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SKUTERY

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

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Zadzwoń do nas: 602 463 949 lub 12 638 07 85
Wejdź na naszą stronę: www.geodrom.pl

Potrzebujesz GEOLOGIĘ do innych zadań: 
droga, pawilon, osiedle, biurowiec itp.?

Wykonamy: ekspertyzę, geotechniczne warunki posadowienia,
projekt i dokumentację geologiczno-inżynierską.

Planujesz BUDOWĘ DOMU?
Oferujemy szybko, tanio i solidnie 

wykonanie OPINII GEOTECHNICZNEJ
do pozwolenia na budowę.

Regionalny dystrybutor:

SYSTEMY GRZEWCZE
tel. 12 282 62 64 wew. 21

SYSTEMY BUDOWLANE
tel.  12 282 62 64 wew. 22
Krzeszowice, ul. Kościuszki 48

e-mail: instalterm@wp.pl      •     www.instalterm.eu

* ceny obowiązują do wyczerpania zapasów

Wełna ISOVER
Uni-Mata 150 mm
λD= 0,039 W/mK (6.90 m2)
12.60 zł/m2 *

Tynk akrylowy 1.5 mm, kolor, 25 kg
121.50 zł/szt *

Megarock 150 mm (4 m2)
56 zł/rolka *

PROMOCJA
Kup wełnę skalną ROCKWOOL i odbierz

Szczegóły promocji na stronie www.wiecejnizskala.pl

na zakupy w salonach
 BON1000 zł

Mieszalnia farb i tynków
Usługi wod-kan-co-gaz 

Ciąg dalszy na stronie 2

Szanowni Państwo
Przekazujemy w Państwa ręce „Gwarka Mało-
polskiego”, który kontynuował będzie tradycje 
„Gwarka Krzeszowickiego” – bezpłatnego 
dwutygodnika informacyjno-reklamowego, 
początkowo ukazującego się na obszarze 
Gminy Krzeszowice, następnie także na 
obszarze Gmin Liszki oraz Zabierzów. 
„Gwarek Krzeszowicki” zdobył serca i sympatię Państwa – 
naszych Czytelników, z czego jesteśmy niezmiernie dumni, 
cieszył się również dużą popularnością wśród Reklamodawców. 
Postanowiliśmy zatem ponownie rozszerzyć zasięg dystrybucji 
gazety, tym razem na obszar Gmin Jerzmanowice-Przeginia 
oraz Wielka Wieś, jednocześnie decydując o ukazaniu się 
gazety pod nowym tytułem, który jest bardziej adekwatny do 
obecnego jej kształtu.
„Gwarek Małopolski”, ukazuje się na obszarze miejscowości: 
Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym 
Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina 
Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, 
Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra–
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

www.altanydreweko.pl✆ 784 416 692

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

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

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

tel. +48 603 698 738 • mgasek@op.pl

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

szczegóły na: www.leakomatic.pl

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

Fundacja Dla Zwierząt Dar Serca
organizuje

PIKNIK RODZINNY „Z PSEM WESELEJ”

Korzkiew 02.06.2013 (park pod zamkiem) 
Uroczyste powitanie uczestników: godz. 1100

• amatorski bieg dogtrekkingowy (spacer w psem na orientację w terenie z mapą, punktami kontrolnymi 
    i nagrodami dla najlepszych) w kategoriach : indywidualnej i rodzinnej   - start godz. 9.30 
   (rejestracja uczestników on-line lub przed zawodami w godz. 8.30 - 9.20),
• pokazy psów tropiących, obedience, agillity, frisbee, psich zaprzęgów,
• konkurs na psa najbardziej podobnego do swego pana i najmilszą opowieść dziecka o swoim psie,
• atrakcyjny bazarek na rzecz zwierzaków,
• akcja adopcyjna psów, 
• aukcja na rzecz podopiecznych Fundacji - prowadzi p. Krystyna Podleska,
• zajęcia dla dzieci z udziałem psów prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców,
• zajęcia dla wszystkich chcących rozpocząć zabawę z frisbee,
• możliwość zrobienia portretowych, rodzinnych zdjęć ze swoimi pupilami,
• koncert Michaliny Malinowskiej i Przemysława Hanaja.

W programie:

Fundatorzy nagród:

Sponsorzy:

W czasie trwania pikniku możliwość bezpłatnego skorzystania z porad weterynarzy, behawiorystów, 
groomerów, a także taniego zaczipowania swojego pupila.

