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Klientom i Współpracownikom
składamy życzenia
spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,
dużo uśmiechu,
siły i wytrwałości
w dążeniu do celu
oraz pomyślności
i sukcesów
w Nowym Roku

Medycyna pracy
Medycyna sportowa
Konsultacje specjalistyczne
Rehabilitacja
Badania USG
Badania laboratoryjne

WESOŁYCH ŚWIĄT
WSZYSTKIM KLIENTOM
ŻYCZY
FUTURA PARK
I FACTORY OUTLET
W MODLNICZCE
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PRZEBAJECZNA
PROMOCJA

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

AGD-RTV-KOMPUTERY
• cyfrowa telewizja naziemna
• telewizory, anteny, dekodery
• kuchnie, zmywarki,
pralki, lodówki

Najtansze markowe Kosmetyki i perfumy w Polsce
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR CYFRA+
KRZESZOWICE ul. LEGIONÓW POLSKICH 1, tel. 12 282 04 54

Perfumeria PAA TAL

Abonament przez cały okres minimalny umowy

- perfumy - kosmetyki - produkty naturalne -

SUPERCENA
ORAZ

MULTIROOM GRATIS*

Montaż, doradztwo.

* ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PROMOCJI

MATERIAŁÓWKA
MATERIAŁÓWKA

materiały budowlane

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

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 1

www.materialowka.pl

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

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

Życzymy naszym Klientom Zdrowych
i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Roku 2013.
Dziękujemy, że jesteście z nami.

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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Gabinet Kosmetyczny

Krzeszowice, ul. Targowa 47
Tel. 668 990 679

Angelika Kozera

makijażystka Gabinetu Kosmetycznego Elf.
Ukończyła Francuską Szkołę Wizażu
i Charakteryzacji. Finalistka Ogólnopolskich
Mistrzostw Makijażu Artystycznego Art-Wizaż 2007.
Od pięciu lat wykonuje trwałe przedłużanie
i zagęszczanie rzęs .W 2011 r. odbyła warsztaty
dla profesjonalistów VIP FUR LASHES.

ZAPRASZAMY NA PIĘKNE,
PERFEKCYJNE MAKIJAŻE
SYLWESTROWE
ORAZ TRWAŁE PRZEDŁUŻANIE
I ZAGĘSZCZANIE RZĘS

www.gabinetelf.pl

krzeszowicki

MAKE-UP PROFESSIONAL
Sylwestrowa noc i karnawał
to czas na odważne, wyraziste makijaże, mieniące się
brokatem i cyrkoniami a także piękne, długie i powabne
rzęsy. Kobiece spojrzenie
musi być ponętne i olśniewające. Jednocześnie makijaż
powinien być lekki, żeby nie
obciążał cery, nie wymagał
poprawek i przetrwał w nienaruszonym stanie do rana.
Wieczorowy makijaż jest
wciąż zdominowany przez
wyraziste oczy. Efekt taki możemy osiągnąć przez makijaż
smoky, wyciągniętą na zewnątrz
oka kreskę, namalowaną eyelinerem, a złudzenie błysku dzięki
naklejeniu kryształków Swarovskiego w kącikach oczu. Jednak
nieco tajemniczy i uwodzicielski
charakter spojrzenia (i nie tylko
na jedną noc) zapewni nam
przedłużenie i zagęszczenie
rzęs techniką 1:1, czyli rzęsa do

BIZNES

rzęsy. Zabieg przyjemny,
odprężający, a jego efekt
spektakularny.
Make up na sylwestrową noc i karnawał
jest każdy szczegół makijażu…
musi być perfekcyjny.
Wykonując taki makijaż na- no i oczywiście technika jego
leży zastosować specjalne wykonania..
kosmetyki i fiksery, dzięki
Angelika Kozera
którym uzyskamy oczekiwany
Zdjęcia pochodzą z sesji
spektakularny i trwały efekt.
"Metamorfozy w Gabinecie Elf”.
Makijaż i stylizacja Angelika Kozera.
Na tak wyjątkową noc ważny

GALA Z OKAZJI 15-LECIA POWSTANIA KBP

W czwartek 13 grudnia, na terenie Centrum Restauracyjno-Konferencyjnego „Krakowskie Przedmieście” miała miejsce uroczysta gala
z okazji 15-lecia powstania Kraków Business Park w Zabierzowie.

KBP, jedno z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie, to miasteczko biznesowe, na
które składają się cztery nowoczesne budynki biurowe o łącznej
powierzchni ok. 50 000 m² wraz
z parkingami naziemnymi oraz
podziemnymi. Na terenie budynków wchodzących w skład kompleksu zlokalizowane są restauracja „Krakowskie Przedmieście”
i lunch bar „Dolar”, a także fitness
klub „Manufaktura Zdrowia”.
Obecnie trwają prace nad budową
kolejnego budynku. W planach
jest sieć sklepów, nowoczesna
klinika oraz przedszkole.
Kraków Business Park został niedawno laureatem nagrody „Najlepszy Partner w Biznesie 2012”
w kategorii centra biznesowe,
przyznawaną przez ekonomiczny miesięcznik Home & Market.
Kiedy powstawała koncepcja
zabierzowskiego parku biznesu,
wielu nie wierzyło w realne szanse wprowadzenia jej w życie. Jak
pokazuje jednak przykład KBP
najważniejsze są wizja, konsekwencja i wiara w sukces. Żartobliwym „hymnem” KBP stała się
nawet piosenka Golec Orkiestra
pt „Ściernisko” ze słowami: „tu
na razie jest ściernisko, ale będzie
San Francisco”… I rzeczywiście
– mamy pod Krakowem miasteczko biznesowe spełniające wysokie,
amerykańskie standardy.

Do tej pory pracę w firmach
mających siedzibę na terenie
KBP znalazło już ponad 6 tysięcy osób, docelowo ma to być 15
tys., tu swoje biura mają zarządy
tak prestiżowych firm jak Shell,
HSBC czy Amway.
Takich sukcesów nie sposób nie
świętować hucznie!
W gali, prócz przedsiębiorców
i biznesmenów, udział wzięło
wiele znanych osób ze świata nauki i polityki. Pani Prezes Alicja Gostek-Świech oraz
poprzedni Prezes KBP Pan Adam
Świech serdecznie podziękowali
za wsparcie i zaufanie osobom
i instytucjom, które uwierzyły
w sens i powodzenie przedsięwzięcia.
Galę ze swadę poprowadzili
legendarni członkowie kabaretu
„Elita” - Jerzy Skoczylas i Stanisław Szelc, znani także z kultowego już „Studia 202” radiowej
Trójki. W klimatyczny okres
przedwojennej Polski – szansonistek i szarmanckich panów 
- przenieśli nas Beata Rybotycka
oraz Jacek Wójcicki z zespołem.
Po części oficjalnej i artystycznej na gości czekało wykwintne
menu restauracji „Krakowskie
Przedmieście”.
Dobrze mieć świadomość, że na
terenie naszej podkrakowskiej
gminy jest miejsce tak nowoczesne, spełniające zachodnie

standardy. Miejsce, które stwarza możliwości rozwoju oraz
ciekawego spędzania czasu wolnego nie tylko dla pracowników
zatrudnionych na terenie KBP,
ale również dla lokalnej społeczności. To dla niej właśnie organizowane są imprezy takie jak
cieszące się już dużą popularnością turnieje szachowe.
Kierownictwo KBP czynnie
wspiera wiele fundacji i stowarzyszeń, wpisując się w godny
uznania nurt tworzony przez ludzi
biznesu, którzy, osiągając sukces,
nie zapominają o tych, którym
wiedzie się gorzej.
Dodajmy, że dzięki staraniom
Pana Adama Świecha udało się
stworzyć na terenie Parku stację
PKP, co jest bardzo dogodnym
rozwiązaniem zarówno dla pracowników KBP, jak i mieszkańców Zabierzowa i miejscowości
ościennych. Jest to jedyna stacja
PKP w Polsce sfinansowana ze
środków prywatnych. Na terenie
Kraków Business Park od niedawna swą siedzibę ma także
placówka Poczty Polskiej.
Gratulujemy imponującej wizji
i odwagi w jej realizacji oraz
życzymy dalszych sukcesów.
vv Redakcja
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WIGILIA W STADNINIE
Zasyczał w zimnej ciszy samowar,
Ukrop nalewam w szklanki,
Przy wigilijnym stole bez słowa,
Świętują polscy zesłańcy,
Na ścianach mroźny osad wilgoci,
Obrus podszyty z dołu,
Płomieniem ciepłym świeca się kopci,
Słowem wszystko jak w domu.
Słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni
Sławią boga, że nam się do stajenki mieści.

Jacek Kaczmarski, autor powyższych
słów wprowadza nas w klimat Świąt,
które nasi dziadowie obchodzili mimo
wszystko - mimo wojen, niepokojów
i lat niewoli. Które dawały siłę. Które
pozwalały z nadzieją patrzeć w przyszłość, choć obchodzono je, grzejąc
się przy świecach i pijąc herbatę.

