoszeniu żądania sprostowania
świadectwa pracy”.

Zatem warunkiem wystąpienia
pracownika o odszkodowanie jest
powstanie szkody. Zazwyczaj szkoda
polega na utracie zarobków ze względu na brak możliwości podjęcia kolejnego zatrudnienia, spowodowanego
niewydaniem w terminie świadectwa
pracy. Tak też orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 10 listopada 1978 r.,
sygn. akt I PRN 107/78, stanowiąc, że
„w świetle art. 99 § 2 k.p. odszkodowanie z powodu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego
świadectwa pracy przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy nie
mógł uzyskać z tego powodu nowej
pracy mimo podejmowanych w tym
kierunku starań, co sam powinien
udowodnić”.
Przepisy prawa pracy ograniczają
wysokość odszkodowania, jakie
pracownik może uzyskać od byłego
pracodawcy z powodu nieotrzymania w terminie świadectwa pracy
i powstałej z tego tytułu szkody.
Zgodnie z art. 99 § 2 k.p. odszkodowanie przysługuje w wysokości
wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie
dłuższy jednak niż 6 tygodni. Przy
obliczaniu przysługującego pracownikowi odszkodowania stosuje się
zasady obowiązujące przy ustalaniu
ekwiwalentu pieniężnego za urlop
wypoczynkowy.

Punktem spornym jest czy chodzi
o wynagrodzenie otrzymywane
u poprzedniego pracodawcy czy
inne. W literaturze prezentowany
jest pogląd, że w art. 99 k.p. jest
mowa o wynagrodzeniu, jakie pracownik uzyskałby, gdyby podjął pracę. Zgodnie z poglądem doktryny,
szkoda polega bowiem na utracie
wynagrodzenia, które pracownik
mógłby otrzymać, gdyby podjął pracę
posiadając prawidłowe świadectwo
pracy. Roszczenie o odszkodowanie
za straty z tytułu błędnego lub nieterminowego świadectwa pracy ulegają
przedawnieniu w ogólnym terminie
przedawnienia roszczeń ze stosunku
pracy, a więc z upływem 3 lat od daty
ich wymagalności.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

Reklamy

krzeszowicki

www.biuroprestige.pl

Trzebinia,
ul. Św. Stanisława 9a
TURCJA
Z KATOWIC
3 -10.10
Hotel Sealine 3,5*
all inclusive
1682 PLN / 1 os.

Biuro Podróży

FREE SKI WEEK 8 - 23.12
Włochy / Val di Sole
Hotel San Camilo 3N
dwa posiłki dziennie
6-dniowy SKIPASS GRATIS
1679 PLN / 1os / 7 nocy

PRESTIGE

Modlniczka, ul. Handlowców 2
32-085 Modlnica, Centrum Witek
tel/fax: 12/626 63 69
Agent: TUI, NECKERMANN, ITAKA

TAJLANDIA
Z WARSZAWY
7 - 15.11
Pattaya
Hotel Woodlands
Resort 4*
4620 PLN /1 os.

Zapraszamy:
poniedziałki – piątki:
10:00 - 20:00
sobota:
10:00 - 18:00
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW
KRZESZOWICE
Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej
„NIECH SIĘ GMINA ROZŚPIEWA - NIECHAJ PIEŚNIĄ ROZBRZMIEWA”
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej zaprasza solistów i zespoły do
udziału w VIII Gminnym Festiwalu Pieśni Patriotycznej „WOLA FILIPOWSKA 2012”, który
odbędzie się w październiku i listopadzie 2012 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Woli
Filipowskiej .
Festiwal ma na celu :
• podtrzymywanie oraz wpajanie od najmłodszych lat patriotycznej tradycji narodu polskiego
• motywację wszystkich mieszkańców Gminy Krzeszowice do prezentowania amatorskiego
dorobku artystycznego .
Podobnie do poprzednich edycji, tegoroczny Festiwal będzie się składał z dwu etapów:
• przesłuchań - w październiku 2012 r.
• Koncertu Laureatów w Dzień Niepodległości .
Od zgłoszonych uczestników oczekuje się w ramach przesłuchań dwu pieśni patriotycznych,
w tym jednej – patriotycznej piosenki harcerskiej. Zgłoszenia uczestników w terminie do
28 września 2012 r . Serdecznie zapraszamy!
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny: 12 2837508 lub 602 726111.
Zadanie dofinansowane przez Gminę Krzeszowice .