Dojazd: autobusy 267 i 237, busy MBM                Parkingi:  szkoła w Korzkwi, Urząd Gminy Wielka Wieś
Uwaga: każdy uczestnik pikniku przybyły z psem odpowiada za swojego pupila

Zapraszamy wszystkich: młodszych i starszych, z psami i bez. Zapewniamy możliwość zakupienia ciepłych 
posiłków, napojów, domowego ciasta. Sugerujemy zabranie ze sobą koców lub mat  do siedzenia na trawie, 
bo to przecież piknik.

Patroni medialni:

Partnerzy:

Szczegółowe informacje i rejestracja on-line:
www.pomoczwierzakom.pl         www.facebook.com/zpsemweselej 

Ciąg dalszy ze strony 1
Łany, Nawojowa Góra, Ostrężni-
ca, Paczółtowice, Rudno, Sanka, 
Siedlec, Tenczynek, Wola Fili-
powska, Zalas, Żary (Gmina 
Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, 
Cholerzyn, Chrosna, Czułów, 
Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, 
Liszki, Mników, Morawica, Pie-
kary, Rączna, Ściejowice (Gmina 
Liszki), Bębło, Będkowice, Biały 
Kościół, Czajowice, Giebułtów, 
Modlnica, Modlniczka, Prądnik 
Korzkiewski, Szyce, Tomaszowi-
ce, Wielka Wieś, Wierzchowie 
(Gmina Wielka Wieś), Aleksan-
drowice, Balice, Bolechowice, 
Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, 
Burów, Karniowice, Kleszczów, 
Kobylany, Kochanów, Młynka, 
Niegoszowice, Nielepice, Pisary, 
Radwanowice, Rudawa, Rząska, 
Szczyglice, Ujazd, Więckowi-

ce, Zabierzów, Zelków (Gmina 
Zabierzów).
To jednak nie nasze ostatnie sło-
wo - mamy nadzieję na dalszy 
sukcesywny rozwój „Gwarka” 
i zwiększanie zasięgu jego dys-
trybucji. 
Wyrażenie „gwarek” czę-
sto kojarzy się z górnictwem 
(kopalnictwem), jednak chce-
my przypomnieć, że „gwarek”, 
to też popularna nazwa gwarka 
czczonego (łac. Gracula reli-
giosa), ptaka zamieszkującego 
rejony południowej Azji, który 
słynie z tego, iż świetnie potrafi 
naśladować różne dźwięki, także 
wydawane przez inne zwierzęta, 
a na wolności odzywa się wie-
loma głosami. Uznaliśmy, iż 
jest to trafny tytuł dla gazety, 

która jest otwarta na wszelkie 
poglądy i postawy. Zapraszamy 
więc do współpracy urzędy, 
biura poselskie, stowarzyszenia, 
fundacje, pozostałe instytucje 
i firmy, a także osoby prywat-
ne, którym na sercu leży dobro 
i rozwój naszego regionu, które 
chcą dzielić się z innymi swoim 
entuzjazmem i pomysłami.
Zachęcamy do kontaktu z nami, 
przesyłania materiałów, dziele-
nia się spostrzeżeniami. Posta-
ramy się uwzględnić wszystkie 
sugestie i uwagi tak, aby mieli 
Państwo poczucie, że „Gwarek 
Małopolski” to Państwa gazeta.

Z serdecznymi pozdrowieniami

 v Redakcja
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Pasaż TP Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Budynek po byłej siedzibie Telekomunikacji Polskiej

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

Najtansze markowe Kosmetyki i perfumy w Polsce

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

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 1

NOWA
MARKOWA 

ODZIEŻ
Z WŁOCH

UŻYWANA
MARKOWA

ODZIEŻ
ORAZ

ODZIEŻ
CIĄŻOWA 

Zapraszamy  
serdecznie!

Pasaż handlowy  
na l p. już otwarty.

Agencja Ochrony Osób i Mienia

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

Atrakcyjne
ceny!

Edukacyjne     Kreatywne     Ekologiczne

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

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

www.sklep-pinkblue.pl

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

AGD-RTV-KOMPUTERY

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

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

OSTATNIE WOLNE LOKALE
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Cenisz fachowość,
wygodę i bezpieczeństwo,

ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

MOBILNY GABINET: 537 050 232

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

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

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową:
   szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, schody, poręcze, 
   tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
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!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

pon. - sob. 1300-2000 (do ostatniego klienta), niedziela: 1100-2000 (do ostatniego klienta)

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

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

• przyjęcia nie tylko na podstawie ryb

- pstrąg oraz filet z pstrąga w galarecie
- karp, amur oraz ich filety w galarecie
- pierogi z farszem z pstrąga
- uszka do barszczu z grzybami i pstrągiem
- tatar z pstrąga
- sałatka z pstrąga surowego i inne

Restauracja czynna codziennie:

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

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Kupując szparagi wybieramy 
takie, których końce nie są 
zdrewniałe, mocno popękane. 
Dwa potarte o siebie szparagi 
powinny lekko skrzypieć. Dru-
ga metoda to wbicie w szparaga 
delikatnie paznokcia, jeśli poja-
wi się płyn znaczy, że szparagi 
są świeże. Szparagi po przy-
niesieniu do domu wstawiamy 
do pojemnika z wodą - bardzo 
szybko schną i butwieją.
Aby szparagi były smaczne, nale-
ży odłamać im suche końce, tak 
na wysokości maks 2,5 cm. Jeśli 
są to szparagi białe, należy je 
obrać delikatnie. Szparagi zie-
lone tylko płuczemy pod wodą, 
odłamujemy końce i gotowe. 
Szparagi zielone są również wg 
mnie delikatniejsze w smaku i na 
pierwsze jedzenie i próbowanie, 
czy je polubimy, zdecydowanie 
są lepsze niż białe.

Szparagi pieczone  
z oliwą i parmezanem 

(dla 4 osób)
• 500 gr szparagów  

zielonych
• oliwa z oliwek  

ok. 5 łyżek
• sól, pieprz
• świeżo starty parmezan
 
Piekarnik nagrzewamy do 180 
C. Szparagi płuczemy delikat-
nie pod wodą. Odłamujemy 
zdrętwiałe końce. Szparagi 
układamy jeden obok drugie-
go na blasze, którą wstawimy 
do piekarnika, całość mocno 
spryskujemy oliwą, solimy 
i pieprzymy (nie za dużo). 
Wstawiamy szparagi do pie-
czenia na 20 minut, powinny się 
lekko przyrumienić; spróbujmy 
w jednego szparaga wbić wide-

lec - powinien w miarę lekko 
dać się wbić. Jeśli widelec nie 
chce się wbić lekko, zostawmy 
szparagi jeszcze na jakieś 10 
minut w piekarniku, sprawdź-
my raz jeszcze i jak będzie 
dobrze, posypmy je parme-
zanem i zostawmy jeszcze na 
kilka minut, ser się rozpłynie. 
Główki szparagów powinny 
lekko się przypiec. Podajemy 
gorące.
Smacznego !

Więcej przepisów  
na szparagi na moim blogu. 

Zapraszam:  
http://kuchnianawzgorzu.

pl/?s=szparagi .

 v Ulla Pałka 
www.kuchnianawzgorzu.pl

Jesteśmy obecnie w samym 
środku sezonu na szparagi. 
Niestety sezon jest krótki, trwa 
od pierwszych dni maja do poło-
wy czerwca. Szparagi można 
przygotowywać na kilkadziesiąt 
sposobów. Ja najbardziej lubię 
przepis przeczytany w cudownej 
książce autorstwa Frances May-
es "Pod słońcem Toskanii", czyli 
szparagi pieczone w piekarniku. 
Tak możemy przyrządzić szpa-
ragi białe jak i zielone.

Szparagi pieczone
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 BEZPŁATNY AUTOBUS
FCTORY KRAKÓW
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 12 00, fax: 32 758 13 50, sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl, www.olkusz.nowyszpital.pl

Nowy Szpital w Olkuszu zapewnia kobietom w ciąży 
kompleksową opiekę ginekologiczną. Już  od pierw-
szych miesięcy można korzystać z Poradni Ginekolo-
giczno – Położniczej, gdzie wybrany przez pacjentkę 
lekarz prowadzi ciążę. Pacjentki mogą również zapisać 
się do  bezpłatnej Szkoły Rodzenia, która przygo-
towuje przyszłe mamy do świadomego i bezpiecz-
nego porodu. Po porodzie   rozwój dziecka można 
skonsultować z lekarzem neonatolologiem w Poradni 
Konsultacyjnej Rozwoju Noworodka i Wcześniaka. 

Podczas porodu pacjentka ma możliwość dostania 
bezpłatnego, bezpiecznego znieczulenia podtlenkiem 
azotu tzw. gazu rozweselającego lub znieczulenia 
zewnątrzoponowego . 

Szpital ciągle podnosi standard wyposażenia oddziału. 
W ostatnim czasie zakupione zostały trzy elektrycz-
ne, wielofunkcyjne łóżka porodowe za 69 660 zł. 
Mogą one pełnić funkcję łóżka szpitalnego jak i fotela 
porodowego. Wyposażone są w pilot, który posiada 
funkcję zmiany wysokości leża, regulacji oparcia ple-
ców, funkcje Trendelenburga.  Łóżka te pozwolą na 
wybranie dla rodzącej dogodnej pozycji.