Pomyślmy w tych dniach o ludziach
którzy za naszą dzisiejszą wolność
zapłacili wysoką cenę, o bezimiennych bohaterach, dzięki którym
możemy dzisiaj cieszyć się spokojnymi i bezpiecznymi Świętami
w gronie bliskich. I dla tych ostatnich,
ale nie tylko, bądźmy lepsi.

Korzenie tych Świąt sięgają prawdopodobnie obchodów Saturnaliów w starożytnym Rzymie, gdzie chrześcijaństwo
miało swoje początki. Dzień wigilijny bogaty jest w zwyczaje i przesądy
posiadające rzekomo magiczną moc,
zazwyczaj znajdujące swój rodowód
w lokalnych, przedchrześcijańskich
wierzeniach. Jednym z nich był zakaz
szycia, tkania, motania i przędzenia.
Uważano je za czynności szczególnie
lubiane przez demony, które mogły
zjawić się wszędzie tam, gdzie zakaz
złamano. Do dzisiaj przestrzega się,
aby w Wigilię nie kłócić się i okazywać
sobie wzajemnie życzliwość. Istnieje
także przesąd, aby spróbować każdej
z dwunastu wigilijnych potraw, by
nie zabrakło jej w następnym roku.
Niektórzy pozostawiają w portfelu

Podczas Wigilii w Stajni
w Paczótowicach nie
obyło się również bez
akcji charytatywnej,
której bohaterami byli
mali jeźdźcy, zbierający
na operację oka dla
jednego z najlepszych
koników stajni, uhonorowanego w ubiegłym
roku Pucharem Śląska i wieloma prestiżowymi nagrodami w całym kraju
w roku bieżącym.
Ten bohaterski konik, którego przodkowie należeli do najstarszej linii hodowlanej
konia arabskiego w Polsce, profesor jak o nim mówią, zwyciężał w skokach
i ujeżdżaniu, widząc tylko na jedno oko. Kilka tygodni temu, w wyniku powikłań
spowodowanych zapaleniem, światło zgasło i tam. Patrzono ze zdumieniem,
dumą i nadzieją na dokonania niepełnosprawnego sportowca. Teraz pozostała
tylko nadzieja, że znajdą się jakieś cudowne serca, których wrażliwość nie
pozwoli temu wspaniałemu zwierzęciu, pogrążyć się w ciemności na zawsze.
Schody do światła dla Kiary, bo tak ma na imię klacz, to prócz transportu do
Monachium, 10 tys PLN których brakuje. Jeśli zechcieliby Państwo pomóc,
każda kwota będzie wspaniałym darem.
Tytuł : Kiara / Numer konta: ING Bank Śląski 63 1050 1618 1000 0022 9401 8300.
Dodatkowe informacje: Stadnina w Paczółtowicach lub pod nr tel. 500 044 933
łuski z karpia, które mają przynieść
szczęście.

Na wsi opłatek z wigilijnego stołu,
a także potrawy, podawano bydłu
i koniom, czasem nawet wprowadzając
te ostatnie do izby. Karmienie potrawami przygotowywanymi na Wigilię
miało zabezpieczać inwentarz przed
urokami czarownic i guślarek. Niektóre z tych zwyczajów trwają, inne
odchodzą w zapomnienie i tylko od
nas zależy czy na zawsze.

To, co można było przeżyć w Stajni
w Paczółtowicach przy okazji Wigilii, którą tam zorganizowano tydzień
wcześniej, zapierało dech i nawet z najtwardszej piersi wyciskało wzruszenie, malujące się ciepłymi strużkami
cichaczem wycieranymi z policzka.
Tradycja, ciepło i miłość, płynące

z twarzy dzieci poprzebieranych za
aniołki podczas Jasełek w ich wykonaniu, stworzyły nastrój niezapomniany.
Klimat, którym chciałoby się w ten
piękny czas obdzielić wszystkich
dookoła. Słomiane bele zamiast krzeseł, okrągły stół zbity z drewna, wokół,
w świątecznie przystrojonych boksach
osiołki i pięknie wyczesane kucyki.
Na lśniących bielą obrusach, opłatki
i staropolskie tradycyjne potrawy które
przygotowali obecni na uroczystości
przyjaciele stajni, w liczbie, uwaga,
w tym roku już ponad osiemdziesięciu.
Kochani nie zmieniajcie się nigdy.
Niech to, czego staliście się częścią
daje Wam siłę na przyszłe lata, jesteście mostem łączącym stare z nowym.
Pozdrawiamy Was serdecznie..

Jego tedy przywitajmy
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gmin
Krzeszowice, Liszki i Zabierzów
Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego
życzymy wszystkim Państwu
radosnego przeżycia
Chrystusowej miłości,
w pełni zdrowia, radości i pokoju
przez cały nadchodzący 2013 rok

Wojciech Pałka

Andrzej Adamczyk

Radny Powiatu Krakowskiego

Poseł na Sejm RP

vv Redakcja

NATURY NIE TRZEBA REKLAMOWAĆ
Ozonoterapia medycyną XXI wieku.

Zewnętrznie ozonem wspomagamy leczenie:

• grzybic,
• owrzodzenia z powodu schorzeń naczyń żylnych,
• nie gojących się lub trudno gojących się ran i odleżyn,
• oparzeń,
• ropni, czyraków, trądziku i opryszczce
• stanach zapalnych zatok i ucha środkowego
• powikłań stopy cukrzycowej
• szumów w uszach
• pozostałych chorób wywołanych przez bakterie,
wirusy, grzyby, drożdże i pierwotniaki

cząsteczka nietrwałą. Jego połowiczny czas rozpadu
wynosi 40 minut.

Zabija bakterii E.coli, Listeria, Salmonella, Giardia
i Cryptosporidium skuteczniej niż konwencjonalne
środki dezynfekcyjne, jak chlor. W rzeczywistości,
ozon zabija E.coli ponad 3000 razy szybciej niż chlor.
Gdy dodatkowy atom tlenu dzieli się w cząsteczki ozonu, następuje: dezynfekcja i utlenianie. Jako środek
odkażający, atomy te szybko niszczą bakterie, pleśni
i nieprzyjemnych zapachów.

czyń częściej. Ten sposób sama stosowałam dawno temu,
kiedy miałam bardzo osłabione włosy po urodzeniu
dwojga dzieci w jednym roku. Dlatego polecam go
z czystym sumieniem, bo bardzo mi pomógł.Możesz
także zastosować inną kurację. Wymieszaj dokładnie
1 żółtko z 1 łyżką oleju rycynowego i 1 łyżką oliwy
z oliwek, lekko podgrzej i nanieś na włosy. Następnie
nałóż czepek, owiń głowę ręcznikiem i taką maseczkę
trzymaj całą noc (ale wystarczy również godzinę). Rano,
po umyciu włosów, dodaj do płukania sok z cytryny lub
ocet jabłkowy. W przypadku, gdy nasze włosy mają
tendencję do przetłuszczania, sok z cytryny możemy
dodać także do maseczki.

ta zwyczajna na pozór mikstura, jak w baśni, ma magiczną moc, którą ludzie wykorzystują od ponad stu lat!

Trend używania naturalnych bio kosmetyków jest coraz
bardziej widoczny.

Ozon jest jednym z najsilniejszych środków odkażających i utleniaczy.

Rycynowe sposoby na piękno

Olejek rycynowy działa dobrze na włosy i skórę.

Olej rycynowy pozyskiwany jest z nasion tropikalnego
drzewa rycynowego (ricinus communis), ale ludzie
w wielu krajach bardzo zaprzyjaźnili się z tą rośliną ze
względu na jej właściwości.
Zewnętrzne sposoby podawania
mieszaniny tlenowo-ozonowej:

• oddziaływanie suchą, gazową mieszanką tlenowo-ozonową w rękawach foliowych zakładanych na
kończyny
• podawanie ozonu przez przewody słuchowe
• lewatywy z naozonowanych płynów
• podawanie gazowej mieszaniny tlenowo - ozonowej
do jam ciała,
• ozonowanie wody
• ozonowanie oliwy
Ozonoterapia jest medycyną XXI wieku i naszego
jutra.
Ozon (O3) jest lepszy od tlenu, bo jest jego wysokoenergetyczna odmiana o ciężarze cząsteczkowym 48. Jest
cięższy od powietrza bowiem jego względna gęstość
w stosunku do powietrza wynosi 1,6. W temperaturze
pokojowej jest lekko niebieskim gazem łatwo wyczuwalnym przez nos już w stężeniu 1:600. Ozon jest

Powszechnie znane jest jego działanie przeczyszczające. Jako ciekawostkę powiem wam, że tę cechę
wykorzystywali bardzo skutecznie około 100 lat temu
poszukiwacze diamentów na pustyni w Namibii. Pracownicy, którzy chcieli opuścić to miejsce, musieli wypić
solidną porcję oleju rycynowego. Ewentualnie połknięte
diamenty powracały dosyć szybko „na światło dzienne".

