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CZYTAJ NA STRONIE 9
FELIETON

WOKÓŁ WIELKIEJ NOCY

Czas Wielkanocny wyjątkowo sprzyja przemyśleniom, pewnej melancholii, skupieniu.
Przynajmniej powinien dla chrześcijan, bo
taka jest idea tych Świąt, aby przemyśleć
swoje życie, zastanowić się nad swoim postępowaniem, nad swoją wiarą i pochylić nad
własną niedoskonałością. Bo wbrew własnemu mniemaniu, daleko nam do doskonałości.
Większość z nas uważa się za
dobrych ludzi, skłonnych do
pomocy, chętnie podkreślających swoją przynależność do
kościoła i wspólnoty chrześcijańskiej. W gruncie rzeczy
jednak ta dobroć i pomocność
skierowana jest w stronę tych,
na których nam najbardziej za-

leży - rodzina, przyjaciele być
może znajomi – dalej już raczej
się nie zapędzamy. Na jednym z kazań ksiądz opowiadał
o burzliwej rozmowie pewnego
filozofa ateisty z katolikiem.
Konkluzja filozofa była taka:
„obaj spotkamy się po śmierci
w tym samym miejscu, ja dlate-

ciąg dalszy na str. 2
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FELIETON

WOKÓŁ WIELKIEJ NOCY
narzekać na przejedzenie, na
myślenie, co zrobić z tą toną
go, że nienawidzę Boga, ty za
jedzenia, która została, a któnienawiść do ludzi”. I chociaż
rej nie ma już gdzie upchnąć?
w pierwszej chwili wielu z nas
się do tego nie przyzna, to po Dla wielu z nas jest to przede
namyśle ilu potrafi z czystym wszystkim czas odpoczynku
sumieniem powiedzieć, że ko- od pracy, długiego weekendu,
cha wszystkich ludzi, że obce spotkań przy suto zastawiojest mu uczucie nienawiści, nym stole, okazja do zjedzenia
że nadstawia drugi policzek czegoś innego, wyjątkowego,
i modli się za swoich nieprzy- raczej mało czasu spędzamy
jaciół? Taka bezwarunkowa na analizie genezy Świąt Wieldobroć, altruizm i pokora nie kiejnocy, wystarczy nam, że
leżą raczej w naszej naturze. spędzimy godzinę w kościele.

ciąg dalszy ze str. 1

Bardziej skłaniamy się ku sta- Niestety jak zawsze Świąrotestamentowemu oko za oko, teczny weekend to także czas
ząb za ząb.
wzmożonej aktywności kieW ilu z chrześcijańskich do- rowców, także tych niedzielmów czas przedświąteczny nych i tych na podwójnym
przeznaczony był na reflek- gazie i tych, którzy myślą,
sję nad męką Jezusa? A w ilu że skoro to święta, to Bozia
ostatni tydzień przed Wielka- będzie czuwać i oni już nie
nocą służył gonitwie za ostat- muszą… a statystyki są wciąż
nimi zakupami (chociaż w lo- tragiczne. Setki wypadków,
dówce już nic się nie mieści), dziesiątki zabitych, setki ransprzątaniu, pieczeniu, gotowa- nych. Dla wielu to były ostatniu i przysłowiowemu padaniu nie święta, ostatnie spotkanie
na twarz każdego wieczora z rodziną, ostania święconka
tylko po to, by w poniedział- i ostatnia droga. Wciąż, mimo
kowy wieczór powiedzieć tylu ostrzeżeń, próśb, kar, za„święta, święta i po świętach”? ostrzenia prawa ludzie nie
By kolejne dni po Świętach potrafią wyzbyć się brawury

za kierownicą. Uważają się
za świetnych kierowców, podczas gdy umiejętności wielu
z nich są co najwyżej dostateczne, a wyobraźnia wręcz
mierna. Zapatrzeni w siebie,
bezkrytycznie ufający własnej
intuicji myślą, że są niezniszczalni. Tymczasem rokrocznie powtarzające się tragedie
wyraźnie obnażają omylność
i ludzkość człowieka.

Tegoroczna Wielkanoc za
nami, dla wielu był to czas
radości, dla innych osobistych
tragedii. Przed nami kolejny
rok na snucie planów, na osobiste postanowienia. Niech
w trudzie i znoju dnia codziennego towarzyszy nam wszystkim satysfakcja z dobrze przeżytych chwil.

vv Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

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

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200;
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
100 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa ,
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż
455 000 zł
410 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje, 108 m2 600 000 zł
Koninki k/Mszany Dln.,
135 000 zł
salon z aneksem+sypialnia+balkon 43 m2
DZIAŁKI BUDOWLANE:
2
Krzeszowice, 900 m
110 000 zł
300 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2
70 000 zł
Krzeszowice, 1100 m2
Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2
340 000 zł
80 000 zł
Siedlec, 1200 m2
90 000 zł
Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
250 000 zł
Tenczynek, 1650 m2 z mediami
105 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m² 265 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami
105 000 zł
Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a
10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a
25 000 zł
Mogilany 1200 m2
60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2 55 zł/1 m2
Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł

Zalas, 0.75 ha
150 000 zł
Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha
120 000 zł
Zalas 40 a
35 000 zł
Zalas 26 a
20 000 zł
Zalas 63 a
100 000 zł
Zalas 20 a
15 000 zł
80 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha
32 000 zł
Paczółtowice, 0.64 ha
Paczółtowice 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
Centrum 160 m2 pow. uż.
480 000 zł
380 000 zł
Centrum 100 m2 pow. uż.
os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
Krzeszowice ścisłe centrum
Cena 299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
Krzeszowice Centrum, 800 m2
2
280 000 zł
z zabudowaniami 150 m
260 m2 stan surowy
380 000 zł
310 000 zł
115 m2 do zamieszkania
Wola Filipowska:
580 000 zł
257 m2 + garaż
Tenczynek:
95 m2
310 000 zł
Tenczynek pod lasem, blisko centrum
490 000 zł
193 m2 P.U., działka 1900 m2
Paczółtowice:
160 000 zł
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki
Zalas:
70 m2 + zab. gosp.
180 000 zł
KOMERCJA:
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
100 000 zł
Kraków Rybitwy:
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2
999 000 zł

ZAMIENIMY!!!

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

WYNAJMIEMY!!!

Krzeszowice: Lokal w pawilonie handlowym 55 m2 2200 zł/mc netto + opłaty biezące
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 komfort
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY
W POZYSKIWANIU
ECZNYCH,
KREDYTÓW HIPOT
GOTÓWKOWYCH
PIE
ORAZ PRZY ZAKU
SAMOCHODÓW.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!
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ON TEŻ CHCE BYĆ SZCZĘŚLIWY – SŁÓW KILKA O KOCIE

Kot domowy (łac. felis catus) to przyjazne, urocze i jednocześnie tajemnicze zwierzę. Pomimo, że żyje
wśród ludzi zachował niezależną naturę. Należy do najmniejszych kotowatych. Pochodzi od ras dzikich
kotów, które zamieszkiwały Afrykę Północną, Europę i Azję. Proces jego udomowienia zaczął się prawdopodobnie 9500 lat temu, a zakończył około 4500 lat temu w Egipcie, gdzie koty wykorzystywano do
tępienia gryzoni niszczących zapasy zboża. W krainie piramid koty były święte.
Początkowo wierzono, że zwierzęta te
mają nadprzyrodzoną moc, ponieważ
były bardzo zwinne, sprytne i szybkie. Za zabicie lub skrzywdzenie kota
groziła kara śmierci. Pierwsze koty
przypłynęły do Europy najprawdopodobniej wraz z Fenicjanami na
statkach towarowych ok. 900 r. p.n.e.
Kot, podobnie jak pies, jest stworzeniem niezmiernie bliskim człowiekowi. Od stuleci żyje z nim pod wspólnym dachem, dzieli z nim nieustannie
złe i dobre chwile. Koty są wyjątkowo
czarownymi zwierzętami, bez względu na rasę. Piękno i zwinność ruchów,
urzekająca regularność budowy ciała,
zadziwiająca mimika, głębia i przenikliwość spojrzenia a przede wszystkim pewna tajemniczość sposobu
bycia, wszystko to sprawia, że kot jest
niezmiernie interesującym towarzyszem człowieka. Kto zjednał sobie
przywiązanie tej istoty, kto nawiązał z nim bliski kontakt, ten wie, jak
wiele zdobył i jak bardzo wzbogacił
swoje życie.
O tym, że zwierzęta uczą odpowiedzialności, otwartości i tolerancji, nie
trzeba chyba nikogo przekonywać.
Koty dodatkowo mają także zdolności terapeutyczne. Bezbłędnie wyczuwają szkodliwe promieniowanie oraz
instynktownie kładą się na chorym,
bolącym miejscu, w którym występuje dysharmonia energetyczna. Głaskanie kota, jego mruczenie, wycisza,
wzbudza wiele pozytywnych emocji,
pozwala zniwelować stres i odzyskać
psychiczną równowagę. Okazuje się,
że koty mogą złagodzić wiele innych
dolegliwości, istnieje nawet specjalna
terapia z udziałem tych zwierząt (fe-

linoterapia). Zakłady penitencjarne,
domy opieki społecznej, ośrodki rehabilitacji czy hospicja to tylko niektóre z miejsc, gdzie można stosować
felinoterapię. Coraz częściej koci terapeuci zapraszani są także do szkół
i przedszkoli w ramach rozmaitych
akcji informacyjnych i humanitarnych. Ćwiczenia z udziałem kotów
uczą wszak wrażliwości i empatii. Ich
zadaniem jest przełamywanie obojętności wobec losu naszych małych
przyjaciół.
Biblioteka Publiczna w Tenczynku
włączyła się w świętowanie, obchodzonego 17 lutego, Światowego Dnia
Kota. Święto to ma na celu przede
wszystkim uwrażliwienie społeczeństwa na los bezdomnych zwierząt
i pomoc kotom wolno żyjącym. Zaprosiliśmy do biblioteki tenczyńskich
uczniów klasy III b wraz z wychowawczynią Barbarą Wasik. Lekcję
biblioteczną poświęciliśmy małym
drapieżnikom o bystrych oczach, jedwabistej sierści, spryciarzom chętnym do figlowania, którzy obdarzają
nas miłością i przywiązaniem. Opowieści o historii udomowienia kota,
jego zwyczajach, rasach, szóstym
zmyśle, wielkim oddaniu i bohaterstwie wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród dzieci. Istniały koty,
których imiona na długo zapisały się
w ludzkich sercach i pamięci. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o bohaterskich kotach, które
zbudziły śpiącą rodzinę, gdy z pieca
ulatniał się gaz, zaalarmowały domowników o pożarze albo uratowały
dziecko przed atakiem agresywnego
psa. Opiekunowie tych kotów często