NOWE ŁÓŻKA PORODOWE!

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

 tel. 788 249 325

Oferujemy do sprzedaży
oryginalnie wykończony

dom w Tenczynku.
Bardzo dobra lokalizacja.

170 m kw, zagospodarowana działka 6a.

Tel. 796 – 351 – 499

Sprzedam umeblowane mieszkanie 
w Krzeszowicach, przy ul. Targowej

blok jednopiętrowy, pow. 47 m2, dwa pokoje, jasna kuchnia.  

tel. 728 303 986

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

BANKNOTY - WSPOMNIENIA Z WOJAŻY
Wygląda na to, że NBP trochę odpuścił kolekcjonerom. Mało monet jest emitowanych w tym roku. Kilka pozycji 
(Kangur, skarby królewskie) przeznaczonych dla tych co mają zbyt dużo wolnych środków i parę ładnych serii 
popularnych monet nie nadwerężają naszych kieszeni. 
Zbliża się okres wyjazdów, urlopy, wakacje, długie weekendy. Warto zwrócić uwagę na alternatywne pamiątki. 
Tak w Europie jak i w Azji (gdzie często wyjeżdżamy na wakacje, w ostatnich latach wiele się działo w polityce. 
A co za tym idzie – również w gospodarce. Jednym ze sposobów przywiezienia sobie wspaniałych pamiątek, 
które nie tylko po pewnym czasie będą zaśmiecać nasze mieszkania – są banknoty. Nikt nie oprze się chyba 
w czasie zagranicznych wojaży, przed odwiedzinami na miejscowych bazarach. Są one co najmniej tak 
egzotyczne, jak w dalekich krajach. Prawie wszędzie są organizowane wszelkiego rodzaju targi staroci. Warto 
zwrócić uwagę na handlarzy starymi i nie tylko – banknotami. 
Sam w ostatnich latach bywałem na różnych tego rodzaju bazarach i giełdach. Za stosunkowo niewielkie 
pieniądze (częstokroć mniejsze niż zakup prymitywnych widokówek, można nabyć całe pęki starych lub 
zdenominowanych banknotów). Z krajów popularnych turystycznie dla naszych rodzimych kolekcjonerów, 
wdzięczne są takie kraje jak poszczególne kraje byłej Jugosławii czy byłego Związku Radzieckiego. W czasie 
niedawnej wojny w Jugosławii emitowana była cała masa banknotów, m.in. w Chorwacji, Serbii, Słowenii, 
Czarnogórze czy samej Jugosławii. Banknoty te pomimo nienagannego stanu dawno straciły na wartości 
towarowej. Jednakże z powodu ładnych projektów i bardzo wysokich nominałów są poszukiwane przez 
kolekcjonerów. Przecudne są banknoty z Chorwacji i  łatwo je można dostać na tamtejszym rynku. Cała 
masa banknotów z Bośni i Hercegowiny o nie spotykanych gdzie indziej nominałach sięgających miliardów. 
Jest w tym też pewna nauka, że może u nas jeszcze nie było i nie jest tak źle skoro my nie mieliśmy przed 
denominacją aż tak wysokich nominałów. 
W kierunku „małej Azji” – Turcja. Kraj ewidentnie sprzyjający kolekcjonerom. Na tamtejszym rynku wiele 
wspaniałych banknotów już wycofanych z obiego. Za niewielkie kwoty można zgromadzić piękne kolekcje 
i nie ma problemów z ich wywiezieniem. Ostanie wydarzenia na Bliskim Wschodzie – Kuwejt, Syria, Egipt, 
Libia – kraje w których często wymieniano walutę. I tu pole do popisu, kto z wyjazdu na wczasy nie przywiezie 
co najmniej kilkadziesiąt pięknych banknotów, ten napradę niewiele się interesował historią i warunkami w tych krajach.
Trudno tu cokolwiek sugerować. Najlepszą metodą jest poddać się urokowi chwili i  całkowicie spontanicznie przeglądać zapasy lokalnych sprzedawców.  
Gwarantuję tym wszystkim, którzy widzą w tym sens – wiele satysfakcji.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373

Kontakt: 696 595 118

PROSIMY O POMOC 
W ODNALEZIENIU KOTKI!
Ponad tydzień temu zaginęła kotka Gienia – nie wróciła do 
domu, choć nigdy wcześniej jej się to nie zdarzyło. Kotecz-
ka jest bardzo nieśmiała i płochliwa. To grzeczny                          
i kochany kotek.
Gienia wycierpiała już w życiu wiele – jako maluch została 
porzucona w lesie, później tra�ła do adopcji. Teraz ma 
dobry, kochający dom. Bardzo byśmy chcieli, by do nas 
wróciła...
Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje. Może ktoś                   
z Państwa widział w pobliżu wałęsającego się kotka, 
podobnego do Gieni?
Najprawdopodobniej Gienia błąka się po Tenczynku, ale 
mogła dotrzeć w całkiem inne miejsce...
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
WIELKA WIEŚ