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach zaprasza na

KIERMASZ "KSIĄŻKA za ZŁOTÓWKĘ"
od 11.09. do 13.10.2012 r.
TYLKO W BIBLIOTECE !!! TEGO JESZCZE NIE BYŁO !!!
Szeroki wybór książek :
1. Literatura piękna zagraniczna
2. Literatura popularnonaukowa
3. Literatura dla dzieci i młodzieży
TYLKO 1zł ! PRZYJDŹ ! WYBIERZ ! KUP !!!
MGBP Krzeszowice

TRZEBINIA
PINOKIO

Dom Kultury "Sokół" w Trzebini
9 października 2012 roku,
godz. 10.00
Cena biletu - 10,- zł
Rezerwacje biletów
Dom Kultury "Sokół" w Trzebini,
tel. (32) 6-110-621

Jest to postać fikcyjna, stworzona przez Carla
Collodiego. Pinokio jest drewnianym pajacem, który jednak może mówić i ruszać się.
Odczuwa te. głód i ludzkie słabości. Podobnie
jak człowiek musi w życiu podejmować wybory. Jeżeli są one złe, ponosi karę, a dobre
są wynagradzane. Cechą charakterystyczną
Pinokia jest nos, który wydłuża się kiedy
Pinokio kłamie
Spektakl z udziałem trójki aktorów grających
siedem postaci.

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
17:00
19:30

3D: "Merida Waleczna" anim./familijny, USA
"Niezniszczalni 2" akcja, USA

17:00
19:30

3D: "Dzwoneczek i Sekret Magicznych Skrzydeł" anim., USA
Premierowo: "Jesteś Bogiem" dramat, Polska

23, 25-27.09 17:00
19:30

3D: "Dzwoneczek i Sekret Magicznych Skrzydeł" anim., USA
"Jesteś Bogiem" dramat, Polska

20.09
21.09

28, 30.09
i 3.10

17:00
19:30

"Jesteś Bogiem" dramat, Polska
"Ted" komedia, USA

29.09
i 2, 4.10

17:00
19:30

"Ted" komedia, USA
"Jesteś Bogiem" dramat, Polska

Stadnina Koni Huculskich w Nielepicach zaprasza na

Kiermasz POŻEGNANIE LATA 23 września 2012
Rozpoczęcie imprezy godz. 12:00

W PROGRAMIE:
• Warsztaty z pieczenia
chleba w piecu
chlebowym
• Warsztaty z ceramiki
• Warsztaty plastyczne
dla najmłodszych.
• Przejażdżki bryczką
• Jazda konna
dla najmłodszych

DODATKOWE ATRAKCJE
• Nielepicka Spiżarnia
(stoiska)
• (wędliny tradycyjne,
przetwory z owoców,
syropy i in.)
• Sery kozie i krowie
• Chleby naturalne
• Ceramika

Atrakcje kulinarne:
• Zupa pasterska z kociołka
• Zapiekanka chłopska
na liściu kapusty
• Pierogi

Dodatkową atrakcję kiermaszu stanowi
„I KONKURS KONIA TURYSTYCZNEGO T.R.E.C. W NIELEPICACH”
Szczegółowy program Kiermaszu i Zawodów T.R.E.C
na stronie Stadniny www.nielepice.com.pl .

LISZKI
Gminna Biblioteka Publiczna w Liszkach zachęca wszystkich
do korzystania z naszej biblioteki, a także do czytania książek.
Oferujemy czytelnikom:
- literaturę piękną polską i zagraniczną
- literaturę dziecięcą i młodzieżową pisarzy polskich i zagranicznych
- lektury szkolne
- opracowania lektur
- wydawnictwa popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy
- nowości wydawnicze
- bezpłatny dostęp do internetu
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 18 .00. Telefon 12/ 280 62 45