Oprócz właściwości przeczyszczających olejek rycynowy jest bardzo popularny zarówno w przemyśle
kosmetycznym - jest składnikiem szminek, kremów
i mydeł, ale jest także chętnie stosowany w skutecznych,
domowych zabiegach upiększających i odżywiających
skórę i włosy.
Wzmocnij swoje włosy

Aby zahamować wypadanie włosów, olejek rycynowy
wlej na spodeczek, który postaw na 2-3 minuty na szklance z gorącą wodą. Kiedy się mocno ogrzeje opuszkami
palców energicznie wmasuj w skórę głowy. Następnie
załóż czepek foliowy i pozostaw na noc. Rano porządnie
umyj. Stosuj przynajmniej raz w tygodniu, a jeśli twoje
włosy są bardzo osłabione i wypadają garściami zabieg

Coraz więcej osób sięga po te preparaty, które wykorzystują naturalne składniki.

Na polskim rynku pojawiła się marka kosmetyków
naturalnych BOTANIQUE która wykorzystuje tylko
i wyłącznie naturalne składniki i tworzy innowacyjne
formuły, które zaskakująco przynoszą znakomite efekty.
Jednym z takich produktów jest innowacyjny szampon
do włosów z OZONEM i OLEJEM RYCYNOWYM
o właściwościach oczyszczających. Dzięki unikalnej
technologii ozonowania oliwy, udało nam się zamknąć
gaz w oliwie. Kwasy tłuszczowe z oliwy ekstra virgin
wiążą ozon, który uwalnia się pod wpływem powietrza
i wody na skórze, skąd przenika do jej głębszych struktur,
dotleniając i odżywiając ją.
Ozon rozpuszcza PARABENY I SILIKONY ze standardowych szamponów które zaklejają cebulkę włosa i przez
to nie może być odpowiednio dotleniona i oczyszczona
z grzybów i innych drobnoustrojów – dzięki temu włosy
mniej wypadają.
Działa też aseptycznie likwidując szkodliwe drobnoustroje gromadzące się na powierzchni skóry, łagodzi
podrażnienia.

Szampon zawiera ozonowaną mieszaninę oliwy ( Extra
Virgin) i oleju rycynowego. Ozon uwalnia się podczas
mycia dezynfekując skórę i natleniając ją. Dzięki temu
włosy odzyskują blask i miękkość a skóra głowy jest
optymalnie dotleniona i odżywiona. Szampon może być
stosowany do codziennej pielęgnacji włosów jak również
w leczeniu łupieżu, łojotoku i innych problemów skóry
głowy. Zachowuje optymalne pH skóry. Pozostawia na
włosach świeży, delikatny zapach.

Dostępnym w nowo
otwartej Perfumerii
PAA TAL,
Krzeszowice przy ul.
Legionów Polskich 1

￼

Cena szamponu 19 zł za 200 ml.

Olejek rycynowy BOTANIQUE
w cenie 5,99 zł za 60 ml

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

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

ZAWISZA

tel./fax 12 282 29 89, 12 282 89 95, kom. 600 403 988
zawisza.kr@gmail.com • www.zawisza.krakinfo.pl
Pracownicy ﬁrmy realizując zadania ochronne
na terenie Krakowa, Chrzanowa, Trzebini,
Krzeszowic, Alwerni, Michałowic, Zielonek,
Iwanowic, Skwierzyny, Myślenic, systematycznie
dążą do poprawy bezpieczeństwa w tych rejonach.

www.sklep-pinkblue.pl
Edukacyjne

Kreatywne

Ekologiczne

Zabawki dla Twojego dziecka

Już od 12 grudnia zapraszamy Państwa do nowo otwartego sklepu
Godziny otwarcia: pn 8:00 – 17:00, wt - pt 9:00 – 18:00, sb 9:00 - 13:00

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

Atrakcyjne
ceny!

DACHY

FIRMA CIESIELSKO-DEKARSKA “ROAR”
// WIĘŹBY DACHOWE // KRYCIE DACHÓWKĄ, BLACHĄ itp. //
// MUROWANIE KOMINÓW // MALOWANIE DACHÓW //
// ADAPTACJA PODDASZY // ODŚNIEŻANIE //

KONKURENCYJNE CENY!!!
e-mail:

tel. 600-47-32-48, 500-03-11-29
vertevill@gmail.com • www.sites.google.com/site/dachyroar

Przyjmę do pracy przy dachach, tel. 600-47-32-48

krzeszowicki
PORADY PRAWNE

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

Zgodnie z art. 33 kodeksu pracy umowa o pracę na czas określony zawarta
na okres dłuższy niż 6 miesięcy może być rozwiązana tylko, jeżeli posiada
klauzulę dopuszczającą zastosowanie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Jeżeli umowa nie zawiera takiej klauzuli to rozwiązuje się ona z upływem
czasu na jaki została zawarta.
Wyjątek od powyższej zasady
stanowi sytuacja określona w
art. 411 § 2 kodeksu pracy, gdy
ogłoszono upadłość lub likwidację
pracodawcy. Wówczas każda ze
stron może rozwiązać umowę na
czas określony za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zasada
ta obowiązuje również w razie
przeprowadzania zwolnień na
podstawie ustawy z dnia 13 marca
2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników, jednakże nie jest możliwe rozwiązanie terminowych umów o pracę za
wypowiedzeniem z pracownikami
szczególnie chronionymi, wskazanymi w art. 5 ust. 3 i 5 tej ustawy.
Wypowiedzenie umowy zawartej

na czas określony ulega rozwiązaniu po upływie dwutygodniowego
okresu wypowiedzenia. Moment
zakończenia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
wyznacza art. 30 § 21 kodeksu
pracy, zgodnie z którym okres
wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub jego
wielokrotność kończy się w sobotę. Zatem, aby wypowiedzenie
umowy o pracę określone w tygodniach upłynęło w sobotę, musi
rozpocząć swój bieg w niedzielę
gdyż w przypadku tego typu umowy ostatni dzień wypowiedzenia
musi przypadać w sobotę, niezależnie od tego, kiedy zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu. Do okresu wypowiedzenia nie
zaliczamy dnia, w którym wypo-

wiedzenie zostało dokonane. Bieg
wypowiedzenia rozpoczyna się
dnia następnego po tym fakcie.
Co ważne, pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas
określony dłuższy niż sześć miesięcy, w której nie przewidziano
możliwości wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem, w
przypadku wypowiedzenia takiej
umowy przez pracodawcę może
dochodzić nie tylko odszkodowania, ale także przywrócenia
do pracy, co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17
listopada 2011 roku sygn. akt III
PZP 6/11.
Oczywiście, w sytuacji gdy umowa na czas określony nie zawiera
klauzuli pozwalającej na jej wypo-

wiedzen ie lub
jeśli została ona zawarta na okres
krótszy niż sześć miesięcy, do rozwiązania umowy o pracę na czas
określony może dojść w drodze
porozumienia stron. Porozumienie stron jest jedyną możliwością
bezkonfliktowego rozstania się
pracodawcy i pracownika i pozwala na rozwiązanie każdej umowy
o pracę. Możliwość taka wynika
z ogólnej zasady swobody umów.
Oferta rozwiązania umowy za
porozumieniem stron może zostać
złożona na piśmie lub ustnie.

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.

RAD-KAR

Mechanika Pojazdowa
Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

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

ALBA MPO Sp. z o.o. to nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt, wykwaliﬁkowana
i doświadczona kadra specjalistów oraz lata doświadczeń na rynku usług komunalnych,
które sprawiają, iż usługi wykonywane przez naszą ﬁrmę oceniane są bardzo wysoko.
Oferujemy możliwość wyboru wielkości pojemnika w zależności od potrzeb:
Pojemnik 120 litrów
15,40 zł /szt. Brutto
y
decznie zapraszam
Pojemnik 240 litrów
22,00 zł /szt. Brutto Serdo współpracy!!!
Pojemnik 1100 litrów 69,44 zł /szt. Brutto
Nowy pojemnik na odpady w cenie usługi. Odbiór odpadów selektywnych co trzy miesiące GRATIS!
Przypominany, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy,
każde gospodarstwo domowe musi posiadać umowę na wywóz odpadów komunalnych.
W celu pełnego zaprezentowania oferty oraz podpisania umowy prosimy o kontakt:

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

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

Dostawczy z założenia samochód Volkswagena stał się prawdziwym rewelacją, także jako oso- bówka.
To również rodzaj dużego minivana w przystępnej cenie.Transporter nie jest oczywiście klasycznym
vanem, ponieważ jego osobowe wersje to nic innego jak przeróbka odmian towarowych. Dla niektórych nie jest to przeszkoda i z powodzeniem wykorzystują walory tego pojemnego auta.
Duże rozmiary, wygoda, sporo wolnej przestrzeni na bagaże
i uniwersalność przestrzeni pasażerskiej wpływają na szacunek
dla serii T. Ten model zawsze znakomicie się sprzedawał i teraz
na rynku wtórnym znajduje się ogromna liczba egzemplarzy używanych. Jednak przed kupnem należy pamiętać o przeznaczeniu
i sposobie użytkowania tego modelu.