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Wielki Gatsby" 3D

• 24.05 seans o godz. 20.15 • 25.05 seanse o godz. 15.30, 20.15 • 
• 26.05 kino nieczynne • 27.05-28.05 seans o godz. 20.00 • 29.05 seans o godz. 20.15 •

• 30.05 kino nieczynne • 3.06-06.06 seanse o godz. 17.00, 20.00 •
• 07.06 seans o godz. 17.15 • 08.06 seans o godz. 17.30 •

reż.: Baz Luhrmann, czas: 144 min.; gat.: melodramat; prod. USA, 12 lat
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

 "Przelotni kochankowie"
• 25.05 seans o godz. 18.15 • 26.05 kino nieczynne • 27.05 seans o godz. 18.00 •

• 29.05 seanse o godz. 16.15, 18.15 • 30.05 kino nieczynne
reż.: Pedro Almodovar; czas: 90 min.; gat.: komedia; prod. Hiszpania, 15 lat

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

 Noc filmowa - Pedro Almodovar:  
"Przelotni kochankowie" i "Skóra, w której żyję" 
Kinowe Dni Chrzanowa 2013 • 31.05 godz. 21.00 

Cena biletu: 15 zł.
„Przelotni kochankowie”   

reż.: P. Almodovar czas: 90 min.; gat.: komedia; prod. Hiszpania, 15 lat
 "Skóra, w której żyję"  

reż.: P. Almodovar; czas: 120 min.; gat.: dramat/thriller; prod. Hiszpania, 15 lat

"Gdzie jest Nemo" 3D [dubbing PL]
Kinowe Dni Chrzanowa 2013 - dla dzieci •31.05 godz. 16.00
reż.: Andrew Stanton; czas: 100 min.; gat.: animacja/familijny. prod. Australia/USA, b/o

Cena biletu: 8 zł.

 "Jezioro Łabędzie" w 3D
• 31.05.2013 seans o godz. 18.30 •

reż.: Matthew Bourne; czas: 120 min.; gat.: balet 3D/retransmisja; prod. Wlk.Brytania, b/o
Cena biletu:  35 zł (do nabycia w Informacji MOKSiR lub w kasie kina w dniu retransmisji)

 Cykl: Wieczory filmowo-muzyczne. 
"The Chemical Brothers: Doǹ t Think" - pokaz specjalny

• 7.06.2013 godz. 20.15 •
gat.: elektronika/trip-hop, Retransmisja koncertu

Cena biletu: 15 zł (w przedsprzedaży 13 zł - do 03.06)

Spektakl kabaretowy "Old Spice Girls"
24 maja o godz. 16.30 na sali teatralnej MOKSiR odbędzie się spektakl kabaretowy "Old Spice Girls" w wykonaniu 
Emilii Krakowskiej, Lidii Stanisławskiej i Barbary Wrzesińskiej. Bilety w cenie 30 zł (parter) i 25 zł (balkon) można 
kupić w Informacji MOKSiR. Zapraszamy!

Pragnąc ocalić tradycje ludowe od zapomnienia, ukazać ich piękno  
i bogactwo serdecznie zapraszamy 2 czerwca 2013 roku 

do Remizy OSP w Modlnicy na
PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY im. JÓZEFA LACHNERA

W programie:
15:00  

Złożenie kwiatów na grobie Józefa Lachnera – cmentarz parafialny w Modlnicy
15:30 – 18:00 

Program artystyczny dziecięcych  zespołów folklorystycznych  
oraz zespołu muzycznego Sokoliki, Konkursy dla publiczności

18:00 
Zabawa taneczna   

Stowarzyszenie Folklorystyczne 
 Teatr Regionalny  

i Bractwo Literackie Białego Pasterza  
zaprasza do udziału  

w konkursie poetyckim  
"Babcia i dziadek w moim życiu  

- poezja, którą pisze życie".

więcej na www.gokis.wielka-wies.pl

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

DZIEŃ DZIECKA W „SOKOLE”
Trzebińskie Centrum Kultury 

 zaprasza na spektakl teatralny dla dzieci pt.  

„BRZYDKIE KACZĄTKO”  
Dom Kultury „Sokół” w Trzebini 

29 maja 2013 roku, godz. 9.00 i 11.00.  
Bilety - 12 złotych.  