zawdzięczają życie czujności swoich
zwierząt. Koty w literaturze zadomowiły się dawno temu w ludowych
podaniach, baśniach i legendach.
Pierwszy sławny kot literacki to
najprawdopodobniej kot w butach,
opisany w 1597 roku przez Charlesa Perrault. „Kot w butach”, „Alicja
w krainie czarów”, „Dewey: wielki
kot w mieście”, Oskar: kot, który
przeczuwa śmierć” to niektóre, z wielu książek, z kotem w roli głównej.
Bibliotekarka z miasteczka Spencer
w amerykańskim stanie Iowa opisała
historię niezwykłego kota Deweya.
Kota, który podrzucony do budynku
biblioteki jako maleńkie kocię, podbił
serca pracowników oraz czytelników.
To on był „gospodarzem” tej instytucji przez prawie 20 lat i jednocześnie
rodzajem terapeuty dla samotnych
i nieśmiałych ludzi. Bohater innej
książki, biało-czarny kot Oskar, posiadał niezwykłą zdolność przepowiadania bliskiej śmierci przytulając
się do domowników w domu spokojnej starości, w ostatnich godzinach
życia. Rodzina i krewni zmarłej
osoby czerpali otuchę z faktu, że kot
spędził z nią ostatnie chwile i byli mu
ogromnie wdzięczni za wsparcie. Zachęcając dzieci do czytania książek
o tej tematyce promujemy wśród nich
nie tylko czytelnictwo i miłość do
książki, ale również miłość i szacunek do wszystkich zwierząt.
Niekwestionowanym bohaterem
naszej lekcji bibliotecznej był
piękny, wielki, majestatyczny kot
Beson – rasy maine coon. Na rękach właściciela Szymona Rusina
prezentował się wspaniale, a dzie-

ci wręcz zauroczył. Maine coony
są bardzo duże, należą do największych kotów, które mieszkają
razem z człowiekiem – niekiedy
osiągają wielkość niedużego psa.
Mają groźny wygląd i charakterystyczne, dzikie, czasami niepokojące spojrzenie. Drzemiąca w tych
kotach moc i siła daje im poczucie
pewności siebie. Maine coony to
wspaniałe i bardzo reprezentacyjne
koty. Łagodny charakter i imponujący wygląd zjednały im przyjaciół
na całym świecie.
Apel o wrażliwość na świat zwierząt
i ich potrzeby - zakończył lekcję biblioteczną.
Codziennie docierają do nas informacje o cierpiących zwierzętach, o brutalnym ich traktowaniu, o wielkiej
liczbie bezdomnych czworonogów
i bezradności systemu państwowego
w przeciwdziałaniu i zapobieganiu
tym problemom. Na szczęście są
ludzie, którzy patrzą sercem i niosą
pomoc „braciom mniejszym”. Drogi
Czytelniku, Ty też możesz uszczęśliwić zwierzęta i włączyć się w działania niosące im pomoc!

vv Danuta Nowak

Biblioteka Publiczna w Tenczynku

Mój kot Mila to dachowiec,
I do myszek też fachowiec.
Lubi mój pokój wielce,
Bo śpi czasem na kołderce.

Mój kot jest jeszcze mały,
Jest czarno-biały,
Ma krótki ogonek,
I nazywa się Filonek.

Wojciech Skotniczny kl. III b

Patrycja Sowiźrał kl. III b
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PUNKT POTWIERDZENIA PROFILU ZAUFANEGO
Szanowni Państwo
W ramach projektu „e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie” wsparcie elektronicznej administracji
w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice”
uruchomiliśmy Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego. PPPZ mieści się w budynku Urzędu I piętro
pok. 206.
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in.
ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne
drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca.
W jaki sposób można założyć profil zaufany?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy
wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu
w Urzędzie Gminy Wielka Wieś I piętro pok. 206, gdzie zostaną potwierdzone dane na podstawie
dowodu osobistego Wnioskodawcy. Po uwiarygodnieniu danych właściciel Profilu zaufanego może
posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.
Sposób działania
Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera
usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie
wysyła wniosek do urzędu. Profil zaufany jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą
konto na portalu ePUAP.
www.wielka-wies.pl

Małgorzata Szczuka

• Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS
Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

tel. 508 09 91 59

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu
rejestracji pojazdu mechanicznego bądź rozwiązania dotychczasowej umowy
OC. Najogólniej ujmując, na każdy zarejestrowany pojazd bez względu czy
jest używany czy nie, należy mieć polisę OC.
Aktualna polisa OC właściciela pojazdu gwarantuje odszkodowanie osobie poszkodowanej w kolizji lub
wypadku drogowym, a tym samym uwalania sprawcę wypadku od pokrycia takiego świadczenia z własnej
kieszeni.
Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC od stycznia 2015 wzrosła i jest uzależniona od:
a) rodzaju pojazdu;
b) okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
»» do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
»» 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
»» powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;
c) minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli.
Opłaty karne za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2015 roku:

gradacja
opłaty

samochody
osobowe

samochody ciężarowe,
ciągniki samochodowe
i autobusy

pozostałe pojazdy

100%

3 500 zł

5 250 zł

580 zł

50%

1 750 zł

2 630 zł

290 zł

20%

700 zł

1 050 zł

120 zł
www.ufg.pl

O czym należy pamiętać przy zakupie lub sprzedaży auta.
W razie sprzedaży pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę pojazdu. To nabywca decyduje czy chce kontynuować dotychczasowe ubezpieczenie OC, czy też pisemnie je wypowiedzieć ( a tym samym zawrzeć nową umowę).
Sprzedający pojazd jest zobowiązany do przekazania kupującemu dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia OC. Jeśli jednak tego nie zrobi, na stronie www.ufg.pl można bezpłatnie sprawdzić, czy
sprzedający posiada ważną umowę ubezpieczenia OC i w jakiej firmie (jeśli okaże się, że auto nie ma ważnej
polisy, należy go ubezpieczyć w dniu zakupu, aby nie otrzymać kary za brak ubezpieczenia).
Należy pamiętać, iż polisa zbywcy pojazdu nie przedłuża się na następny okres tylko wygasa, dlatego do
obowiązku nabywcy należy zawarcie umowy na następny rok.
Sprzedający auto oprócz obowiązku przekazania polisy kupującemu, musi również poinformować na piśmie
zakład ubezpieczeń o fakcie sprzedaży. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wznowieniem się
polisy na nowy rok, czy też płatnością drugiej raty, mimo że pojazd został sprzedany.

biuro@mnk.biz.pl

Ubezpieczenia Katarzyna Kubin
Krzeszowice, ul. H. Sienkiewicza 2
tel. 501-807-311

www.mnk.biz.pl

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group,
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb
klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

SKŁAD OPAŁU I DREWNA
F.U. INTER-KUK

604 919 706
535 192 850
Drewno opałowe od 100 zł/mp

DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE, ROZPAŁKA
BRYKIET DRZEWNY, DESKI, STEMPLE, WIĘŹBA
TRANSPORT
Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)
www.interkuk.com.pl

interkuk@vp.pl

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67
> ALTANY
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
NARZĘDZIOWE
I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA
PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI,
DONICE
> SZTACHETY,
PODBITKA,
BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

✆ 784 416 692
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IDEALNY BRZUCH – LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA
Płaski, jędrny, bez śladu rozstępów czy wiotkiej skóry, z delikatnie zarysowaną linią mięsni - taki brzuch to marzenie
milionów kobiet. Zatem jak skutecznie walczyć z nadmiarem tkanki tłuszczowej, a przy okazji pozbyć się cellulitu
i poprawić jędrność skóry? Odpowiedź jest prosta: liposukcja ultradźwiękowa.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

Ultradźwięki to fale o częstotliwości oscylacji w przedziale od 16kHz do
100MHz. Ich zastosowanie w medycynie jest uwarunkowane zdolnością
odbierania dźwięków przez tkankę: głębokość penetracji zależy od części ciała.
Najnowsze technologie umożliwiają zastosowanie ultradźwięków w medycynie
estetycznej i kosmetyce. Nowoczesne aparaty do liposukcji ultradźwiękowej są
podstawą bezinwazyjnych sposobów modelowania ciała. SKUTECZNOŚĆ I
BEZPIECZEŃSTWO metody potwierdzono BADANIAMI KLINICZNYMI.
Liposukcja ultradźwiękowa nazywana jest również liposukcją bez skalpela.
To bowiem bezinwazyjne usuwanie komórek tłuszczowych za pomocą
ultradźwięków. Technika ta wywołuje w tkankach efekt kawitacji, generując
mikroskopijne bąbelki pary/gazu, które następnie implodują. Siła implozji
prowadzi do całkowitego zniszczenia komórek tłuszczowych i uwolnienia ich
zawartości do przestrzeni międzykomórkowych. Trójglicerydy są następnie
transportowane i w naturalny sposób usuwane w procesie metabolizmu przez
wątrobę. Wiemy, że po okresie dojrzewania komórki tłuszczowe nie mnożą
się, tak więc ze względu na zniszczenie adipocytów (komórek tłuszczowych),
efekty tychże działań są długotrwałe.
Kuracja umożliwia pozbycie się centymetrów w obwodzie wybranych partii
ciała bez bólu i ryzyka. Za skuteczność odpowiadają dwie głowice o różnej
średnicy, dzięki czemu łatwo dobrać do danej partii ciała. Zabieg polega na
przyjemnym masażu dającym efekt ciepła oraz drgań fałd skórnych. Ultradźwięki
reorganizują tkankę tłuszczową, umożliwiając lepsze krążenie krwi i limfy, drenaż
toksyn, zmniejszenie rozmiarów adipocytów i uelastycznienie tkanki łącznej.
Działanie takie redukuje również cellulit, a skóra zyskuje sprężystość i gładkość.
Zabieg jest bardzo przyjemny dla klientki, ponieważ podczas wszystkich procedur
jest również czas na relaks. Po intensywnej pracy głowicami ultradźwiękowym
i zastosowaniu składników aktywnych klientka odpoczywa, leżąc wygodnie
przez ok. 20 minut. Podczas przyjemnego relaksu skóra wchłania substancje
aktywne. Efekt redukcji tkanki tłuszczowej, poprawy jakości skóry, drenażu i
oczyszczenia skóry z toksyn jest bardzo wyraźny już po pierwszym zabiegu.
Efekty liposukcji ultradźwiękowej:

• Długotrwałe naturalne
rezultaty, nie powoduje nawrotu gromadzenia tkanki tłuszczowej,
brak efektów jo-jo
• Bezbolesność
• Brak efektów ubocznych, nie powoduje
uszkodzeń innych
tkanek, naczyń krwionośnych, włókien
nerwowych i skóry
• Krótki, nie wymagający specjalnego przygotowania zabieg
Zabiegi liposukcji ultradźwiękowej to szansa dla wielu osób, które bezskutecznie
walczą z nadwagą i cellulitem. Szybkie efekty dają satysfakcję klientce. Już po
kilku minutach zabiegu adipocyty ulegają degradacji, co jest wyczuwalne po
dotknięciu tkanki.
Badania kliniczne potwierdzają, że zabieg trwający od 60 do 90 minut (czas
uzależniony od opracowywanego obszaru), przynosi niemalże natychmiastowy
efekt objawiający się zmniejszeniem obwodu o średnio 3 cm. W celu uzyskania
optymalnych rezultatów, należy zastosować kurację 12 zabiegów. Trzy zabiegi
w tygodniu. Więcej informacji o liposukcji ultradźwiękowej uzyskacie w Salonie
Elf. Uprzejmie zapraszam.

• Redukcja tkanki tłuszczowej nawet z miejsc w których jest to bardzo trudne
• Zmniejszenie obwodów ciała
Zalety liposukcji ultradźwiękowej:

www.gabinetelf.pl

• Całkowite bezpieczeństwo i bezinwazyjność, świetna alternatywa dla
liposukcji chirurgicznej

mgr Angelika Kozera
kosmetolog, szkoleniowiec firmy Clarena
INSTYTUT URODY ELF

KOBIETY-KOBIETOM GALERIA PAŁACU VAUXHALL, KRZESZOWICE, 13 MARCA 2015 r.

Z okazji Dnia Kobiet również w tym roku Krzeszowickie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” zorganizowało imprezę, na którą zaproszone zostały działaczki społeczne,
animatorki kultury, panie, którym na sercu leży dobro swojej wspólnoty, lokalnego środowiska.

www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

Tym razem impreza zorganizowana
została wspólnie z Fundacją Kobieta w Regionie, a uczestniczkami jej
były m.in. działaczki organizacji pozarządowych z Gminy Krzeszowice
oraz gmin sąsiednich, biorące udział
w spotkaniu integracyjnym w ramach projektu „Jedność w rozmaitości, rozmaitość w jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na
rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”, które odbyło się w tym samym
dniu (pisaliśmy o nim w ostatnim numerze „Gwarka”). Panów z ramienia
Gminy Krzeszowice oraz Powiatu
Krakowskiego reprezentowali Adam
Godyń – przewodniczący Rady
Miejskiej i Tadeusz Nabagło – Przewodniczący Rady Powiatu.
Organizatorki imprezy – członkinie
Stowarzyszenia „Amazonek” i Fundacji Kobieta w Regionie w niewymuszony sposób połączyły poważną
tematykę profilaktyki zdrowotnej
z bogatą częścią artystyczną.
Prelekcję dotyczącą szpiczaka mnogiego poprowadził doktor Artur Jurczyszyn, który przybliżył tematykę
tego rzadkiego nowotworu. Bardzo
ważnym był także wykład Urszuli
Smok – założycielki Fundacji „Podaruj Życie” Ośrodka Pomocy Osobom
z Chorobami Krwi i Nowotworami,
która mówiła o bankach szpiku i samej idei dawstwa szpiku. Jej wystąpienie było tym bardziej poruszające,
że sama Pani Urszula jest z nami
dzięki anonimowemu dawcy szpiku
i dostając „drugie życie” poświęca je
na propagowanie tej idei. (Do problematyki dawców i przeszczepu szpiku
będziemy chcieli wrócić niebawem
na łamach „Gwarka”).
W części artystycznej mieliśmy
przyjemność oglądać występ Zespołu Tańców Świata „Zdrojanie” - dzia-

łającej przy krzeszowickim CKiS
grupy pasjonatów, którzy znajdują
czas by kultywować tradycje tańców
ludowych, mimo odpowiedzialnych
stanowisk piastowanych w życiu zawodowym. Kolejny występ - „krzeszowickich Donatana i Cleo” po prostu zwalał z nóg :) Grupa młodych
ludzi wykonała parodię popularnego
utworu „My Słowianie”, a brawom
i śmiechom nie było końca. Dziewczyny były niewątpliwie piękniejsze
od „oryginałów”, a towarzyszącym
im przedstawicielom” „płci brzydszej” nie można z pewnością odmówić dystansu do siebie i ogromnego
poczucia humoru.
Najważniejszym jednak, oczekiwanym przez wszystkich składnikiem
części artystycznej, był występ charyzmatycznej Hanki Wójciak, założycielki i liderki „Kapeli Hanki Wójciak”, której akompaniował jeden
z członków zespołu – Jacek Długosz.
Artystka, związana z Radiem Kraków, z pochodzenia góralka, oryginalnie łączy swoje autorskie teksty
i muzykę z poezją oraz góralskim
folklorem.
Było lirycznie, refleksyjnie i wzruszająco, ale także wesoło i z pazurem.
Płyty „Kapeli” rozeszły się jak ciepłe
bułeczki i naprawdę trudno oderwać
się o tej muzyki – klimatu, dźwięków, tekstu…
Imprezę ze swadą prowadziły Grażyna Piotrowska – Prezes Stowarzyszenia „Amazonek” wraz z Moniką
Dudek – Prezes Fundacji Kobieta
w Regionie i krzeszowicką radną.
Panie wspaniale się uzupełniały.
Dodatkową niespodzianką był występ Moniki Dudek, która porwała
do wspólnego śpiewania całą salę,

a akompaniował jej redaktor naczelny Magazynu Krzeszowickiego –
Marian Lewicki.

Organizatorki podziękowały zaproszonym wykładowcom, a Prezes
„Amazonek” szczególne podziękowania skierowała do doktora Piotra
Brandysa, który jako opiekun medyczny Stowarzyszenia od lat czynnie wspiera idee profilaktyki w leczeniu raka piersi.
W przerwach wykładów i artystycz-

nych występów można było nabyć
piękne i oryginalne przedmioty – m.
in. biżuterię i ozdoby wielkanocne,
wykonane przez członkinie lokalnych stowarzyszeń, fundacji czy kół
gospodyń.
Goście słuchali wykładów i podziwiali część artystyczną przy lampce
wina i pysznych przekąskach, w serdeczniej, ciepłej atmosferze.
Czekamy na kolejną taką imprezę!

vv Redakcja
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GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

* Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
* Tyczenie budynków
* Inwentaryzacje powykonawcze:
budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

* Dokumentacja do celów prawnych

Zapraszamy

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

pon. - piątek 9.00 - 17.00

www.archi-geo.pl

małopolski
KĄCIK KULINARNY

TORT NALEŚNIKOWY A’LA LAZANIA

Szanowni Państwo, gdy to do Państwa piszę, za oknem szaleje śnieg, wiatr.. a ja marzę
o czymś ciepłym i pysznym! Proponuję zatem pyszną lasagnę, ale nie standardową, bo
zamiast makaronu są... naleśniki! Smacznego !
Tort naleśnikowy a’la lazania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naleśniki (u mnie 8 sztuk)
sos pomidorowy domowy 250 ml
pół puszki kukurydzy
pół puszki groszku konserwowego
250 gram ricotty + 3 łyżki jogurtu naturalnego
cebula 1 sztuka
czosnek 2 ząbki
pieprz do smaku
rozmaryn do smaku
kilka plasterków żółtego sera (nie obowiązkowo)
olej do smażenia

Jako, że naleśniki były już gotowe, zabrałam się za przygotowanie sosu.
Obrałam i pokroiłam drobno cebulę i czosnek. Na patelni rozgrzałam oliwę i podsmażyłam czosnek z cebulą, po chwili dodałam sos pomidorowy
i ok. pół szklanki wody, podgotowałam całość, dodałam kukurydzę i groszek, wymieszałam, doprawiłam pieprzem oraz rozmarynem.
Ricottę wymieszałam z jogurtem i doprawiłam delikatnie pieprzem. W brytfance na dnie rozprowadziłam tak około pół szklanki sosu, na tym
ułożyłam dwa naleśniki, na to znowu wylałam sos, na to naleśniki, a na nie ricotta i tak zrobiłam trzy warstwy po kolei, całość z góry przykryłam
plasterkami żółtego sera.
Całość zapiekałam w piekarniku przez około 20 minut w 160 C. Chciałam, żeby się scaliło, żeby było prostsze do krojenia.

vv Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

BEZCENNE „JAJKA – NIESPODZIANKI”