uprawnienia
Ministra Finansów
7479/2004

Historia modelu

1990 - premiera Transportera czwartej generacji (T4), wersje użytkowe i osobowe z nadwoziami 4d, silniki
benzynowe 2.0 (84 KM) i 2.5 (110 KM), silniki
wysokoprężne 1.9D (61 KM) i 2.4D (78 KM)
1996 - niewielka modernizacja wersji Multivan (nowy pas
przedni, nowe lampy tylne i zderzak, zmodyfikowana
deska rozdzielcza, bogatsze wyposażenie), silnik
benzynowy 2.8 VR6 (140 KM), turbodiesle 1.9 TD
(68 KM) i 2.5 TDI (102 KM)
1998 - turbodiesel 2.5 TDI (88 KM lub 150 KM)
1999 - niewielka modernizacja nadwozia i wnętrza innych
wersji nadwoziowych (jak wersji Multivan w 1996
r.). Najtańsze odmiany T4 wciąż produkowane z nadwoziem sprzed modernizacji.
1999 - wersja Syncro (4x4)

NASZ WYBÓR

Nie dajmy się przekonać do wersji benzynowej. Jeśli chcemy dbać
o ekonomię musimy mieć pod maską silnik wysokoprężny. Wersje
1.9D i 1.9TD są najoszczędniejsze ze wszystkich proponowanych
silników, ale nie można ich polecić ze względu na wyjątkowo słabą
dynamikę. Przy „chudszym portfelu” wybierzemy starej generacji
silnik 2.4D (78 KM). Ma nie tylko wyższą moc, ale znacznie
większy moment obrotowy. Nabywcy, których stać na droższe
auta, powinni szukać wersji 2.5 TDI (88, 102 lub 150 KM). Najmocniejsza jej odmiana pozwala jeździć naprawdę dynamicznie.

Najbardziej popularnym i lubianym modelem jest Transporter
2.4D. Konkurencja na rynku wtórnym jest olbrzymia. Do bliskiej
konkurencji tego modelu należą: Mercedes Vito, Renault Traffic,
Korozja stanowi problem w egzemplarzach, produkowanych przed 1996 Opel Vivaro.
r. Rdzewieją w nich głównie tylne błotniki, tylna pokrywa i pokrywa
silnika. Od 1996 do 2000 r. nadwozie cynkowano w dolnych strefach, Każdy wie, co dla niego jest najlepsze. Jedni wolą nowoczesne
a od 2000 r. wprowadzono pełny ocynk karoserii. Dlatego T4 i młodsze kształty, wyposażenie wnętrza w niczym nie ustępujące osobówmodele nie mają większych problemów z korozją. Słabym punktem kom dobrej klasy, drudzy zaś klasyczne kształty, bezawaryjność
Transportera czwartej generacji są przesuwne drzwi boczne, które i przebieg podchodzący pod milion km. Są różne gusta….
vv WM
lubią się zacinać i blokować. Winę ponoszą zazwyczaj zużyte rolki.
2003 - premiera Transportera piątej generacji (T5)

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

Zapraszamy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 19.00

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

www.stomatolog-krzeszowice.pl

tel. 519 440 519
ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Święta Bożego Narodzenia to czas
przepełniony szczególną atmosferą rodzinną,
pełną radości i pamięci o bliskich, okres wielu refleksji osobistych,
a zarazem czas wesołego kolędowania i nadziei płynącej ze świadomości,
iż Bóg stał się człowiekiem, dzieląc z nami trudy i znoje…
Łamiąc się symbolicznie wigilijnym opłatkiem proszę przyjąć życzenia
Bożego błogosławieństwa, radości i pokoju serca.
Niech Nadchodzący Nowy 2013 Rok będzie czasem pokoju,
serdeczności i międzyludzkiej życzliwości.
W szczególny czas Bożego Narodzenia
Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu
pragnie złożyć najpiękniejsze świąteczne życzenia.
Niech wigilijna noc wprowadzi spokój, upłynie w szczęściu i radości
przy dźwiękach staropolskich kolęd oraz zapachach pierników i świerkowych gałązek.
Niech nadzieje pokładane wraz z nadejściem
nowego czasu ziszczą się jak najprędzej,
przynosząc w Nowym 2013 Roku
szczęście i pomyślność w życiu osobistym i zawodowym!
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 13 50, fax: 32 758 13 50 • agorka@nowyszpital.pl • www.olkusz.nowyszpital.pl
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ZDROWY TRYB ŻYCIA

PUPA MARZEŃ – W PREZENCIE
Patrząc na gwiazdy Hollywood, wyraźnie widać, że mała, płaska pupa
wcale nie jest w modzie. Wiele osób w tym instruktorów fitness uważa,
że właścicielką najbardziej atrakcyjnych pośladków jest Jennifer Lopez.
Jej pupa jest duża, krągła i wystająca, a także wyjątkowo jędrna. Dlatego
ubezpieczona jest na milion dolarów, Ona wie co posiada.
Tak naprawdę niewiele kobiet jest jednak zadowolonych ze swojej pupy. Mankamentów może
być kilka, np. płaskie pośladki z tendencją do
opadania, zbyt gruba warstwa tłuszczyku. Zimą
łatwo ukryć te defekty, ale czy o to nam chodzi?
Sylwester tuż, tuż, karnawał przed nami najwyższy czas zabrać się za taki trening, który sprawi,
że widok twojej pupy w lustrze nie przyprawiał
cię o zły humor. Możesz go wykonywać w domu
bez żadnego dodatkowego sprzętu, jak również
możesz skorzystać z oferty klubu fitness. Aby
wyszczuplić biodra i mieć pupę marzeń, wystarczy 2 razy w tygodniu wykonywać poniższy
program i 3 razy w tygodniu poświęcić 30 min
na trening kardio.

wą. Silniejsze, bardziej zwarte mięśnie pozwolą
podnieść pośladki i nadać im apetyczny, krągły
kształt. Nie obawiaj się – pupa nie stanie się
większa. Silniejsze mięśnie spalają więcej kalorii w spoczynku, ułatwiają wykonywanie wielu
czynności i uprawianie sportów.

niej prawą. Powtórz
ćwiczenie w przeciwną stronę. Wykonałaś
jedno powtórzenie.
W każdej z 2 serii
wykonaj ich 10, za
każdym razem skaZadanie: UNOSZENIE NÓG
cząc jak najbardziej
Połóż się na macie na brzuchu, ugnij łokcie i połóż dynamicznie.
przedramiona na podłożu, dłonie przy barkach.
Ćwiczenie wzmacNogi wyprostuj na przedłużeniu tułowia. Wciągnij
nia: boczne i przyśrodkowe (wewnętrzne) czębrzuch i unieś nogi nad podłoże – pięty powinny
ści ud, mięśnie pośladkowe wielkie (położone
znaleźć się jedynie tuż nad pośladkami, kolaz tyłu)i średnie położone z boku, nad stawami
na wyprostowane. Obróć uda na zewnątrz tak,
biodrowymi.
by palce stóp skierowały się do boków. Szybko
i rytmicznie rób niewielki rozkrok i łącz nogi To warto wiedzieć: najnowsze badania naukoZadanie: PRZYSIAD-KOPNIĘCIE
nad podłożem. Wykonaj 2 serie po 30 powtórzeń we potwierdziły, że dynamiczne ćwiczenia (np.
podskoki, przeskoki) skutecznie poprawiają siłę
Stań w rozkroku nieco szerszym niż na szerokość rozkroków każda.
bioder. Wykonaj półprzysiad (uda jak najbardziej Ćwiczenia wzmacniają: pośladki i tył ud, ujędr- mięśni. Jednocześnie szybko spalają kalorie. Tego
typu ćwiczenia mobilizują mięśnie do skurczu,
równolegle do podłoża, kolana nie wyprzedzają niając je i jednocześnie unosząc.
kiedy są rozciągnięte, a także maksymalnie
stóp) z jednoczesnym ugięciem rąk przed sobą.
To warto wiedzieć: ćwiczenie to wzmacnia mię- skurczone. Dzięki temu mogą rozwijać dużą siłę
Wyprostuj kolana. Na lekko ugiętym lewym kolaśnie, sprawiając, ze stają się smukłe i jędrne. w krótkim czasie i skutecznie chronią stawy
nie wykonaj kopniecie prawa nogą do przodu, aż
Zapobiega ich nadmiernemu rozrostowi.
przed kontuzjami.
do pełnego wyprostu kolana, stopa zadarta. Wróć
do pozycji wyjściowej i powtórz, tym razem po
Zadanie: PRZESKOKI W BOK
Zadanie: STRETCHING
przysiadzie wykonaj kopnięcie lewą nogą. Zrób Stań w rozkroku na szerokość bioder. Ugnij kolana
Połóż się na plecach, ugnij kolana, stopy na
3 serie, po 20 powtórzeń (10 każdą nogą) w serii. i biodra tak, jakbyś szykowała się do podskoku.
podłożu. Unieś prawą nogę i oprzyj zewnętrzną
Ćwiczenie wzmacnia: mięśnie pośladkowe i mię- Dłonie złącz przed klatką piersiową. Odbij się krawędź stopy na lewym udzie, w jego górnej
śnie nóg. Duża liczba powtórzeń i dynamika mocno lewą nogą i wykonaj przeskok w przód części. Obejmij dłońmi lewe udo i przyciągnij
ruchu pomagają także wzmacniać serce i płuca na nogę prawą. Wyląduj na niej, a lewą nogę je do klatki piersiowej, aż poczujesz rozciąganie
oraz spalają kalorie.
pozostaw ugiętą, stopa cofnięta. Odbij się prawą w okolicy prawego pośladka i biodra. Wytrzymaj
To warto wiedzieć: aby zmniejszyć ilość tłusz- nogą i przeskocz w bok, w lewą stronę. Wyląduj 30 sekund i powtórz drugą nogą.
czyku, warto popracować nad masą mięśnio- najpierw na lewej nodze, a następnie dołącz do