Rezerwacje do dnia 15.05.2013, tel. 32-61-10-621

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„Iron Man 3” – seanse 3D

• 23.05 seanse o godz. 17:00 (dubbing PL) i 19:45 (napisy PL) •
• 24.05, 25.05, 26.05, 28.05, 29.05, 30.05 seanse o godz. 17:30 (dubbing PL) • 
czas: 2 godz. 10 min., gat.: akcja/sf, USA (od 12 lat). Bilety: 20 zł i 17 zł ulgowy

„Oszukane”
• 24.05, 25.05, 26.05, 28.05, 29.05, 30.05 seanse o godz. 20:00 •

czas: 1 godz. 30 min., gat.: dramat, Polska. Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

„Szybcy i wściekli 6”
• 31.05 seanse o godz. 19:00 i 21:20 •

• 01.06, 02.06, 04.06, 05.06 seanse o godz. 17:00 i 19:30 •
czas: 2 godz. 10 min., gat.: akcja, USA (napisy PL). Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

JERZMANOWICE-PRZEGINIA
JURAJSKI PIKNIK RODZINNY Sąspów 25 maja 2013

Serdecznie zapraszamy do Sąspowa na  
JURAJSKI PIKNIK RODZINNY 

który odbędzie się 25 maja 2013 roku (sobota).  
W programie m.in. konkursy dla rodzin,  

występy: Grupy Śpiewaczej - KGW z Sąspowa,  
artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sąspowie,  

Zespołu "SOKOŁY" i wiele innych. 
Od godz. 19:00 zabawa taneczna z towarzyszeniem Zespołu "SECRET BAND".

ZABIERZÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
NA DNI CHRZANOWA

Szczegóły na: www.moksir.chrzanow.pl

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY W WIĘCKOWICACH
2 czerwca na boisku LKS POTOK w ramach pikniku rodzinnego zapraszamy na zawody sportowe, konkursy, turnieje, 
gry i zabawy dla całych rodzin.Każdy wróci z dyplomem i nagrodą!!!  Udostępniona też będzie wystawa prac dzieci 
i młodzieży z sekcji sportowych oraz ze świetlicy środowiskowej. Program Festynu, regulaminy i karty zgłoszeń 
są do odbioru w Domu Wiejskim ( pon -czw od 17.00 do 19.00), na tablicach ogłoszeń wiejskich w Więckowicach 
i Kobylanach oraz do pobrania ze strony internetowej www.wieckowice.org

KABARET „CIACH”
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na występ znakomitego kabaretu "CIACH". 31 maja 2013, godz. 17.00, 
Dom Kultury "Sokół" w Trzebini. Rezerwacja biletów w cenie 50 złotych do dnia 10.05.2013. tel. 32-61-10-621

MAJÓWKA HRABINY ZOFII oraz 
WIOSENNY JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA
25-26 MAJA Park im. Adama Bogackiego w Krzeszowicach od świtu do zmierzchu.

Szczegółowy program Majówki na: www.kulturakrzeszowice.pl
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym Polu, Pod Skałą, 
Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra–Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, 
Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), 
Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, 
Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach 
użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych 
z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

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

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

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

Zumba
Pilates, Step

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

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

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

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

Zapraszamy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 19.00

Biuro Rachunkowe
Czułówek

uprawnienia
Ministra Finansów

7479/2004

K-SYSTEM

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

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

Warsztaty „Zaprojektuj pokój swojego dziecka”

Pokój dziecięcy to nie tylko miejsce, 
gdzie dziecko śpi i odrabia lekcje, 
ale przede wszystkim bawi się i 
poznaje świat. Dlatego warto, aby 
pobudzał wyobraźnię i rozwijał 
kreatywność, a maluch czuł się w 
nim jak na najlepszym placu zabaw.
- Podczas warsztatów podpowiem, 
jak urządzić pokój, w którym dziec-
ko będzie po prostu dobrze się czu-
ło. Dzięki specjalnym ćwiczeniom 
projektowym rodzice dowiedzą się 
m.in., jak prawidłowo wydzielić 
strefy odpoczynku, nauki i zabawy, 

dobrać odpowiednie oświetlenie i 
kolory, dostosować przestrzeń do 
wieku, płci i zainteresowań dziec-
ka. Na koniec każdy stworzy tzw. 
„tablicę nastrojów”, która pomoże 
w ostatecznym zaplanowaniu pokoju 
dziecięcego - mówi Olimpia Aja-
kaiye.
Najbliższe zajęcia odbędą się w 
środę 29 maja, a kolejne 5 czerwca 
w godz. od 9:00 do 12:00. Zapisy 
odbywają się poprzez formularz 
on-line na stronie www.ikea.pl/
krakow. Liczba miejsc ograniczona..