Nawiązując do minionych Świąt Wielkanocnych warto poznać tradycje zdobienia jaj, w tym najbardziej
kunsztowne. Pisanki, kraszanki i wyklejanki to najczęściej spotykane w Polsce nazwy ozdobnych jaj
wielkanocnych. Tradycja malowania jaj sięga czasów przedchrześcijańskich. Z czasem symbolika
jaja – która kojarzona była z nowym życiem, została przejęta przez Chrześcijan.
W Polsce pisanki wykonywano już
od X wieku. Istnieje wiele metod
na wykonanie świątecznego jaja.
Najprostszą z nich jest „kraszenie”,
czyli barwienie na różne kolory,
niegdyś uzyskiwane wyłącznie za
pomocą roślinnych barwników.
Czerwony – z łupin cebuli, niebieski – z płatków bławatka, zielony
– z młodego żyta, czarny – z kory
dębu. Bardziej skomplikowany jest
proces powstawania pisanki. Różnobarwne wzory powstają dzięki
malowaniu woskiem i wielokrotnego barwienia jaja.
Obecnie stają się cenione ażurowe
pisanki wykonane z wydmuszek za
pomocą drobnych wiertełek, dentystycznych narzędzi i mini szlifierek.
Jaja tak wykonane nabierają wyglądu wręcz jubilerskiego.
Techniki wykonywania pisanek są
w wielu krajach podobne. Natomiast
zasadniczo różnią się ornamenty,
które są charakterystyczne dla poszczególnych regionów.
Szczytowym osiągnięciem arty-

stycznym były jaja wielkanocne
wykonywane przez zakład jubilerski Petera Carla Fabergé, dla cara
Aleksandra III i Mikołaja II. Te
drogocenne cacka to arcydzieła jubilerskiej roboty. Pierwsze z nich,
car Aleksander III zamówił przed
świętami wielkanocnymi 1885 roku
i postanowił sprezentować pisankę
– zgodnie z tradycją prawosławną
swojej żonie. Emaliowane na biało
jajko, które złotnik dostarczył carowi, ujawniło po otwarciu niezwykłą
zawartość: sporządzone z czystego
złota żółtko, w którym schowana była kura, a ta z kolei ukrywała
w sobie replikę imperialnej korony.
Kilkucentymetrowy bibelocik i cała
jego zawartość wykonane były ze
wszystkimi detalami.
Marii tak spodobał się prezent, że
car zlecił Peterowi, by ten co roku
przygotowywał podobne jajko.
O tym, co kryje carska „kinder niespodzianka”, miał decydować sam
jubiler. Dla cara i carycy miało to
być zaskoczeniem, dla Fabergé –
wyzwaniem.

Tradycję tą podtrzymał car Mikołaj
II który zamawiał co roku dwa jaja
dla matki i żony.
Jaja Fabergé są imponujące nie tylko ze względu na drogocenne materiały użyte do ich wykonania, ale
przede wszystkim ze względu na
kunszt wykonania i niezwykłą dbałość o szczegóły. Wśród ponad pięćdziesięciu jaj carskich znajdują się
takie, które skrywały miniaturowe
zegarki, figurki kurek, portrety cesarskie oraz inne niezwykłe przedmioty w małej skali. Jedno z najbardziej cennych zawierało piękną
maleńką karocę, inne - okręt Azow.
Niezwykłe było jajo – drzewko pomarańczowe ze śpiewającym ptaszkiem, oraz jaja z maleńkimi miniaturami przedstawiającymi członków
rodziny imperialnej.
Niektóre
z tych drogocennych przedmiotów
upamiętniało ważne wydarzenia
jak trzechsetna rocznica panowania
Romanowów. Były też takie, które
przedstawiały carskie posiadłości.
Zdarzały się jaja zdobione kwiatami wykonanymi ze szlachetnych

kamieni, pereł i złota jak w jaju konwaliowym.
Te niezwykłe przedmioty były zupełnie niepraktyczne w codziennym
użytkowaniu, jednak ich piękno
sprawiło, iż obecnie ceny za niektóre okazy sięgają 30 mln dolarów. Fabergé do dziś jest wzorem dla wielu
złotników. Jego małe klejnoty są
również dowodem na to, że niemal
wszystko może stać się arcydziełem,
nawet błaha pisanka. Czasem dobry
pomysł, element zaskoczenia oraz
mistrzowskie wykonanie pozwala
stworzyć efekt podziwiany przez
pokolenia.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

W tym roku Ratuj Tenczyn znów przeprowadza zbiórkę 1 % podatku. Po raz kolejny gorąco apelujemy o wzięcie udziału w tej formie
pomocy stowarzyszeniu. Wpływy z 1 % podatków są jednym
z głównych źródeł finansowania naszej działalności, dzięki nim
w 2014 r. udało się zrealizować kilka bardzo ciekawych projektów.
Kampania prowadzona przez Ratuj Tenczyn powoduje, że zamek
powoli ożywa, staje się czynnikiem integrującym lokalną społeczność, przypomina o wspaniałej historii naszej ziemi. Dzięki temu
z kolei Tenczyn może liczyć na kolejne dotacje z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które widzi szanse na to że w przyszłości
obiekt będzie spełniał rolę kulturotwórczą. Tylko w takim przypadku
bowiem nakłady na zabezpieczenie zabytku są uzasadnione.
Prosimy o wsparcie szlachetnej inicjatywy ratowania Tenczyna
i przekazanie nam części Waszego podatku. Dzięki Wam będziemy
jeszcze bardziej skuteczni.

Bo liczy się każdy uśmiech ...
Majka ma 6 lat i rurkę tracheotomijną, dzięki której oddycha. Jest
nieuleczalnie chora tak, jak 36 podopiecznych hospicjum „Alma
Spei”. Potrzebuje opieki lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów.
Uwielbia bawić się z wolontariuszami i pozować do zdjęć. Cieszy
się z każdej urodzinowej imprezy i wizyty hospicyjnego Mikołaja.

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

Uśmiech Majki i każdego chorego malucha jest dla nas bezcenny.

»» 16.04. KLUB FILMOWY zaprasza na „Samotność w sieci” – godz. 18.00 ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

Pomóż przywracać dzieciom radość przekazując 1 % podatku
„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci KRS 0000 237 645

almaspei.pl
Pieniądze, które otrzymujemy od naszych Darczyńców są niezbędne,
aby zapewnić profesjonalną, domową opiekę paliatywną oraz kupić
sprzęt medyczny ratujący życie. Dzięki wsparciu ludzi o gorących
sercach możemy zorganizować dzieciom urodziny, mikołajki, wycieczki
i dać im powody do uśmiechu.

KWIETNIOWY ZAWRÓT GŁOWY (c.d)
»» 23.04. DOROTA STROJNOWSKA O SWOICH PUBLIKACJACH REGIONALNYCH.
Promocja książki „Oni żyli wśród nas” – godz.18.00
(cykl Ludzie i ich pasje. Pasjonaci z Gminy Krzeszowice)
»» 29.04. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI – godz.18.00
»» 10 - 31.04. KIERMASZ KSIĄŻEK po 1zł
»» 11, 18, 25.04. PORANKI FILMOWE dla dzieci – godz. 11.00
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STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
Przygotuj szafę na mniejsze ubrania,
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

Pełen zakres usług

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
- korony porcelanowe
- mosty } pełnoceramiczne
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!! tel. 733-030-663
„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)
Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 60 zł
Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 130 zł

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2

*
* dla kobiet, które złożą deklarację wyboru do położnej

(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl

WYJĄTKOWY, CUDOWNY LETNI RELAKS W SPA – CZYLI REGENERACJA PO ZIMIE
Ceremonie na ciało Kurland
W wielu miejscach możemy rozkoszować się ceremoniami na
ciało, które są niezastąpionym sposobem na regenerację i odświeżenie skóry po zimie - Dlaczego nasze są tak wyjątkowe??
Postawiliśmy sobie wysoką poprzeczkę stawiając na recepturowe zabiegi nie tylko z zakresu kosmetologii ale i zabiegów na
ciało. To oznacza, iż wszystko przygotowujemy przy kliencie
– każdy zabieg to tworzenie – nawet najprostszy peeling jest
przygotowywany z odpowiednich składników bezpośrednio
przed zabiegiem. Dzięki temu uzyskujemy niespotykane doznania zapachowe oraz wyjątkowe efekty gdyż świeże składniki są bardziej skuteczne. Pocieranie prawdziwą solą atlantycką
czy suszonymi alpejskimi ziołami, oryginalne gliny enzymatyczne i cudowne oleje dają ceremonie, które nie sposób opisać.
W Chrzanowie zabiegi przygotowywane są na łożu parowym
w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu. W Rudnie możecie doświadczyć nie tylko dobrodziejstwa ceremonii
ale również skorzystać z kąpieli Kleopatry, która oparta jest
na prawdziwym alpejskim mleku dającym skórze niesamowitej
aksamitności, regeneracji, ukojenia.
Ceremonie na ciało Kurland w Oknach Natury pozwalają zapomnieć o codzienności, odganiają stres. Kojący dotyk, inspirujący zapach orientu lub ziół alpejskich – to dzięki nim osiągamy poczucie odprężenia, i to dzięki nim pojawia się łagodny
uśmiech na twarzy.
Nowe doznania. Powrót do natury. Kontakt z aromatem polnych
ziół, magia dotyku. Wiedza połączona z najlepszymi produktami. Prostolinijność i hojność. Autentyczność i zmysłowość.
Podróż do naszego Spa to ucieczka od codzienności. To miejsce, w którym zachodzi alchemia między cennymi składnikami roślin, a skórą. Poczuj się dobrze we własnej skórze. Perfekcyjne połączenia najcenniejszych składników. Gwarancja
efektywności i bezpieczeństwa. Zrozumienie potrzeb. Kompetencja i charyzma – unikalna pielęgnacja SPA.

Zapraszamy na cudowne ceremonie na ciało Kurland - unikalne receptury produktów przygotowywanych przy kliencie. Proponujemy Olejowe Wygładzanie, Azjatycka Rozkosz,
Okład z mleka koziego i trawki cytrynowej, Odmładzający
zabieg z ananasem, kąpiel Kleopatry z prawdziwego mleka
koziego i ziół.