CHRZANÓW
Agencja Artystyczna Diabeł oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zapraszają
na fenomenalny spektakl Elżbiety Jodłowskiej "Klimakterium... i już". Spektakl odbędzie się 29
września o godzinie 17.00-sala teatralna MOKSiR. Bilety w cenie 65 zł do nabycia w Informacji
MOKSiR. Rezerwacje tel. 32/6233086 wew. 53 od pon. do pt. w godz. 8.00-18.00. Rezerwacje
grupowe i indywidualne 24h/d codziennie tel. 668-156-310
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Teatr Bagatela zapraszają na dwa wyjątkowe
spektakle na deskach scenicznych MOKSiRu! 19 października na "Szalone nożyczki" (godz.
16.30 i 19.30-cena biletów: 60 zł parter, 50 zł balkon) oraz 23 listopada na "Mayday" (godz.
16.30 i 19.30-cena biletów: 60 zł parter, 50 zł balkon). Oczywiście obydwa w wykonaniu aktorów
Teatru Bagatela z Krakowa. PROMOCJA!!! Kupując bilet od razu na dwa spektakle dostanie się
10 zł zniżki! Rezerwacja w Informacji MOKSiR czynnej od pon. do pt. w godz. 8.00 - 18.00, tel.
32 623 30 86 wew.53
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 21 września o godz. 18.00
do Klubu "Stara Kotłownia" na recital Aleksandry Rojek wokalistki grupy "Impresja".
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 22 września o godz. 17.00.
na wernisaż wystawy prac studentów i absolwentów rzeźby w ceramice na Wydziale Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa zorganizowana jest z okazji jubileuszu X-lecia
działalności Pracowni Rzeźby w Ceramice pod kierunkiem prof. Czeława Dźwigaja. Atrakcją
wernisażu będzie wypał ceramiki w piecu węgierskim ustawionym przed MOKSiR-em. Uczestnicy
będą mogli obserwować poprzez szczeliny całyproces. Wystawa będzie czynna do 22 października.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Ted"

• 21-27.09.2012 r. • 21.09 seanse o godz. 16.00, 18.00, 20.00 •
• 22.09 seans o godz. 21.00 • 23.09 seanse o godz. 09.00, 11.00, 13.00 •
• 24-27.09 seanse o godz. 18.00, 20.00 •

reż.: Seth MacFarlane; czas: 106 min.; komedia; prod. USA, 18 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Resident Evil: Retrybucja" 3D

• 28.09-04.10.2012 r. • 28.09 seanse o godz. 15.30, 17.45, 20.00 •
• 29.09 seans o godz. 21.15 • 30.09 seanse o godz. 15.30, 17.45, 20.00 •
• 01-04.10 seanse o godz. 17.45, 20.00 •
reżyseria: Paul W.S. Anderson; czas: 117 min.; sci-fi/akcja/horror; prod. Kanada/Niemcy/USA, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

Informacje, Reklamy
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POLICJA INFORMUJE
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YOGA W TENCZYNKU

Kradzież kabli kolejowych.

tel. 604 470 772, ul. Tęczowa 5

10 września Policjanci z Komisariatu w Zabierzowie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 36 i 24 lat, którzy dokonali sześciu kradzieży kolejowych kabli
sygnalizacyjnych o łącznej wartości ok. 20 tys. złotych. Jeden z mężczyzn był
wcześniej karany za oszustwo, drugi dotychczas karany nie był. Przedstawiono im zarzuty kradzieży z zastosowaniem przepisu szczególnego, zwiększającego zagrożenie karą do 8 lat pozbawiania wolności, jeżeli przedmiotem
kradzieży jest element m.in. linii kolejowej.

Dużo relaksu
Ćwiczenia oddechowe
Proste ćwiczenia dla każdego
Przyjdź wzmocnij i zrelaksuj
swoje ciało i umysł
Od 1 października rusza nowa grupa
początkujących. Zapisy pod numerem
telefonu: 604 470 772

PILNIE SZUKA DOMU:

Śliczna, rodzinna
wyżełka Puma

Puma to piękna suka w typie wyżła
niemieckiego szorstkowłosego. Sunia
ma ok. 3 lat, jest spokojna, łagodna,
trochę nieśmiała. Jednak podchodzi
do człowieka, szuka kontaktu i okazuje
radość. Sunia będzie doskonałą przyjaciółką i stróżem całej rodziny. Sunia
została odrobaczona i zaszczepiona.

zaprasza na
Podstawowy Kurs Internetowy
dla Seniorów (+50)
Koszt: 36 zł za cały kurs
Start 4.10.2012 r. godz. 12.00
Zapisy w Bibliotece lub tel. 12 282 15 13

Kontakt do opiekuna:
Kasia 505 580 433

DOMY

Z BALI
Józef Chowaniec

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż
e-mail: biuro@malorzdomy.eu
www.malorzdomy.pl
KONTAKT:
Właściciel ﬁrmy:
Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:
Tomasz Gzyl + 48 501 229 280