IKEA Kraków zaprasza na bezpłatne warsztaty dla rodzi-
ców, podczas których znana projektantka wnętrz Olimpia 
Ajakaiye, podpowie, jak urządzić piękny i  funkcjonalny 
pokój dla dziecka. Zajęcia odbywają się w ramach akcji 
„Dom – najważniejszy plac zabaw”, która w IKEA Kraków 
potrwa do 9 czerwca. 

®

SPORT

Łuczniczki Grota Zabierzów najlepsze

Puchar Polski rozgrywany jest w 
kategoriach seniorów i juniorów. 
Doskonale startowała reprezen-
tantka Grota Zabierzów – Karina 
Lipiarska, która po zajęciu 2-go 
miejsca w kwalifikacjach  w poje-
dynkach pucharowych pokonała 
wszystkie rywalki zdobywając 
pierwsze miejsce. Wynik ten, jak i 
poprzedniego turnieju w Legnicy 
dał jej kwalifikacje do reprezenta-
cji kraju na kolejną rundę Pucharu 
Europy, który odbędzie się w ostat-
ni tydzień maja w Echmiadzin /
Armenia/. W kategorii seniorów 
zwyciężył Maciej Fałdziński /Stel-
la Kielce/. W kategorii juniorek – 
Agnieszka Kabzińska /Nowy Mary-
mont Warszawa/, a wśród juniorów 

Kamil Brążkiewicz /Zryw Dobrcz/.
W drugim dniu zespoły klubowe 
walczyły w II rundzie w ramach 
ekstraklasy łuczniczej – Drużyno-
wych Mistrzostw Polski-2013. Tutaj 
doskonale startowały zawodniczki 
Grota Zabierzów w składzie – Kari-
na Lipiarska, Katarzyna Anioł, 
Agata Stanieczek i Karolina Szaj-
nowska. W pojedynkach z 11 zespo-
łami odniosły komplet zwycięstw 
zajmując pierwsze miejsce.
Wśród mężczyzn najlepszym okazał 
się zespół Stelli Kielce.
Po dwóch rundach wśród kobiet na 
czele Łucznik Żywiec i Grot Zabie-
rzów po 18 pkt, a na trzecim miejscu 
Sokół Radom z 14 puntami. Wśród 
mężczyzn prowadzi Stella Kielce.

W dniach 18-19 maja w Kielcach na torach łuczniczych Stelli rozgrywano II rundę Pucharu Polski 
oraz Drużynowych Mistrzostw Polski – 2013.

Obowiązujące regulacje prawne 
nie wskazują jednoznacznie na 
właściwy sposób udzielania urlopu 
na żądanie. Co do zasady, praco-
dawca jest związany wnioskiem 
o udzielenie urlopu na żądanie zaś 
wniosek taki pracownik powinien 
zgłosić najpóźniej przed godziną, od 
której ma rozpocząć w danym dniu 
pracę lub później, jeśli tak wynika 
z praktyki stosowanej w zakładzie. 
Gdy w zakładzie brak jest odmien-
nych uregulowań odnośnie wnio-
skowania o urlop na żądanie, pra-
cownicy powinni zgłaszać żądanie 
jego udzielenia najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu i przed godziną 
rozpoczęcia pracy w danym dniu. 
Wniosek nie musi być zgłoszony na 
piśmie, gdyż dopuszczalne są różne 
formy jego złożenia. 
Sąd Najwyższy, odnośnie faktycz-

nego terminu zgłoszenia żądania 
o urlop w wyroku z dnia 15 listopada 
2006 roku sygn. akt I PK 128/06, 
uznał, że: "Wniosek o udzielenie 
urlopu «na żądanie» (art.1672 k.p.) 
powinien być zgłoszony najpóź-
niej w dniu rozpoczęcia urlopu, 
jednak do chwili przewidywanego 
rozpoczęcia pracy przez pracow-
nika według obowiązującego go 
rozkładu czasu pracy. Regulamin 
pracy albo przyjęta u pracodawcy 
praktyka zakładowa (zwyczaj) mogą 
przewidywać późniejsze zgłoszenie 
wniosku o udzielenie urlopu «na 
żądanie»".
Stanowisko, iż pracownik powinien 
wystąpić z wnioskiem przed termi-
nem rozpoczęcia pracy uzasadnia 
fakt, iż jest to celowe ze względu na 
konieczność zapewnienia normalnej 
organizacji pracy oraz ciążący na 