Okna Natury Day SPA Rudno
Rudno 263, 32-067 Rudno, tel. 534 797 000
Okna Natury Day SPA Chrzanów
ul. Głowackiego 17, 32-500 Chrzanów, tel. 530 372 111
spa@oknanatury.pl www.oknanatury.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 14.00 - 21.00
(możliwe inne terminy po telefonicznym uzgodnieniu)
sobota 14.00 - 21.00
Rezerwacje zabiegów od godziny 8.00 do 21.00 codziennie.

Inhalatorium - Tężnia jodowo-bromowa w spa Chrzanów
Wiosna to niestety czas licznych infekcji i obniżenia odporności naszego organizmu, dlatego proponujemy seanse inhalatoryjne w SPA Chrzanów.
Inhalatorium to pomieszczenie, gdzie odbywają się inhalacje
jodowo-bromowe. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest od
wielu dziesiątków lat w profilaktyce i leczeniu schorzeń tj: górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej, depresji, stresu
i ogólnego wyczerpania organizmu. Inhalacje jodowe - bromowe wykorzystywane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu poprzez działanie bakteriobójcze.
Dodatkowo działanie tężni wzmocniliśmy panelami solnymi,
które podwyższają stężenie solanki ale również wprowadzają
wspaniały nastrojowy klimat. Przebywając w tężni przez około
45 minut wchłaniamy dawkę jodu równą 3 dniom pobytu nad
morzem podczas sztormowej pogody. Nie należy zapominać, iż
taki seans ma również wpływ na naszą skórę, która wchłania
liczne zawarte w solance mikroelementy, nawilża ją i odżywia.
Pobyt w tężni połączony jest z muzykoterapią oraz filiżanką
kawy lub herbaty.
Zapraszamy na letnią
regenerację w Oknach Natury
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SIAT-METAL DARIUSZ KIECA

MATERIAŁY BUDOWLANE

PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ
siatki, panele, słupki
siatki hodowlane zgrzewane, leśne
siatki ocynkowane i powlekane
siatki zbrojeniowe
bramy i furtki
druty kolczaste
akcesoria do montażu
ogrodzenia łupane
JONIEC
podmurówki
betonowe

Zapraszamy do naszych punktów handlowych
OLKUSZ,
Trzyciąż 109
ul. 20-tu Straconych 1

(obok DPD) od 16.02.15 r.
tel. 790 792 490

506 378 033

(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495

509 680 171

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72
fax +48 12 376 40 73
GSM: +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL

"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment
listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
NOW
oraz
• Pły OŚĆ!
ty O
• Pły
• DRZWI
ty st SB
o
• MEBLE OGRODOWE
• Skl larskie
ejka
• MEBLE POKOJOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

www.oknoplast.com.pl

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

* Promocja oznacza dodatkowe rabaty na okna Koncept, Prolux
i Platinium Evolution1 zakupione wraz z usługą montażu w wybranych salonach sprzedaży. Szczegóły promocji w regulaminie.

OLMAR
Partner Handlowy
Krzeszowice
ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66
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Biuro Obrotu Nieruchomościami

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
budynek Pasaż TP
--email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Biuro Obrotu Nieruchomościami "Gwarek Nieruchomości" pośredniczy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań, lokali użytkowych, obiektów komercyjnych
i działek. Współpracujemy z renomowaną firmą doradztwa finansowego - Spółką Dom Kredytowy NOTUS SA, która pomaga naszym Klientom w uzyskaniu korzystnego
kredytu na sfinansowanie inwestycji, a także wybranymi: rzeczoznawcami majątkowymi, radcami prawnymi, notariuszami, ubezpieczycielami, architektami, dekoratorami
wnętrz, geodetami, firmami remontowo-budowlanymi.

tel. 796-351-499
DOMY NA SPRZEDAŻ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Do sprzedania dom wolnostojący 240 m kw. Nadole gm. Dukla, Beskid Niski na 20 a działce. Budynek
jest wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, posiada własną studnię
głębinową. Budynek podpiwniczony, elewacja drewniana, współgrająca z otoczeniem. Cena: 390 tys. PLN
Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających do nieruchomości –
19 arów oraz 4 ary, a także działki rolnej 6 arów.
Do sprzedania przytulny domek, położony w pięknej, spokojnej okolicy Tenczynka.
Dom ma ponad 60 m kw., ale robi wrażenie dużo większego, działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i utrzymany.
Nowa cena: 285 tys. PLN.
Do sprzedania drewniany dom 110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a w Czernej. Dom jest w stanie surowym z dachem. W środku jest rozprowadzona instalacja
elektryczna, środek częściowo wykończony płytami regips. Z tarasu można podziwiać piękne widoki na okolicę, jak też na oddalone góry. Dojazd drogą utwardzoną.
Nowa cena: 175 tys. PLN!
Do sprzedania dom do remontu (można zamieszkać), pow. ok. 80-90 m kw w Jerzmanowicach. Dom usytuowany jest na działce 5 a. Na działce znajduje się wybudowany w
późniejszym czasie budynek gospodarczy, który może pełnić rolę garażu lub można przekwalifikować na budynek mieszkalny. Cała posesja znajduje się przy drodze asfaltowej - gminnej.
Cena: 165 tys. PLN.
Do sprzedania w okazyjnej cenie nieduża kamienica w centrum Olkusza. Całość dedykowana jest dla
inwestora, który ma w planach otwarcie praktyk lekarskich, kancelarii prawniczych czy adaptacji pod
lokale biurowe bądź działalność gastronomiczną. Na dole kamienicy znajdują się dwa spore lokale z
dużymi oknami wystawowymi. Cena: 770 tys. PLN.
Do sprzedania stylowy dom, 100 m kw. plus garaż, w Tenczynku. Nowa dachówka, ogrzewanie
gazowe oraz kominkowe. Malownicza i cichej okolica. 7a działka z pięknym ogrodem. Całość tworzy
wyjątkowy klimat. Cena: 350 tys. PLN.
Do sprzedania budowa domu 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a w Krzeszowicach w pięknym,
zacisznym miejscu. Etap prac: pierwsza kondygnacja z wylewkami bez stropu, wszystkie media
w domu: gaz, woda, prąd w tym siła. Miejsce koło lasku (nikt od tej strony się już nie wybuduje) i
koło urokliwej rzeczki. Cena 185 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

Do wynajęcia dom dla 12 pracowników w Balicach: 4 pokoje, 2 łazienki, kuchnia. Teren ogrodzony, miejsca
parkingowe. Kaucja w wysokości: 1 tys. PLN. Dom dostępny od zaraz. Cena 2,5 tys. PLN/m-c plus media,
ogrzewanie węglowe i gazowe.
Do wynajęcia pokój 20 m kw w domu wolnostojącym w Radwanowicach k/Rudawy. Nieduży pokój
dla jednej osoby w cenie 450 PLN miesięcznie z mediami i ogrzewaniem! Wspólna kuchnia z wyposażeniem oraz łazienka. Miejsca parkingowe, posesja ogrodzona. Wolne od zaraz, kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu.
Do wynajęcia część domu wolnostojącego - ok. 40 m kw., w Szczyglicach blisko Krakowa. Pokój, korytarz,
kuchnia bez lodówki, łazienka, osobne wejście. Ogrzewanie w cenie najmu. Łazienka z małą wanną i
wyposażona kuchnia. Pokój umeblowany. Cena najmu: 800 PLN dla jednej osoby, 1000 PLN dla dwóch
osób. Brak miejsca parkingowego. Wolne od zaraz. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Czynsz plus media w/g zużycia.
Do wynajęcia górna kondygnacja - poddasze w domu wolnostojącym po generalnym remoncie, ok. 100 m kw.,
wPisarach,ok.4kmodKrzeszowic.Bardzodużysalonzaneksemkuchennym,łazienka,osobnewejście-klatka
schodowa. Ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym oraz gazowe. Łazienka i kuchnia wyposażone.
Miejsca parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 1000 PLN. Czynsz plus media w/g zużycia. Cena: 1000 PLN/m-c
Do wynajęcia mieszkanie 51 m kw. w Krakowie przy ul. Nowosądeckiej. Nowoczesny blok, mieszkanie
bardzo ciepłe, I piętro. Składa się z dwóch pokoi w tym salonu, obszernego przedpokoju, wiatrołapu,
łazienki oraz dużego balkonu. Mieszkanie w pełni urządzone. Czynsz, w którym znajduje się ogrzewanie,
woda oraz fundusz remontowy wynosi 480 PLN. Prąd w/g wskazania licznika. Jest możliwość wynajmu
mieszkania na trzy okresy: rok: 1200 PLN plus czynsz, 2 lata 1150 PLN plus czynsz, 3 lata 1100 PLN
plus czynsz. Wolne od zaraz.
Do wynajęcia lokal w Nawojowej Górze składający się z 3 pomieszczeń, ok. 40 m kw. Opcjonalnie do
wynajęcia dodatkowo może być pomieszczenie ok. 15 m kw. W pomieszczeniach znajduje się instalacja
CO. Do zrobienia pozostaje prysznic oraz do zakupu i montażu - piec gazowy. Poniesione koszty można
będzie odliczać od czynszu w wysokości 250 PLN miesięcznie. Cena najmu: 500 PLN - m/c.
Do wynajęcia typowy dom dla 6 - 8 pracowników w Ściejowicach, 4 pokoje, 1 łazienka, miejsca parkingowe,
teren zamknięty. Max. 12 osób. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena 2000 PLN/m-c.
Do wynajęcia górna kondygnacja w domu wolnostojącym, ok. 70 m kw., w Białym Kościele. 2 pokoje,
łazienka, kuchnia, korytarz. Ogrzewanie węglowe (cała zima 1600 PLN, płatność do uzgodnienia). Łazienka
i kuchnia umeblowane, pokoje urządzone. Miejsce parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 700 PLN. Czynsz
plus media w/g zużyca. Cena 800 PLN / m-c.
Do wynajęcia mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 80 m kw., w Ściejowicach gm. Liszki, po odświeżeniu.
2 pokoje, łazienka, kuchnia, korytarz. Na pierwszej kondygnacji mieszka właścicielka. Ekonomiczne
ogrzewanie gazowe (200 zł miesięcznie w okresie grzewczym). Łazienka i kuchnia umeblowane, pokoje
w pełni urządzone. Kaucja 1000 PLN, cena: 1000 PLN / m-c.
Do wynajęcia pokoje dla pracowników maks. 18 osób w Krzeszowicach. 12 zł/łóżko/dobę. Z ogrzewaniem
i wszystkimi mediami. Bardzo dobre warunki. Miejsca parkingowe.
Do wynajęcia mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Jeden duży pokój, łazienka,
kuchnia. Cena 20 PLN/1 osobę na dobę.