Ćwiczenie odpręża
i uelastycznia mięśnie pośladkowe.

Zalety: zawsze po ćwiczeniach wzmacniających
rozciągnij mięśnie objęte treningiem. To zapewni
mięśniom odpowiednią długość i elastyczność
oraz zapobiegnie ograniczeniom ruchu w stawach.
Stretching to także doskonały relaks dla mięśni.
To musisz wiedzieć:

Jeśli jesteś szczupła, i chcesz jedynie ujędrnić oraz
ukształtować pośladki, możesz ograniczyć treningi kardio lub z nich zrezygnować. Wystarczy,
że regularnie i dokładnie będziesz wykonywać
ćwiczenia wzmacniające.

Jeśli twoim problemem jest tłuszczyk okrywający pupę i biodra, zwiększ liczbę treningów
wytrzymałościowych w tygodniu oraz czas ich
trwania. Pamiętaj, że najskuteczniejszy w walce
z tłuszczem jest trening kardio połączony z odpowiednia dietą. Powodzenia 

vv Anna Chrząścik

instruktor fitness, fizjoterapeuta

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl
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CHROMOTERAPIA CIĄG DALSZY

Nauka potwierdza pozytywny wpływ światła słonecznego i kolorów na organizm ludzki.
Nasza skóra powinna regularnie otrzymywać promieniowanie słoneczne, brak kąpieli
słonecznych powoduje niedobór witaminy D, ciągłe zmęczenie oraz wiele chronicznych
zaburzeń naszego organizmu.
Aby sprawdzić moc kolorów, możemy przeprowadzić doświadczenie:
załóżmy na parapecie mini ogródek - w 2 doniczkach posadźmy te
same rośliny, doniczki powinny stać
obok siebie. Teraz na szybę naklejmy
czerwoną bibułę, tak, aby światło słoneczne w kolorze czerwonym padało
na jedną doniczkę. Obok czerwonej
bibuły przyklejmy bibułę w kolorze fioletowym lub indygo, tak, aby
światło w tym kolorze padało na
drugą doniczkę. Po trzech miesiącach zobaczymy, że w czerwonym
ogródku rośliny wegetują znacznie
lepiej - kolor czerwony sprawia, że
rośliny rozwijają się szybciej i lepiej.
Podobny wpływ kolory wywierają
na ludzki organizm. Światło padające na siatkówkę oka wywołuje
silną reakcję. Ludzie, którzy żyją
w warunkach, w których brak jest
nasłonecznienia, stają się podatni na
różne choroby oraz wykazują zaburzenia procesów zachodzących w ich
organizmach.

blemy innych ludzi. Jednak należny
stosować go z umiarem, gdyż nadmiar tego koloru może powodować
nastroje depresyjne, zmęczenie i
zatwardzenia.

płciowej, stymuluje serce i wzmacnia
aktywność nerek

KOLOR CYTRYNOWY - ma działanie stymulujące i odtruwające organizm, wzmacnia energię seksualną.
KOLOR FIOLETOWY: fiolet to Usuwa zmęczenie i stymuluje układ
mieszanka błękitu i czerwieni. Jest kostny (wpływa na poziom fosforu
to kolor tajemniczy, można nawet i siarki w organizmie). Kolor cytrypowiedzieć mistyczny. Używają nowy stymuluje centralny układ nergo dostojnicy Kościelni - ozna- wowy, poprawia pamięć i ułatwia
cza bowiem przekroczenie progu koncentracje. Korzystnie wpływa
zmysłowości, wejście w obszar na ukrwienie mózgu, pracę wątroby
mistycznych przeżyć. Fiolet pozwala i woreczka żółciowego.
zmniejszyć lęk i strach, gasi wszelKOLOR TURKUSOWY - stosuje
kie ludzkie namiętności. Kolor ten
się tę barwę raczej w przypadkach
wywiera działanie uspokajające na
nagłych, pomaga regenerować skóserce, ułatwia proces oczyszczarę po oparzeniach i w przypadkach
nia krwi, usuwa toksyny stymunagłych bólów. Wykazuje podobne
luje produkcje leukocytów, fiolet
właściwości jak kolor zielony i nieprzede wszystkim gasi wszelkiej
bieski. Ma działanie uspokajające,
gwałtowności w ludzkich emocjach
po wytężonym wysiłku umysłowym
(na zachodzie w ośrodkach psychiawarto odprężyć się w turkusowym
trycznych projektuje się specjalne
fotelu.
pomieszczenia, w których np. sufit
wykonany jest z fioletowego szkła- w
tych pokojach umieszcza się pacjen- Na koniec warto podkreślić, że enerKOLOR NIEBIESKI- połączony tów cierpiących na atak furii, wście- getyczne pole człowieka - kolory,
jest ze słuchem, kontroluje tkankę kłości czy nasilonej agresywność). światło naturalne i sztuczne - oddziatłuszczową oraz system gruczołów
ływują na naszą sprawność, zdrowie
KOLOR PURPUROWY - wpływa
wydzielania wewnętrznego. Dziapsychiczne i fizyczne oraz wpływają
uspokajająco i pozytywnie na emoła regenerująco i wzmacniająco na
na poziom energii. Dbajmy więc o
cje. Znieczula i zwalcza gorączkę,
organizm, zmniejsza uczucie ognia
to, by regularnie korzystać z kąpieli
przynosi dobre skutki w czasie krwoi ciepła w organizmie. Pomocny
słonecznych, chodząc na spacery
toków np. z nosa, łagodzi podrażniebywa przy bólach głowy, gardła,
bez względu na otaczającą nas aurę.
nia skóry, wspomaga środki moczoinfekcjach, bezsenności, wrzodach
pędne oraz czyści nerki z toksyn.
żołądka i ostrych bólach kręgosłupa.
vv Beata Kuźnik
Kolor niebieski uspokaja system ner- KOLOR SZKARŁATNY - jest
wowy, relaksuje, ułatwia medytować, afrodyzjakiem, przynosi pozytywnauczyciel jogi, tel. 604 470 772
otwiera umysł na potrzeby i pro- ne efekty przy leczeniu oziębłości
joga.czarymary.net

Już teraz nowości 2013
- zimowe promocje!

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Zapraszamy do Kuchni na Wzgórzu
Pierogi z kiszoną kapustą i Likier z kukułek

Dzisiaj proponuję trochę inne przepisy - bardziej świąteczne, bardziej domowe - na
ten świąteczny czas. Pierogi chyba lubi każdy, ja proponuję dziś pierogi z kapustą
kiszoną i grzybami, ale trochę inne. Likier z cukierków kukułek - prosty, smaczny
i w sam raz na prezent dla kogoś bliskiego lub dla nas, umilający nam wieczorny
odpoczynek. Życzę Państwu spokojnych i zdrowych Świąt i wspaniałego
kolejnego - 2013 roku.

•
•
•
•
•

Pierogi
z kiszoną kapustą

• 2 łyżki klarowanego
masła

Ciasto na pierogi:
2 i pół szklanki mąki
jajko
2 łyżki oliwy
szczypta soli
1/2 szklanki wrzącej
wody

Ciasto rozwałkować, wycinać
szklanką kółka i nakładając na
nie farsz, lepić pierogi.

Wszystko wymieszać mikserem na jednolitą masę, dolać
1/2 szklanki wrzącej wody i
wymieszać.