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:
• Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

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

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

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,
sobota 9.00 – 14.00

Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska
Adres: ul. ks. W. Smoczyńskiego 21, 32-067 Tenczynek
fax: 12 282 20 18; tel. 696 595 118
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

"Gwarek Krzeszowicki" jest kolportowany na obszarze Gmin: Krzeszowice, Liszki i Zabierzów. W Krzeszowicach - w mieszkaniach, instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach,
w miejscowościach: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina
Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka,
Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów)
- w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 15.000 egzemplarzy.
"Gwarek Krzeszowicki" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w powiecie olkuskim - w Olkuszu, Bukownie, Wolbromiu i Kluczach, w nakładzie 20.000
egzemplarzy.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Krzeszowickiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych
z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

krzeszowicki

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm • Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych
z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe, meble oraz drzwi.

U NAS NA JTANIEJ!!!!

MEBLE
OGRODOWE

kredyty-chwilowki.pl

Zapraszamy na piętro

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

✆ 801 800 107 604 95 00 95

Krzeszowice
Rynek 23

tel. 12 282 67 96,
kom. 698 686 385

Zapraszamy na piknik!!!
P.H.U. TERMO-GAZ WOLA FILIPOWSKA ZAPRASZA
DNIA 6 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA) 2012 r. od godz. 9.00 do 14.00
NA PROMOCYJNY PIKNIK "OTWARCIE SEZONU GRZEWCZEGO".
W PROGRAMIE: SZKOLENIE, PREZENTACJE PRODUKTÓW FIRM:
CHAFFOTEAUX, GALMET, DEDIETRICH, ALTECH.
NIEZIEMSKO ATRAKCYJNE CENY KOTŁÓW,
LOSOWANIE NAGRÓD, KONKURSY, GADŻETY REKLAMOWE.

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE GRILLOWANIE
(KIEŁBASKI i NAPOJE GRATIS).

ALBA MPO Sp. z o.o. to nowoczesny
i wyspecjalizowany sprzęt, wykwaliﬁkowana
i doświadczona kadra specjalistów oraz
lata doświadczeń na rynku usług komunalnych,
które sprawiają, iż usługi wykonywane przez
naszą ﬁrmę oceniane są bardzo wysoko.
Oferujemy możliwość wyboru wielkości
pojemnika w zależności od potrzeb:

acy!!!
zamy do współpr
Serdecznie zapras

Pojemnik 120 litrów
Pojemnik 240 litrów
Pojemnik 1100 litrów

-

15,40 zł /szt. Brutto
22,00 zł /szt. Brutto
69,44 zł /szt. Brutto

ZOFIA SĘK P.H.U. TERMO-GAZ

Nowy pojemnik na odpady w cenie usługi. Odbiór odpadów selektywnych co trzy miesiące GRATIS!

32-065 Krzeszowice, tel. 602 384 826

Przypominany, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy,
każde gospodarstwo domowe musi posiadać umowę na wywóz odpadów komunalnych.
W celu pełnego zaprezentowania oferty oraz podpisania umowy prosimy o kontakt:

ul. Chrzanowska 12, Wola Filipowska
www.termo-gaz.pl

termo-gaz@o2.pl

Alba MPO Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, tel: 32/ 643-14-84

GRZESIAK
FIRMA KAMIENIARSKO-BUDOWLANA

słupki bramowe, ogrodzeniowe
z kamienia - produkcja, montaż
n podmurówki z kamienia
n ogrodzenia z kamienia
n

Zielona Galeria Sklep Ogrodnik

www.ogrodzeniazkamienia.pl
tel. 664 476 421, 503 809 602

cebulki, sadzonki, drzewa,
krzewy ozdobne, ziemia, torf,
kora, kamienie dekoracyjne
i wiele innych artykułów ogrodniczych.

KUPON RABATOWY
*kupon ważny do 30 września 2012 r.

ul. Krakowska
ul. Kościuszki

BIEDRONKA

OGRODNIK

ul. Kościuszki 56b
32-065 Krzeszowice

-10%

*przyznanych rabatów nie można sumować

#

Z okazji otwarcia Zielonej Galerii
przy Sklepie Ogrodnik specjalnie
dla naszych klientów przygotowaliśmy
atrakcyjny rabat. W ofercie:

*