DZIAŁKI
19. Do sprzedania działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku, cena 95 tys. PLN.
20. Do sprzedania pięknie położona działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Wszystkie media przy
działce. Działka w kształcie foremnego prostokąta. Okolica bardzo spokojna, blisko lasu oraz nowych
zabudowań. Cena: 106 tys. PLN.
21. Do sprzedania pięknie położona działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Wszystkie media przy
działce. Działka w kształcie foremnego prostokąta. Okolica bardzo spokojna, blisko lasu oraz nowych
zabudowań. Cena: 120 tys. PLN.
22. Do sprzedania działka 7 a położona w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
23. Do sprzedania działka 20 a położona w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
24. Do sprzedania działka 28 a położona w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
25. Dosprzedaniadziałka59apołożonawWęgrzcachWielkichujętawPlanieZagospodarowaniaPrzestrzennego
jako„produkcjaiusługi”.Wszystkiemediawdziałceiprzydrodze.Możliwośćpostawieniadużejhali.Szerokość
działki ok. 32 m. Dojazd drogą asfaltową gminną, dojazd dla TIR od strony Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.
26. Do sprzedania działka rekreacyjna 35 a ze skałą w pięknej okolicy widokowych działek Jerzmanowic. Na
działce usytuowana jest skała dużych rozmiarów. Dojazd drogą utwardzoną. Piękna wypoczynkowa okolica,
przez którą przebiega wiele tras turystyczno-wycieczkowych. Cena: 120 tys. PLN.
27. Do sprzedania kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o łącznej pow. 1,95 ha.
Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2, 1534, 1535, 1545, 1560. Działki
są położone w pobliżu siebie. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza, olsza), wysokości ok.
10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.
28. Do sprzedania widokowa, mocno pochylona działka prawie 10 a w Pękowicach gm. Zielonki. Działka jest
mocno pochylona, istnieje możliwość zniwelowania dużego nachylenia. Media włącznie z kanalizacją w
drodze. Cena: 170 tys. PLN.
29. Do sprzedania działka 15 a w Białym Kościele przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Działka ma szerokość 19
m i długość ponad 70 m. Media: prąd w drodze koło działki, gaz, woda 70 m od działki. Dalszy pas to tereny
rolne, które również można kupić w cenie 1 tys PLN / ar. Jest możliwość dokupienia 1 - 2 Ha. Cena: 160 tys. PLN.
30. Do sprzedania działka budowlana 11 a w Jeziorzanach gm. Liszki. Foremna działka o szerokości 24 m
położona w spokojnej okolicy wśród domów o rzadkiej zabudowie, przy wewnętrznej, asfaltowej drodze
z dala od wału rzeki. Cena: 107 tys. PLN.
31. Do sprzedania działka budowlana w II lini zabudowy położona w Mnikowie gm. Liszki, o powierzchni 7,8a.
Media: woda, prąd i gaz w działce, kanalizacja w drodze wewnętrznej (studzienka). Warunki zabudowy WZ na
domjednorodzinny.Dojazddrogąasfaltową+wewnętrznąutwardzoną(udział)ok40m.Wpobliżuprzystanek
autobusowyMPKorazBUS(300m).Spokojnaokolica.Działkazrozległymwidokiemnaokolicę.Cena:87tys.PLN.
32. Do sprzedania widokowa działka budowlana 19 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka w pełni uzbrojona,

ogrodzona, zadrzewiona drzewami owocowymi.Droga dojazdowa asfaltowa. Jest możliwość dokupienia
dodatkowo 4a działki dodatkowej oraz 6a działki rolnej. Cena: 70 tys. PLN.
33. Do sprzedania widokowa działka budowlana 4 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka z widokiem na
górę Cergową. Droga dojazdowa asfaltowa. Cena: 14,5 tys. PLN.
34. Do sprzedania działka o pow. 1,45 ha. Użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę hali magazynowo-produkcyjnej
ponad 9200 m kw. Ogrodzony teren z nawierzchnią betonową. Uzbrojenieterenu - linie: elektryczna,
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i opadowa, gazowa i telefoniczna. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
35. Do sprzedania działka o przeznaczeniu przemysłowym o pow. 2,97 ha. Teren ogrodzony, Uzbrojenie terenu:
linie: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna: sanitarna i opadowa, telefoniczna. Stacja trafo z możliwością
podpięcia. Istnieje możliwość podziału na 3 mniejsze działki. Plan zagospodarowania przestrzennego w
studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych,
publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
36. Do sprzedania piękna foremna działka 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic. Działka
budowlana przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, całkowicie uzbrojona: prąd na działce, woda
na działce, gaz przy drodze, kanalizacja na działce. Działka znajduje ssię przy drodze asfaltowej, piękna
okolica, spokój, cisza. Cena: 215 tys. PLN.
37. Do sprzedania piękna działka pod lasem 11,8 a z drogą w Tenczynku. Działka o pow. 10 a plus udział w
drodze 1,8 a. Piękna i bardzo spokojna okolica. W otoczeniu nowopowstałe domy. Cena: 123 tys. PLN.
38. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,2 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media
w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,5 a, 10 a. Piękna
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Nowa cena: 97 tys. PLN.
39. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,5 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd
drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w drodze , przy
działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 10 a. Piękna spokojna, widokowa
okolica. Działki są pochyłe. Nowa cena: 122 tys. PLN.
40. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 10 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd
drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w drodze , przy
działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 11,5 a. Piękna spokojna, widokowa
okolica. Działki są pochyłe. Cena: 85 tys. PLN.
41. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 23,7 a w Siedlcu. Działka znajduje się pod lasem, w otoczeniu
działki same nowe domy. Dojazd drogą asfaltową a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze.
Wszystkie media w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 10 a, 11,2 a,
11,5 a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Nowa cena: 250 tys. PLN.
42. Do sprzedania w Krzeszowicach, w spokojnej okolicy, piękna, foremna działka, o przeznaczeniu: budownictwo
jednorodzinne, o wielkości 48a. Media w drodze przy działce. Bardzo atrakcyjna cena. Cena: 230 tys. PLN.
43. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 12 a. Dojazd drogą asfaltową,
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy
oraz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa.
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 8 a. Kształt działki: prostokąt 28 m front x
42 m głębokość. Atutem położenia działki, jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 264 tys. PLN.
44. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 8 a. Dojazd drogą asfaltową,
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy
oaz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa.
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 12 ar. Kształt działki: prostokąt 28 m front x
38 m głębokość. Atutem położenia działki jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 184 tys. PLN.
45. Działka budowlana w drugiej linii zabudowy, położona w Bolechowicach gm. Zabierzów, o powierzchni
10 a. Dojazd drogą asfaltową, publiczną. W pobliżu przystanek autobusowy oraz BUS (50m). Media: prąd,
wodociąg , kanalizacja i gaz w drodze. Kształt działki: prostokąt 27 m front x 35 m głębokość. Spokojna
okolica, w pobliżu drogi publicznej. Cena: 199 tys. PLN.
46. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 10 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze. Dojazd
drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Jest możliwość dokupienia sąsiadującej działki o pow. 11 a.
Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu. Cena: 94 tys. PLN.
47. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 11 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze. Dojazd
drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Cena: 104 tys. PLN.
48. Do sprzedania działka w I linii zabudowy w Tenczynku, o wielkości 7 a. Na kolejnej działce powstał nowy dom.
Działkapołożonajestbliskolasu,jednakniedalekoszkoły,sklepu,przedszkolaiprzystankubus.Cena:104tys.PLN.
49. Do sprzedania działka w Tenczynku 10 a położona w malowniczym i krajobrazowym miejscu, w całości
ogrodzona. W pobliżu kolejnych zabudowań dostęp do mediów, kanalizacja w drodze. W okolicy jest
spokój i cisza. Cena: 136 tys. PLN.
50. DosprzedaniadziałkabudowlanawTenczynkuopow.7a.Wszystkiemedianadziałce.Dojazddrogąasfaltową.
W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość dokupienia sąsiadujących działek: w sumie
40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam osobom ceniącym spokój. Cena: 87 tys. PLN.
51. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 9 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą
asfaltową, a następnie utwardzoną. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość
dokupienia sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam
osobom ceniącym spokój. Cena: 107 tys. PLN.
52. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 11 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą
utwardzoną, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość zakupu
działki o pow. 20 a nawet 40 a. W całości działka jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza okolica.
Polecam osobom, które chcą odreagować od codziennych zmagań. Cena: 137 tys. PLN.
53. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 40 arów. Wszystkie media na działce. Zjednej strony
droga asfaltowa z drugiej utwardzona, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych.
Jest wstępny projekt podziału na 4 mniejsze działki: 11 a x 2, 9 a i 7 a. W całości działka jest proporcjonalnie
tańsza. Spokojna, malownicza okolica. Cena: 415 tys. PLN.
54. Do sprzedania widokowa działka budowlana o pow. 15 a, na os. Żbik k/Krzeszowic. Działka w studium
planu zagospodarowania jest działką budowlaną. Woda ze studni, prąd na działce, dojazd drogą prywatną
utwardzoną. W pobliżu znajduje się działka o areale 13 a, również do sprzedania. Cena: 135 tys. PLN.
55. Do sprzedania widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach gm. Zabierzów, jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki. Szerokość działki 15 m. Cena: 342 tys. PLN.

.