•
•
•
•
•

Farsz:
1/2 kg kapusty kiszonej
10 dkg pieczarek
1 cebula
sól, pieprz do smaku
olej do smażenia

Cebulę i pieczarki obrać, drobno posiekać. Kapustę kiszoną
posiekać. Na patelni rozgrzać
olej i wrzucić cebulę i pieczarki. Przesmażyć, dodać kapustę
i wszystko razem przesmażyć.

Dekoracja:

Cebulę przesmażyć na roztopionym maśle.

Na patelni rozgrzać olej i smażyć pierogi, podawać natychmiast.

Smażyć na kolor złoty, podawać
z cebulką.

Likier z kukułek

• 300 gram cukierków
kukułek
• 250 ml wódki
Cukierki rozdrobnić za pomocą
malaksera lub w woreczku, za
pomocą wałka. Przełożyć do
butelki, zalać wódką i odstawić
na 7 dni, codziennie mieszając
zawartość, co pozwoli rozpuścić
się cukierkom. Po tym czasie
delektować się słodyczą domowego likieru.
vv Ulla Pałka

• 1 cebula pokrojona
w piórka

www.kuchnianawzgorzu.pl

PHU ZOFIA SĘK TERMO-GAZ
ul. Chrzanowska 12, Wola Filipowska, 32-065 Krzeszowice
tel. 12 282-66-29, 602-384-826, 602-172-460
www.termo-gaz.pl
termo-gaz@o2.pl

W mroźne zimowe dni szukasz kotła lub grzejnika? Zapraszamy do firmy Termo-Gaz na Woli Filipowskiej. Rabaty – 10%.
WSZYSTKIM KLIENTOM ORAZ WSPÓŁPRACOWNIKOM ŻYCZYMY UDANYCH ŚWIĄT ORAZ DO SIEGO ROKU!

Serdecznie zapraszamy
do nowej siedziby
Gabinetu Urody Pretty Women!

Solarium

tel. 513 288 895

KOSMETYKA
Wola Filipowska,
k/Krzeszowic,
ul. Chrzanowska 12,
tel. 500 120 310 (Kosmetyka)
tel. 696 430 946 (Fryzjerstwo)
budynek TERMO-GAZ
I piętro

7

FRYZJERSTWO
Zapraszamy do naszego
Gabinetu na świąteczne
promocje i spędzenie czasu w
miłej oraz ciepłej atmosferze...
Wszystkim naszym Klientom z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się okresu
karnawału życzymy szczęścia,
pomyślności i spełnienia marzeń...

Przywitaj nowy rok promienną opalenizną.
Wyglądaj pięknie właśnie w noc sylwestrową.
Zapraszamy do solarium. 1 min – 1 zł.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW
KRZESZOWICE
Świąteczny kiermasz sztuki w Galerii w Pałacu Vauxhall

Do końca grudnia zapraszamy na kiermasz sztuki, na którym można kupić wyroby ceramiczne
z pracowni ceramiki Jadwigi Gajdy-Lusina z Zabierzowa, prace plastyczne oraz rękodzieło
artystyczne pracowników naszego Centrum. Niepowtarzalne ozdoby, ceramiczne dekoracje,
biżuteria, obrazy – to piękny prezent pod choinkę. Ceny w naszym sklepiku są dla każdego,
od 5 do 200 złotych. Przyjdź, zobacz, kup!

KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ
– Galeria w Pałacu Vauxhall

11 stycznia 2013, w piątek, godz. 19.00 zapraszamy na tradycyjny Noworoczny Koncert
piosenek – przebojów: Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, „OKRĄGŁE 31”
“Moda jest czymś, co przemija. Starałam się śpiewać piosenki niemodne, ale dobre.
Zabiegałam więc o twórców, którzy to gwarantowali. Wojciech Młynarski, Magdalena
Czapińska, Wojciech Kejne, Włodzimierz Korcz. Dzięki nim mam repertuar, który bez
wstydu prezentuję Państwu już tyle lat…”
Alicja Majewska
Włodzimierz Korcz i Alicja Majewska – kompozytor i jego Muza. Są razem na estradzie przeszło 30 lat. To duet, który
wylansował najwięcej przebojów w polskiej muzyce rozrywkowej.
Zapraszamy na koncert gwiazdy polskiej piosenki, która od swojego debiutu solowego w roku 1974 nieprzerwanie
śpiewa przy pełnej widowni. Sprzedaż biletów na koncert w cenie 45 złotych już wkrótce w Galerii.

TRZEBINIA
Powitanie Nowego Roku
w Domu Kultury "Sokół"
Trzebińskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na
wspólne powitanie Nowego 2013 Roku. W trzebińskim
Domu Kultury Sokół, 1 stycznia 2013 roku o godz. 16.00
odbędzie się barwne widowisko muzyczne w wykonaniu
artystów scen śląskich pt. "Bal w Miltonie". W przerwie
spektaklu noworoczny toast i poczęstunek.
Rezerwacja biletów w cenie 50 złotych w DK Sokół ,
tel. 32-61-10-621
Widowisko „Bal w Miltonie”, to nie tylko esencja muzyki,
tańca i dowcipu charakterystycznego dla gatunku barwnej sceny muzycznej, ale również pokaz najsłynniejszych karnawałowych tańców tj. rumba, cha-cha-cha,
czy rock and roll. Usłyszeć w nim można arie, czardasze
i duety ze słynnych operetek jak i musicali takich jak
Wesoła Wdówka, Księżniczka Czardasza, My Fair Lady,
Skrzypek na Dachu i wiele innych. Dopełnieniem niezwykłych umiejętności wokalnych, tanecznych i aktorskich
są piękne, karnawałowe kostiumy, odpowiednio dobrana
aranżacja muzyki i świateł..
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza do spędzenia
SYLWESTRA w pięknych wnętrzach Dworu Zieleniewskich.
Gwarantujemy znakomitą zabawę przy zespole muzycznym „Positive music” oraz wyśmienite
menu. Bilety – 400 złotych od pary. Rezerwacje telefoniczne 32 61-10-621 lub osobiście w Domu
Kultury „Sokół”. Uwaga – ilość miejsc ograniczona
Trzebińskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza
na zabawę sylwestrową w Willi NOT w Sierszy.
Smaczne jedzenie, świetna atmosfera i orkiestra, której repertuar porywa do tańca - to wszystko
sprawia,
że Nowy Rok 2013 warto przywitać właśnie tam.
MENU. 3 gorące posiłki:
- rolada z omletem (pieczarki, szynka, kluchy śląskie, sos borowikowy)
- stogonow (gulasz węgierski)
- barszcz czerwony z krokietem
„Zimna płyta” (swojskie produkty): sałatka jarzynowa i grecka, galaretka z kurczaka i golonki,
ryba po grecku, śledź w musztardzie po francusku, smalec, ogórki, chleb, kawa, herbata, ciastko
tortowe, owoce, woda mineralna i soki, woda z cytryną i miętą, ½ litra alkoholu (na parę),
1 szampan (na 2 pary)
Bilety w cenie 310 zł od pary można nabyć w Domu Kultury "Sokół" w Trzebini.
Rezerwacja miejsc również tam pod nr tel. 32 6121 602

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
28.12
17:00
		20:15
28.12
17:00
		20:15
30.12
15:00
		18:15
02.01
17:00
		20:15
03.01
17:00
		20:15

PREMIERA: 3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, napisy
3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, napisy
3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, dubbing
3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, napisy
3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, dubbing
3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, napisy
3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, dubbing
3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, napisy
3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, dubbing
3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, napisy

I JURAJSKI NOWOROCZNY OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR KRAKÓW BUSINESS PARK
Kraków Business Park w Zabierzowie, 5.01.2013

Organizator:
Kraków Business Park w Zabierzowie,
Miejsce rozgrywek:
Turniej odbędzie się w Restauracji „Krakowskie Przedmieście” (www.krakowskieprzedmiescie.eu)
ul. Krakowska 280, Zabierzów ( Kraków Business Park w Zabierzowie). Dojazd PKP do stacji Kraków
Business Park lub MPK nr 238.
System rozgrywek:
Turniej będzie rozgrywany w jednej grupie na dystansie 9 rund,
systemem szwajcarskim, tempo: 15 min na zawodnika.
UWAGA: zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt.
Warunki finansowe:
Wpisowe w turnieju wynosi : 30 zł, Juniorzy do 14 lat, seniorzy powyżej 60 lat: 20 zł
Wpisowe można wpłacać gotówką przed rozpoczęciem turnieju.
W ramach wpisowego organizatorzy przewidują ciepły posiłek w czasie turnieju.
Nagrody:
Za miejsca 1-8 Nagrody finansowe: 600, 500, 400, 300, 200, 200, 100, 100.
Do rankingu 1600: 100 zł, Do rankingu 1800: 100 zł, Do rankingu 2000: 100 zł, Do rankingu 2100: 100
zł. Juniorki i Juniorzy do lat 14 (osobno): 100 zł, pozostałe za miejsca drugie i trzecie nagrody rzeczowe dla juniorów i juniorek. Dla 3 pierwszych seniorów powyżej 60 roku życia - nagrody rzeczowe.
Dla 3 najlepszych kobiet - nagrody rzeczowe. Fundusz nagród pieniężnych wynosi 3000 PLN.
Program rozgrywek
• 05.01.2013 (sobota) od godz. 09:45 obowiązkowa odprawa techniczna,
• 05.01.2013 (sobota) od godz. 10:00 – pierwsza runda
• Zakończenie 05.01.2011 (sobota) ok. godz. 16:00 zaraz po zakończeniu ostatniej rundy.
Zgłoszenia
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres: szachy@tswisla.pl do dnia
04.01.2013 r. oraz poprzez formularze zgłoszeniowe w serwisie www.chessarbiter.com.
Dariusz Mikrut – tel. 668-17-60-60
Uwagi końcowe
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- W czasie zawodów będzie dostępny bufet z ciepłymi posiłkami oraz herbatą i kawą.
- Odbiór osobisty nagród tylko na zakończeniu turnieju.