pracowniku obowiązek dbałości 
o dobro zakładu pracy.            Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że pra-
cownik nie może rozpocząć urlopu, 
dopóki nie uzyska zgody pracodaw-
cy, gdyż obowiązek udzielenia urlo-
pu na żądanie nie jest obligatoryjny.
Powyższe potwierdza wyrok z dnia 
28 października 2009 roku sygn. 
akt II PK 123/09, w którym  Sąd 
Najwyższy uznał, iż "(…) obowią-
zek udzielenia urlopu »na żądanie« 
nie jest bezwzględny, a pracodawca 
może odmówić żądaniu pracowni-
ka ze względu na szczególne oko-
liczności, które powodują, że jego 
zasługujący na ochronę wyjątkowy 
interes wymaga obecności pracow-
nika w pracy".
Należy mieć na uwadze, iż wyko-
rzystanie urlopu na żądanie bez 
zgody pracodawcy jest naruszeniem 

przepisów prawa pracy i może być 
uznane za nieusprawiedliwioną nie-
obecność w pracy, będącą ciężkim 
naruszeniem podstawowych obo-
wiązków pracowniczych w rozu-
mieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.
W przypadku, gdy pracodawca, 
mimo że jest zobowiązany uwzględ-
nić wniosek pracownika o urlop na 
żądanie, z uzasadnionych przyczyn 
nie będzie miał praktycznych moż-
liwości jego udzielenia a odmowa 
akceptacji wniosku okaże się nie-
uzasadniona, to naraża się on na 
zarzut wykroczenia przeciwko pra-
wom pracownika z art. 282 § 1 pkt 2 
k.p., zagrożonego grzywną od 1.000 
zł do 30.000 zł..

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

URLOP NA żĄDANIE
Prawo pracownika do urlopu na żądanie wynika z art. 1672 kodeksu pracy (Dz.U. z 1998  nr 21, poz. 94 
z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w ter-
minie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik 
zgłasza takie żądanie pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. 

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



12 małopolskiReklamy

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

Optyk
okulista

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

BADANIE OKULISTYCZNE
GRATIS !!!

BADANIE OKULISTYCZNE
GRATIS !!!

dla klientów zamawiających okulary. 
Info w zakładzie.

dla klientów zamawiających okulary. 
Info w zakładzie.

Krzeszowice, Rynek 23

tel. 12 282 67 96,

kom. 698 686 385

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE
BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595     

JESTEŚMY SKUTECZNI www.polnoc.pl

1. DZIAŁKI:
•  Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej, 
   10 a z mediami oraz gotowym projektem bud., cena 122.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 
   11,36 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 19 a, blisko media, cena 225.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Zelkowie, 21 a, cicha, spokojna okolica, cena 315.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 
   1,6 Ha pod zabudowę jednorodzinną z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
•  Do sprzedania widokowa działka - pod lasem 20a w Zabierzowie, budowlana, cena 515.000 PLN
 2. DOMY:
•  Do sprzedania ładnie wykończony dom do zamieszkania 170 m kw. w Tenczynku, 
    bardzo dobre usytuowanie, działka 6a, cena 595.000 PLN
•  Do sprzedania luksusowy dom 209 m kw. położony na pięknie usytuowanej działce 
    23a nad Zalewem Kryspinów-Budzyń, cena 2.200.000 PLN
•  Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze, 
    zagospodarowany ogród, działka łącznie 19a, cena 499.000 PLN
•  Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN

•  Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw.  
    w widokowej dzielnicy Krzeszowic, działka 8a, cena 265.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw. 
    w ciekawej lokalizacji Krzeszowice, działka 8a, cena 470.000 PLN
•  Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych, 
    całkowice odrestaurowany 130 m kw., w Kochanowie, 
    działka 18a, cena 600.000 PLN
•  Do wynajęcia dom 270 m kw. przystosowany pod działalność rehabilitacyjną, 
    terapeutyczną, dom spokojnej starości w Ściejowicach gm. Liszki, cena 3800 PLN/m-c

3. INNE:
•  Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona w Olkuszu, 
    600m kw. pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
•  Do sprzedania lokal 420m kw. w Krzeszowicach pod hurtownię, produkcję, 
    działka 32a, cena: 550.000 PLN
•  Do wynajęcia lokal w Rybnej 510m kw., pod działaność handlowo-usługową, 
    przystosowany pod duży sklep, cena 6150 PLN/m-c

Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

FENOMEN
MODA MĘSKA

• garniturów • marynarek •
• spodni • koszul •

• galanterii męskiej •

PROFESJONALNY WYBÓR: 

   Krzeszowice, ul. Krakowska 2
czynne: 900-1700

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

Poprawki krawieckie  w cenie zakupu.

Fot. modela:
rubenshito