LOKALE DO WYNAJĘCIA

56. Do wynajęcia lokal usługowo-biurowy, ok. 75 m kw. w Krzeszowicach, ok. 1 km od centrum. Lokal
nowy, osobne wejście, w kompleksie budynków znajdują się trzy inne firmy. Ogrzewanie częściowo
kominkowe oraz na prąd. Budynek chroniony, z alarmem. Kaucja w wysokości 2 tys. PLN. Cena
1000 PLN netto/m-c.
57. Do wynajęcia lokal 20 m kw. w Krakowie - Stare Dębniki (blisko ul. Konopnickiej). Lokal pod działalność
usługową, handlową lub biurową. Ogrzewanie we własnym zakresie: prąd, gaz. Cena 1300 PLN/m-c
plus media w/g zużycia. Kaucja zwrotna w wysokości dwumiesięcznego czynszu.
58. Do wynajęcia nowy lokal 440 m kw. w Jerzmanowicach. Dwa wejścia na dole. Instalacja alarmowa,
opcjonalnie - solary. Parking na ok. 15 samochodów; działka 8 a. Cena 8.800 PLN netto/m-c.
59. Do wynajęcia lokal ok 100 m kw., z czego 60 m to sala sprzedażowa, zaplecze, garaż, łazienka,
ok. 8 km od Olkusza i Krzeszowic. Lokal pod działalność usługową, sklep spożywczy lub inny. Częściowo
położone kafle, wypusty pod klimatyzację, piec węglowo-olejowy. Wejście od drogi gminnej, wysokość
pomieszczenia w środku - 3 m. Cena: 1000 PLN/m-c.

.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

DO SPRZEDANIA
pięknie położona
działka budowlana 26
a w Krzeszowicach (ok. 5 km od
centrum). Prąd i woda w drodze
przy działce. Szerokość działki
to ok 38 m, a długość ok. 68 m.
Jest możliwość podziału na
2 lub 3 mniejsze działki. Okolica
bardzo spokojna, blisko lasu
oraz nowych zabudowań.
Cena: 210 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
pięknie położona
działka 12 a budowlanej
plus 8 a rolnej w miejscowości
Kwaczała (gm. Alwernia),
w spokojnej okolicy,
między zabudowaniami.
Media:
prąd, woda na działce, gaz
w drodze przy działce.
Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
mieszkanie na krakowskich
Bielanach ponad 47 m kw plus
piwnica i niewielki ogródek. Dwa
pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka. Do dyspozycji
mieszkańców także suszarnia.
Wymienione okna, drzwi
wewnętrzne i zewnętrzne;
parkiety i kafle na podłodze.
Budynek z nową elewacją,
klatka schodowa odnowiona.
Cicha, zielona okolica.
Nowa cena: 220 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka w Woli Filipowskiej,
o powierzchni 10 a. Media:
gaz i kanalizacja w działce,
woda i prąd 10 m od działki.
Gotowy projekt budowlany
na dom jednorodzinny o pow.
użytkowej 100,25 m. kw. Dojazd
drogą asfaltową + wewnętrzną
utwardzoną (udział) ok. 50
m. Spokojna okolica. Działka
z rozległym widokiem na okolicę.
Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
Do sprzedania wyodrębnione,
bezczynszowe mieszkanie
w domu wolnostojącym, 55 m
kw., w Krzeszowicach: 2 pokoje,
łazienka, kuchnia, osobne
wejście. Wyjście z pokoju
przez balkon do pomieszczenia
gospodarczego. Ogrzewanie
gazowe. Pokoje częściowo
umeblowane, łazienka i kuchnia
wyposażone. Blisko drogi
głównej oraz w bliskości centrum.
Cena 140 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
odreastaurowany, stylowy
dom 100 m kw. w Pisarach k/
Krzeszowic, na działce 10 a.
Elewację domu pokrywa cegła
klinkierowa, w oknach piękne
okiennice, na dachu pasująca
do całości dachówka. Dom ma
3 pokoje, z czego jeden jest do
wykończenia.
Nowa cena: 320 tys. PLN

HALE I OBIEKTY

60. Do wynajęcia hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Przed halą znajduje się plac manewrowy
ok 3 ary. Wysokość hali między podciągami 5,6 m w najwyższym punkcie (między podciągami
odległość 3 m, dla wstawienia np. maszyny lub urządzenia), stała wysyokość 2,8 m - 3 m. W hali
znajduje się instalacja CO, piec na miał. Jest możliwość zamontowania okien: 6 szt dł. okna: 2,8 m.
Brama wjazdowa, wylewki, budulec: płyta FERMBET (płyta - styropian - płyta) oraz pustak MAX. Woda
oraz prąd hali. Cena: 4,5 tys. / m-c

PROSIMY O ZGŁASZANIE domów, części domów
oraz mieszkań do wynajęcia.
POSZUKUJEMY DZIAŁEK na sprzedaż.
tel. 796-351-499

DO SPRZEDANIA
działka budowlana
o pow. 7 a w Nowej Górze,
gm. Krzeszowice.
Wszystkie media w drodze
przy działce. Działka
znajduje się przy drodze
gminnej - asfaltowej.
Cena: 39,5 tys. PLN.

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

DO SPRZEDANIA

oryginalnie wykończony
dom wolnostojący,
usytuowany w Czułowie.
150 m kw pow., 15 arowa
zagospodarowana działka.
Wyjątkowo piękna,
spokojna okolica.
Cena: 540 tys. PLN.
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małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
LISZKI

ZABIERZÓW

KRZESZOWICE
KONCERT WIOSENNY

Galeria w Pałacu Vauxhall oraz Państwowa Szkoła Muzyczna w Krzeszowicach zapraszają na KONCERT WIOSENNY
10 kwietnia 2015, piątek, godz. 18.00. Koncert Wiosenny – czyli Sztuka Dobrych Emocji, to okazja do wysłuchania wykonań uczniów
PSM w Krzeszowicach i profesjonalnych, koncertujących muzyków.
Tego wieczoru usłyszymy muzykę kameralną oraz utwory solowe. Koncert będzie nie tylko okazją do posłuchania przyjemnej
dla ucha muzyki, ale także czasem na głębszą refleksję. Poprzez muzyczne pejzaże poprowadzi nas słowo, które skieruje naszą
uwagę na istotę ludzkiej natury. Zadamy sobie wspólnie pytania o to, czym są emocje i jaką rolę pełnią w naszym życiu.Muzyka
pomoże nam odpowiedzieć sobie na te pytania w sposób najbardziej intymny. Ułatwi nam również odnaleźć w sobie i poczuć te
najpiękniejsze, czasem głęboko skrywane ludzkie emocje. Być może sprawi, że staniemy się bardziej świadomi samych siebie, że
będziemy pełniej doświadczać daru życia. W części pierwszej koncertu wystąpią uczniowie PSM, w części drugiej nauczyciele:
Joanna Cierpik (flet) i Bartłomiej Mełges (fortepian) oraz pianistka Maria Pragłowska. Podczas koncertu odbędzie się zbiórka
pieniędzy na zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach. Wstęp wolny.

CHRZANÓW
SPOTKANIE POETYCKO-MUZYCZNE Z ELŻBIETĄ CZARNECKĄ-MIKŁAS
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 10 kwietnia o godzinie 18.00 do Klubu Stara
Kotłownia na spotkanie poetycko-muzyczne z Elżbietą Czarnecką-Mikłas. Wstęp wolny.
Oprawa muzyczna: zespół Antidotum oraz moksir-owska grupa wokalna Impresja pod kierunkiem Ireny Paprockiej.
SPOTKANIE POETYCKIE Z KRYSTYNĄ GRADEK
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 10 kwietnia o godzinie 16.00 do Klubu
Stara Kotłownia na spotkanie poetyckie z Krystyną Gradek. Wstęp wolny.
KONCERT ZESPOŁU EDER
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 11 kwietnia o godzinie 19.00 do Klubu Stara
Kotłownia na koncert zespołu EDER. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w Inforamcji MOKSiR lub w dniu koncertu.
SPEKTAKL „MAYDAY”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 25 kwietnia o godzinie 18.00 na
spektakl „MAYDAY”. Bilety w cenie 65 zł parter oraz 55 zł balkon do nabycia w Informacji MOKSiR (tel.
32 6233086 wew. 53).
BALLET MAGNIFICAT
Już po raz czwarty do Chrzanowa przyjedzie Ballet Magnificat. Tym razem wystawi najnowszy spektakl
„Face to face”. Zapraszamy 10 maja 2015, godz. 18.00 do sali teatralnej MOKSiR w Chrzanowie.
Bilety w cenie 35 zł, ulgowe 25 zł do nabycia:
- Informacja MOKSiR, tel. 32 623 30 86 w.53 - dozrodla@gmail.com

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„KOPCIUSZEK” [dubbing PL]
• 09.04 godz. 15.15, 17.30 •
reż.: K. Branagh; czas: 105 min.; gat.: familijny/fantasy/romans; prod. USA, b/o
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„IDA”
• 09.04 godz. 19.45 •
reż.: P. Pawlikowski, czas: 80 min.; gat.: dramat; prod. Polska/Dania, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„SZYBCY I WŚCIEKLI 7” PREMIERA
• 10.04 godz. 17.00, 20.00 • 11-12.04 godz. 14.10, 17.10, 20.00 •
• 13-16.04 godz. 17.00, 20.00 • 17-22.04 godz. 20.00 •
reż.: J. Wan, czas: 140 min.; gat.: akcja; prod. Japonia/USA, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„BODY/CIAŁO”
• 19.04 godz. 14.30 • 20-22.04 godz. 17.30 •
reż.: M. Szumowska; czas: 90 min.; gat.: dramat; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł., Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„SNAJPER”
• 19.04 godz. 17.00 •
reż.: C. Eastwood; czas: 134 min.; gat.: biograficzny/dramat wojenny; prod. USA, 15 lat
Cena biletu: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł; 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cykl: Gorrrąąąca Sztuka