CHRZANÓW
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 22 grudnia od godz. 11.30 na "Wigilię przy szopce"
na Chrzanowskim rynku. W programie: rozstrzygnięcie konkursów: "Wszyscy jesteśmy aniołami" oraz "Ozdoby
Bożonarodzeniowe", "Muzyczne upominki dla całej rodzinki" czyli kolędy i świąteczne piosenki w wykonaniu solistów
Studia Piosenki "Bell Canto" i "Pod Tytułem", muzyczne występy zespołów regionalnych ("Balinianki", "Byczynianki",
"Luszowianki" i "Dulowiacy", życzenia
świąteczne, spotkanie przy wigilijnym stole i "Opowieść Wigilijna"- czyli jasełka uliczne (start godz. 16.00).
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 6 stycznia 2012 r. na przegląd grup kolędniczych.
O godz. 12.30 - ORSZAK TRZECH KRÓLI (Plac Tysiąclecia, kościół Matki Boskiej Różańcowej, pasaż za Domem
Kultury, Rynek Chrzanowski) następnie od godz. 14.00 - PRZEGLĄD (sala teatralna MOKSiR)
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim "BEZ GRANIC", mając nadzieję, że konkurs stworzy wszystkim piszącym możliwości nawiązania
wielu poetyckich kontaktów i przyjaźni oraz da szansę na podzielenie się swoją twórczością z innymi.
Termin nadsyłania prac: 25.01.2013r. Rozstrzygnięcie konkursu: 16 lutego 2013 r.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie wyznaczonym przez organizatora maksymalnie do pięciu
utworów poetyckich, w trzech egzemplarzach każdy. Utwory należy podpisać pseudonimem. Ten sam pseudonim
powinien występować na dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania
oraz numerem telefonu (ważne !!!). Na kopercie należy zaznaczyć kategorię wiekową: I kategoria - uczeń szkoły
podstawowej, II kategoria uczeń gimnazjum, III kategoria uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Adres organizatora konkursu:
MOKSiR, ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów,, Tel.(0-32) 62 330 86. Informacje: Antoni Dobrowolski
20.01.2013 r. o godz.20.00. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na koncert kabaretu
Grupa MoCarta. Bilety w cenie 50 zł i 40 zł. są do nabycia w Informacji MOKSiR tel. 32-62-330-86 wew. 53 oraz na
stronie www.biletynakabarety.pl wyślę w next plakat, do ewentualnego załączenia.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

""Hobbit: Niezwykła podróż" 2D i 3D PREMIERA"

• 27.12 PRZEDPREMIEROWO seanse o godz. 16.00 (3D dubbing PL), 19.30 (3D napisy PL) •
• 28.12 seanse o godz. 16.00 (3D dubbing PL), 19.30 (3D napisy PL) •
• 29.12-30.12 seanse o godz. 13.00 (2D dubbing PL), 16.15 (3D dubbing PL), 19.30 (3D napisy PL) •
• 31.12 kino nieczynne • 01.01-05.01.2013 seanse o godz. 16.00 (3D dubbing PL), 19.15 (3D napisy PL) •
• 06.01 seans o godz. 19.00 (3D napisy PL) • 07.01-10.01 seans o godz. 16.00 (3D dubbing PL), 19.15 (3D
napisy PL) • 11.01-12.01 seans o godz. 19.30 (3D napisy PL) • 13.01 seans o godz. 20.15 (3D napisy PL) •
• 14.01-17.01 seans o godz. 19.15 (3D napisy PL) •
reżyseria: P. Jackson, czas: 170 min., gatunek: fantasy/przygodowy, prod. USA/Nowa Zelandia, 12 lat

Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 14,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł..
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www.biuroprestige.pl

28 listopada b.r. w bibliotece Zespołu Szkół w Tenczynku
odbył sie już po raz siódmy kiermasz "Książki za grosze",
który osadzony jest na pomyśle "podaj dalej".
W domach wielu z nas znajdują się pozycje, które nam już nie są potrzebne, a które innym przydać się
mogą. Toteż nauczyciele, uczniowie i ich rodzice przynoszą je do szkolnej biblioteki, gdzie raz w roku
jest organizowany kiermasz, na którym książki te są wyprzedawane, a za zebrane w ten sposób pieniądze
kupuje się nowości wydawnicze przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Tym sposobem zysk jest podwójny,
biblioteka powiększa swoje zasoby, a interesujące pozycje docierają do szerokiego grona odbiorców.

I tym razem odwiedzający przybyli tłumnie. Jedni kupowali książke za przysłowiową złotówkę, inni
wydali nawet kilkadziesiąt złotych. W rezultacie za uzyskane z kiermaszu pieniądze biblioteka wzbogaci swoje zbiory o ponad 20 pozycji. Warto wspomnieć, że wyboru tytułów dokonują sami czytelnicy,
a więc z większym zainteresowaniem je czytają.
Wiemy przecież, że dzieci dzisiaj niechętnie sięgaja po książki, a przecież to właśnie one wnoszą w ludzkie
życie niezwykłe wartości, to one rozbudzają dobrą wyobraźnię, uczą wrażliwości, poszerzają horyzonty.
Jeżeli dzieciom książki przestaną kojarzyć się z nudnymi szkolnymi lekturami, jeśli w księgozbiorze
znajdą się ciekawe pozycje, jeśli spotkają kogoś, kto im poleci dobry utwór, zaczną chętniej zaglądać
do biblioteki. I stanie się ona centralnym miejscem w szkole.
WSZYSTKIM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ DO AKCJI WSPIERANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W TENCZYNKU PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!!!

Egipt/Hurghada
3-10.01 lub 10-17.01
Hotel Caribbean
World Soma Bay 5*
all inclusive
2159 PLN/os.

Biuro Podróży

Wyspy Zielonego Przylądka
5 - 13.01
Vila Verde Resort 4*
+ all inclusive
3999 PLN/os.

LATO 2013 już w sprzedaży!

PRESTIGE

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

Fuerteventura
7 - 14.01
Hotel Jandia Resort 3*
+all inclusive
2559 PLN/os.

Zapraszamy:
poniedziałki – piątki:
10:00 - 20:00
sobota:
10:00 - 18:00

PRYWATNE
SZKOŁY ZAOCZNE

"ROKO" Ośrodek Hodowli Pstrąga
w Pisarach - Smażalnia Ryb.
32-064 Rudawa, Dubie-Pisary 130

z uprawnieniami szkół publicznych

e-mail: rokopstrag@interia.pl

przy drodze Dubie - Radwanowice

Mgra Stefana Kwietniowskiego

Telefon: 12 282 25 13, 795 90 00 51

• Kraków Centrum
• Krzeszowice,
• Wieliczka, Rynek Górny.

prowadzą ZAPISY od lutego 2013 r.
do następujących typów szkół:
• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- na podbudowie gimnazjum i 8-letnej SP – sześć semestrów,
- na podbudowie szkoły zasadniczej – cztery semestry.

• POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE
- 2-letnie:
ochrona fizyczna osób i mienia,
rachunkowość,
administracja.

nia

e
założ
Rok

1997

OFERTA NA BOŻE NARODZENIE 2012 r.
Ryby i potrawy na wynos:

1. Pstrąg, karp, amur, sum i tołpyga żywe i patroszone.
2. Karp w dzwonkach panierowany do smażenia.
3. Pstrąg oraz ﬁlet z pstrąga w galarecie.
4. Karp, amur oraz ich ﬁlety w galarecie.
5. Karp po „Żydowsku” na słodko.
6. Pierogi z farszem z pstrąga.
7. Uszka do barszczu z grzybami i pstrągiem.
8. Tatar z pstrąga.
9. Pstrąg w oleju oraz w śmietanie „a la ROKO”.
10. Filet wędzony pstrąga o wadze min 1 kg/szt.