TRZEBINIA
„KATYŃ.... W TYŁ GŁOWY”
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl zrealizowany z okazji 75 rocznicy zbrodni katyńskiej i
5 rocznicy katastrofy smoleńskiej „Katyń.....w tył głowy” w wykonaniu „Teatru Prowincja”. W roli głównej
trzebinianin Paweł Gwizdała. 12 kwietnia, 2015 roku, godz. 17.00, Dom Kultury „Sokół” w Trzebini
Bilety w cenie 20 złotych. Rezerwacje 32-61-10-621
„KATYŃ - ... w tył głowy” to przedstawienie, które rozpoczyna się trzęsieniem ziemi, a później - napięcie już
tylko rośnie. To sztuka, która chwyci Cię za gardło i do ostatniej sceny przykuje Twoją uwagę. Co więcej, cały
czas będziesz w samym centrum prawdziwych wydarzeń, a zakończenie zmusi Cię do refleksji. Ogromnym
atutem sztuki „... w tył głowy” jest wyjątkowa, niezwykle przemyślana oprawa muzyczna. Muzyka wzmacnia
sceny. Sprawia, że widowisko staje się przeżyciem, które na długo zostanie w Twojej pamięci...
WSZYSTKO PRZEZ JUDASZA
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na komedię kryminalną
„Wszystko przez Judasza” 28 kwietnia 2015 roku, godz.
18.00 (wtorek) Dom Kultury „Sokół” w Trzebini. Cena biletu:
60 złotych
Rezerwacje: 32-61-10-621
Wystąpią: Krystyna Tkacz, Alicja Kwiatkowska, Tadeusz
Chudecki, Piotr Szwedes
Do czego służy mały otwór w drzwiach? Odpowiedź właśnie
na to przekorne pytanie znajdziecie w sztuce pt. „Wszystko
przez judasza”. To komedia kryminalna, pełna czarnego
humoru opowiadająca o perypetiach dwóch małżeńskich par
mieszkających na tym samym piętrze. Przedstawienie złożone
jest z zabawnych i błyskotliwych dialogów. To anatomia
wścibstwa, zazdrości, zdrady i chciwości. Pełna perfidii,
pomysłowości, hipokryzji i egoizmu. Świat naukowców kontra
świat artystów. To komedia z filozoficznym przesłaniem traktująca o ludzkich słabościach, niezależnych w tym wypadku
od intelektu i zdolności człowieka.

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
CHAPPIE (NAPISY PL)
• 09.04 - 19:30 •
czas trwania: 120 min. gatunek: sf/akcja/dramat, USA
bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł
KOPCIUSZEK (DUBB.PL)
• 09.04 - 17:00 •
czas trwania: 113 min., gatunek: familijny/fantasy/romans, USA
bilety całe - 14zł, ulgowe - 12 zł
PREMIEROWO: SZYBCY I WŚCIEKLI 7 (NAPISY PL)
• 10.04, 11.04, 14.04, 15.04, 16.04 - 17:00, 19:45 • 12.04 - 19:00, 21:45 •
• 17.04, 21.04 - 18:00 • 18.04, 22.04 - 20:00 • 19.04, 23.04 - 17:00•
czas trwania: 137min. gatunek: akcja, USA
bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł)
CARTE BLANCHE
• 11.04 - 15:00 •
czas trwania: 95 min., gatunek: dramat, Polska
bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł
FRU! (DUBB PL)
• 17.04, 21.04 – 3D 16:00 • 18.04, 22.04 – 2D 15:00 • 19.04, 23.04 – 3D 15:00 •
czas trwania: 90min.; gatunek: komedia/animowany, Belgia/Francja
bilety całe 3D - 20zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł
ZBUNTOWANA (NAPISY PL)
• 17.04, 21.04 – 3D 20:45 • 18.04, 22.04 – 3D 17:00 • 19.04, 23.04 – 3D 19:45 •
czas trwania: 120 min., gatunek: sf/romans/akcja, USA
bilety całe 3D - 20zł, ulgowe 3D - 17 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/
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KURCZACZKI W PRZEDSZKOLU

W przedświątecznym tygodniu w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku, dzięki uprzejmości Pani
Aleksandry Ornackiej-Lipik, lekarza weterynarii, profesjonalistki, pasjonatki swojego zawodu oraz
miłośniczki zwierząt, dzieci miały okazję obejrzeć, poprzytulać i pogłaskać kurczaczki, przywiezione
przez Panią Doktor. Dzieci były zachwycone!
Takie zajęcia mają na celu
uzmysłowienie maluchom, że
zwierzęta, nawet te najmniejsze,
to nie zabawki, a żywe istoty,
które także odczuwają i należy
im się opieka i szacunek ze strony człowieka.
Przedszkole w Tenczynku chętnie angażuje się w różnego typu
akcje pomocy zwierzętom oraz
propagowania odpowiedzialnego do nich podejścia.
Przedstawiamy „kurczaczkową”
galerię:)

- Mogę wrócić znów do jajka?pisklę w lęku pyta,
ale nie ma jak się schować skorupka rozbita.
Idzie stawić czoło życiu,
jego zagrożeniom,
burzy uczuć, pięknu, grozie,
blaskom oraz cieniom.
Z każdą chwilą coraz pewniej
stawia nóżki drżące
aż odkrywa, że ma skrzydła
i wzbija się do słońca.

ARCHITEKT
tel. 505-211-347

Kalina Beluch

vv Fot. M. Dziurzyńska

Mercedes SLK 2.0, 1998 r.
cena 17,5 tys. PLN, Dąbrowa Górnicza,

tel. 601-41-72-08

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall oraz Stowarzyszenie Ceramika bez Granic
zapraszają na wystawę sztuki współczesnej inspirowanej myślą św. Franciszka

POKÓJ I DOBRO
W wystawie udział biorą: Barbara Arabska, Jan Biczysko, Marita Benke–Gajda, Maria Bieńkowska–Kopczyńska, Magdalena Cisło, Stanislava Chobanova, Bogdan
Czesak, Czesław Dźwigaj, Katarzyna Gajda, Weronika Gajda, Jadwiga Gajda-Lusina, Zbigniew Gierczak, Agata Kardas, Beata Kopek, Katarzyna Krzyżańska, Marta
Kufel, Agata Magdziak, Jakub Niewdana, Natalia Nowacka, Elżbieta Rydzewska, Kaja Sawicka,Katarzyna Ślęczkowska, Elżbieta Śliwińska, Ewa Wróbel, Krystyna
Zaboklicka, Aleksandra Zawadzińska–Pawluś, Barbara Zgoda
„W październiku mija 789 lat od śmierci św. Franciszka z Asyżu, a on dalej fascynuje świat, być może dziś – jak nigdy dotąd wcześniej. Może dlatego, że jego postać niesie
ze sobą wartości, których nam we współczesności tak szczególnie brak. Nie dziwi zatem inicjatywa krakowskich artystów, aby zorganizować wystawę poświęconą tej
niezwykłej postaci chrześcijańskiej Europy. Nadal bowiem Franciszek z Asyżu – jest jak promień światła, które rozświetla mroki naszej egzystencji. „Kwiatki” z jego życia
nadal stanowią natchnienie dla artystów, dla których nie tylko forma, ale dzielenie się myślą zawartą w ich twórczości, odgrywa ogromną rolę. Każde dzieło sztuki,
którego bohaterem jest Franciszek, odsłania jakąś PRAWDĘ, jakieś DOBRO w nas i o nas, które na dodatek pociąga nas swoim PIĘKNEM.
Wystawa czynna do 30 kwietnia 2015 r.

o. Eugeniusz Grzywacz SP

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22
(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

SCHODY WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
PARAPETY, BLATY
NAGROBKI, GROBOWCE
NIETYPOWE ZAMÓWIENIA

WIKI i WIKO

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt ma pod opieką dwa ok. 3-miesięczne szczenięta - suczkę i pieska. Psiaki dostały imiona Wiki i Wiko. Maluchy są odpchlone, odrobaczone i
zaszczepione na podstawowe choroby zakaźne. Z usposobienia miłe, rezolutne, kontaktowe.
Szukamy im dobrych, troskliwych domów.

Kontakt w sprawie adopcji: 534 884 174.

LESZEK

Przedstawiamy Leszka, młodziutkiego, miłego, serdecznego, łagodnego psa,
który trafił pod opiekę fundacji aż z Opoczna, gdzie jakiś czas był bezdomniakiem żyjącym na ulicy. Może dlatego jest taki wdzięczny za każdy przyjazny
gest, przytulenie, pełną miskę. Leszek jest także bardzo otwarty na nowe psie
przyjaźnie. Nie ma w nim agresji w stosunku do ludzi i innych psów. Może ktoś
zakocha się w tych ciepłych miodowych oczach i postanowi podarować Leszkowi
dom na resztę życia? Psiak jest odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony na choroby
zakaźne i wściekliznę. Czeka na kastrację i czipowanie.

Kontakt: 534 884 174.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

KONTAKT
tel. 12-257-79-59
tel. 693-756-023
tel. 668-047-005

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl
www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

"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.
"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.
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KAMIENIARSTWO

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW

NAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE

KOMINKI
PARAPETY
BLATY
SCHODY

605 240 728
605 247 158

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE
NA TERENIE CAŁEGO KRAKOWA I OKOLIC
BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA W RAMACH
ZUS, KRUS I INNE

CAŁODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
tel.(12) 280 61 58

KWIACIARNIA
PROFESJONALNE WIEŃCE I WIĄZANKI
POGRZEBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE

CZERNICHÓW 26

tel. 607 311 514

www.vladex.pl

biuro@vladex.pl

Złomowanie
i skup pojazdów
• Za każdy pojazd płacimy
gotówką wg. indywidualnej,
darmowej wyceny
• Złomowane pojazdy odbieramy
Gratis własnym transportem
na terenie całej Małopolski
• Wystawiamy zaświadczenia o demontażu pojazdu u klienta
• Oferujemy szybki czas realizacji odbioru pojazdu do 24h!
• Działamy legalnie na podstawie zezwolenia do demontażu pojazdów

ul. Częstochowska 17, 32-085 Modlnica
tel: 794-637-669

www.megamot.eu