PROWADZIMY RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ HURTOWĄ

Informacje:

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

DLA NAJLEPSZYCH SŁUCHACZY STYPENDIA
Z NAMI PODNIESIESZ KWALIFIKACJE I ZROBISZ KARIERĘ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Trzebinia

ROKO
Kraków

sz
lku
O

ów
ak
Kr

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

krzeszowicki
CZERNA

ISO W SZPITALU MIKOŁAJ W DPS W CZERNEJ
W dniu 7 grudnia
podczas specjalnej uroczystości,
na której obecni
byli przedstawiciele władz miasta
i powiatu, a także liczni goście
z zaprzyjaźnionych placówek medycznych i instytucji
miejskich oraz ordynatorzy oddziałów szpitalnych wraz
z kadrą administracyjną, Nowy Szpital w Olkuszu otrzymał od przedstawiciela firmy IMQ S.A. w Polsce, na ręce
Dyrektora Szpitala, certyfikat ISO 9001:2008.

Jak podkreślało kierownictwo
szpitala, dla certyfikowanej
jednostki pacjent jest przede
wszystkim Klientem, któremu
należna jest obsługa na najwyższym poziomie. Taką jakość
usług medycznych gwarantuje pacjentom Nowy Szpital w
Olkuszu, co uzyskany certyfikat
potwierdza. System zarządzania jakością objął wszystkie
komórki organizacyjne Szpitala.
Atmosfera panująca podczas
uroczystości była bardzo serdeczna. Podkreślano ogromny
wkład zarówno administracji

jak i personelu medycznego
wyższego i niższego stopnia
dla osiągnięcia sukcesu, którym
jest uzyskanie certyfikatu.

Zwrócić należy uwagę, iż wdrożenie normy ISO 9001:2008
nie było obowiązkiem szpitala
narzuconym przez przepisy.
Kierownictwo Nowego Szpitala
w Olkuszu z własnej inicjatywy
poddało pracę swoją i podległej kadry pod ocenę audytorów, mając na uwadze przede
wszystkim dobro Pacjenta.

Sprzedam mieszkanie
w Krzeszowicach 49 m2
tel. 668 840 214

W niedzielne popołudnie, 9 grudnia, w Domu
Pomocy Społecznej w Czernej, odbyło się spotkanie pensjonariuszy ze Świętym Mikołajem.
Był to czas radosnego oczekiwania i rozdawania
prezentów, były śpiewy i łzy wzruszenia.

Nie byłoby możliwe zorganizowanie takiej imprezy dla 96 pensjonariuszy, gdyby nie ludzie o wielkim
sercu. Dlatego organizatorzy spotkania - Grupa Odnowy w Duchu
Świętym „Góra Karmel”, działająca przy Klasztorze Karmelitów
Bosych w Czernej - serdecznie
dziękują fundatorom i darczyńcom,
a wśród nich: Prezesowi Kopalni
Wapienia w Czatkowicach – Panu
Sławomirowi Kosibie, Prezesowi
Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach

– Panu Ryszardowi Rudzkiemu,
Panom Bożek i Starzycki – Bostar
Sp. j., Panu Andrzejowi Bazarnik
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego w Krzeszowicach, Panu Rafałowi Pilch - Firma Raf-tex, Panu dr
Pawłowi Kowalskiemu – Krzeszowice, Panu dr Stanisławowi Cholewa – Krzeszowice, Panu Jerzemu Góreckiemu - Wulkanizacja
Nawojowa Góra, Panu Marcinowi
Białas - Firma Acer Architektura
Otoczenia - Krzeszowice.

TENCZYNEK

KRZESZOWICE

JARMARK TRADYCJI

W niedzielę 16 grudnia, na Rynku w Krzeszowicach, odbył
się kolejny, trzeci już Jarmark Tradycji i Rękodzieła. Można
było zakupić oryginalne dekoracje świąteczne i upominki
wykonane przez artystów z gminy Krzeszowice oraz
innych gmin naszego województwa, którzy na Jarmarku
oferowali swoje wyroby.

SAMOCHÓD WIDMO

Od ponad tygodnia na zbiegu ulic ks. W. Smoczyńskiego
i B. Kobieli w Tenczynku, na drodze dojazdowej do jednej
z nieruchomości, obok ogrodzenia innej, a jednocześnie
na drodze, z której korzystają wierni udający się na nabożeństwa do miejscowego kościoła, stoi samochód marki
volkswagen golf 2. W nocy z piątku 14.12 na sobotę 15.12
samochód ten został najprawdopodobniej podpalony.
Do chwili obecnej – 18.12 – spalony wrak samochodu stoi
nadal, bynajmniej nie napawając optymizmem na Święta,
a stanowiąc atrakcję dla przechodniów i gapiów, którzy
często robią przy nim zdjęcia… Prosimy o interwencję
właściwe służby.
Redakcja

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

W czasie trwania Jarmarku w Pracowni Pałacu Vauxhall dzieci wraz
z rodzicami mogły przygotować
świąteczne kartki i ozdoby, z czego
skorzystano tłumnie.

Podczas Jarmarku na scenie
zaprezentowali swoje muzyczne
talenty artyści ludowi oraz dzieci
i młodzież z miejscowych szkół.
Koncert dali także laureaci II ki pozytywnej energii artystów
Powiatowego Przeglądu Pastorałek i pięknemu, ciepłemu głosowi p.
Agaty.
i Kolęd Ludowych.
Wieczorem można było zaś posłu- Miejmy nadzieję, że przyszłoroczchać klimatycznego koncertu Aga- ny Jarmark Tradycji i Rękodzieła
ty Rymarowicz i Tadeusza Kroka, i towarzyszące mu występy będą
którym na skrzypcach akompa- trwały do późnych godzin wieczorniowała Aleksandra Rymarowicz. nych, a nawet nocnych. Dobrze by
Mimo deszczu, który niestety roz- było jednak, aby zwyczajem świąpadał się na dobre podczas tego tecznego jarmarku krakowskiego,
koncertu, piękne staropolskie oraz jego uczestnicy mieli możliwość
rusińskie kolędy wprowadziły w większym stopniu zaspokoić
słuchaczy w świąteczny nastrój. swoje gusta kulinarne i rozgrzać
Magia świąt udzieliła się dzię- się ciepłą strawą i napojami.

Informacje, Reklamy
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MAX SZUKA DOMU

FREDZIK SZUKA DOMU

Kontakt: 12 38 90 511, 882 180 526.

Fredzik to maleńki piesek w średnim wieku (ma około 6 lat). Jest
spokojny i przyjacielski, lubi spacerować. Może zamieszkać z innym
psem lub kotem.
Historia tego psiaka jest szczególnie wstrząsająca. Przytaczamy ją
Państwu, bo może to sprawi, że ten biedy, tak bardzo skrzywdzony
piesek znajdzie swój Dom na zawsze.
Z opisu osoby, która uratowała mu życie: "....Chwila postoju na stacji za
Częstochową i wszystko się wali. Widzimy jak w naszą stronę próbuje
iść coś, co kiedyś było psem, a teraz dziwnie pogięte w kabłąk, na
wpół łyse, usiłuje znaleźć coś do zjedzenia wchodząc pod stojące
samochody. Cmokamy, podchodzi na trzęsących się patyczkowatych
nóżkach i prawie dławi się podaną bułką. Z bliska wygląda jeszcze gorzej
.... można się na nim uczyć anatomii, to same kości obciągnięte skórą
pokrytą w dodatku strupami. Bał się potwornie, ale głód na szczęście
okazał się być silniejszy od strachu i za którymś razem udało się go
złapać na pętelkę ze smyczy. Wsadzony do kociego transporterka słabo
się bronił jeszcze...."
Obecnie Fredzik jest już odkarmiony, odchowany i gotowy do adopcji (obecna opiekunka ma już kilka swoich psów i kotów
i nie może go zatrzymać). Piesiu jest malutki, ale potrafi pokochać wielką, prawdziwą miłością.
Kontakt w sprawie Freda pod numerem tel. 509 260 604

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

Kompra

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

B I U R O R A C H U N KO W E

Zakres działalności:
• Sprawy pracownicze
• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów • Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
• Ryczałt
• Przekształcenia formy
• Rejestry VAT
prawnej przedsiębiorstw
• ZUS

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

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

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

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

15.00 - 19.00

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

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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OCHRONA DLA WYMAGAJĄCYCH

SYSTEM ALARMOWY KTÓRYM STERUJESZ ONLINE
ceny abonamentu miesięcznego od 30 PLN

CHROŃ AUTO
PRZED ZNIKNIĘCIEM

ceny abonamentu
miesięcznego od 35 PLN

Kontakt: tel. 796-351-499

HALA

DO WYNAJĘCIA!

RUDAWA,
2
830 m
tel: 602-347-949

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

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!!!!

Z okazji
i Nowego Roku
Świąt Bożego Narodzenia ientom
życzymy naszym Kl
dużo radości, spokoju
i rodzinnego ciepła

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

