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CZYTAJ NA STRONIE 9
FELIETON

Z OKAZJI
DNIA MATKI

Maj to taki szczególny miesiąc, kiedy kwitną bzy
i kasztany, kiedy maturzyści walczą w szkolnych
salach ze swoim egzaminem dojrzałości, kiedy
dzieci przystępują do pierwszej Komunii Świętej….
W maju też obchodzimy Dzień Matki. Dwudziestego szóstego dnia tego miesiąca wszystkie mamy
powinny były mieć uśmiech na ustach, radość
w oczach i miłość rodziny. To taki specjalny dzień,
kiedy wszystkie dzieci, te mniejsze i te całkiem
duże, powinny podziękować, przytulić i pokazać
jakimkolwiek gestem, że swoją matkę kochają. Bo
to ona z reguły jest tym rodzicem, który poświęca
dziecku więcej czasu – karmi, kąpie, przewija,
przebiera, i w każdej godzinie martwi się, czy aby
na pewno wszystko dobrze zrobiła.
ciąg dalszy na str. 2

Hotel dla kotów i psów
Behawiorysta koci • Szkolenie psów
Groomer

OCHRONA zatrudni osoby
z I i II grupą niepełnosprawności
Kraków i okolice
tel: 664 150 087

ul. Zakręt 3/1
Kraków - Bielany

(przy gabinecie weterynaryjnym)

tel. 12 312 04 24
883 174 557

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

PORADY PRAWNE

Z OKAZJI DNIA MATKI ODPRAWA RENTOWA

Pomijając skrajne przypadki,
zdecydowana większość kobiet pobłogosławionych dzieckiem poświęca się mu bez
reszty, dlatego też rola matki
w życiu dzieci i rodziny jest
nieoceniona. Szczęście dziecka staje się jej szczęściem,
jego rozpacz – jej rozpaczą.
Nie bacząc na zmęczenie,
niewyspanie, inne niedogodności w każdej godzinie dnia
czy nocy stara się osłodzić
swej córce, czy synowi gorycz życia, chronić przed jego
niebezpieczeństwami i nigdy
nie przestaje się troszczyć,
martwić i modlić, aby jej
maleństwu nie przydarzyło
się żadne nieszczęście. I zupełnie bez znaczenia jest fakt
czy to maleństwo ma lat trzy
czy trzydzieści trzy. A kiedy
dziecko uśmiechnie się słodko, przytuli, da buziaka ot tak
po prostu – odchodzi zmęczenie, a niewyspanie przestaje
mieć znaczenie.

robi, te mniejsze, czy te większe, a nawet te całkiem dorosłe
– matka zawsze trwa lojalnie.
Chcą być idealne, perfekcyjne,
ale nie zawsze wychodzi. Czasem ogarnia frustracja, czasem zmęczenie, czasem złość,
a mimo to trwają, są i starają
się jak mogą by te negatywne
uczucie przekuć w coś dobrego i konstruktywnego.

Wiele kobiet łączy pracę zawodową z wychowywaniem
dzieci, ale wiele też przez te
pierwsze lata życia swojej pociechy chce być z nią – wprowadzać w świat, opiekować
się, być na każde zawołanie.
Niekiedy, przy więcej niż jednym dziecku ta absencja zawodowa może trwać kilka lat,
a kiedy taka mama chce wrócić na rynek pracy napotyka
mur – bo nie ma doświadczenia, bo nie pracowała, bo zbyt
długo siedziała w domu… zupełnie jakby wychowywanie
dziecka pozbawiało kobietę
Czasem nadopiekuńcza, nie- rozumu.
kiedy zbyt wymagająca, czy
Tymczasem MATKA to instyteż może odrobinę niezaradna,
tucja, synonim wielozadanioalbo przeciwnie przebojowa,
wości, bo jej rola nie kończy
wyluzowana kumpela – jakasię na zmienianiu pieluch – to
kolwiek by nie była to zawsze
ciężka praca dwadzieścia cztekochająca i z otwartym serry godziny na dobę siedem dni
cem. Bo prawdziwe matki tak
w tygodniu bez urlopu, wakamają – zawsze bezwarunkowo
cji i chorobowego. Mama musi
kochają swoje dziecko. Bez
być lekarzem, pielęgniarką,
względu na to jakie jest i co

opiekunką, kucharką, sprzątaczką, logistykiem, księgową,
psychologiem,
mediatorem
i animatorem, a to pewnie nie
wszystkie zawody, które składają się na ten jeden najważniejszy – bycie matką.

Z okazji Dnia Matki wszystkim kobietom, które miały
odwagę urodzić i wychować
dziecko, tym z długoletnim
stażem, tym rozpoczynającym
przygodę z macierzyństwem,
a także tym, które swoje maleństwo noszą pod sercem życzę miłości i oddania dzieci,
życzliwości i wsparcia otoczenia, chociaż kilku chwil
dziennie tylko dla siebie,
lojalności rodziny, dużo sił,
aby łatwiej było pokonywać
codzienne trudności oraz żebyście każdego dnia uśmiechały się słysząc „kocham Cię
mamo, jesteś najlepsza…”

vv Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.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

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

biuro@mnk.biz.pl

www.mnk.biz.pl

Odprawa rentowa to świadczenie, przysługujące
pracownikowi w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, spełniającemu warunki uprawniające do
renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek
pracy ustał w związku z przejściem na to świadczenie.
Odprawa rentowa jest świadczeniem jednorazowym, co
oznacza, że pracownik nabywa do niej prawo tylko raz
w ciągu kariery zawodowej.
Warunkiem nabycia uprawnień do odprawy jest ustanie
stosunku pracy z powodu
przejścia pracownika na rentę.
Może do tego dojść zarówno z inicjatywy pracodawcy,
jak i samego pracownika.
W związku z tym, że art. 921
k.p. nie określa wprost sposobu, w jaki strony powinny
to uczynić, należy uznać, że
ustanie stosunku pracy może
nastąpić na mocy porozumienia jako zgodnego oświadczenia stron stosunku pracy.
Zaistnienie związku pomiędzy rozwiązaniem stosunku
pracy a przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest warunkiem
niezbędnym do uzyskania
prawa do odprawy emerytalno-rentowej
przewidzianej
w art. 921 K.p.
Związek ten może mieć charakter czasowy (rozwiązanie
stosunku pracy zbiega się
w czasie z nabyciem prawa
do świadczenia), przyczynowy (powodem ustania zatrudnienia jest nabycie prawa
do emerytury lub renty) lub
mieszany. Możemy mówić
również o związku funkcjonalnym, w sytuacji, gdy
rozwiązanie stosunku pracy
nastąpiło przed ustaleniem
prawa do emerytury lub renty,
ale przyznanie jednego z tych
świadczeń jest konsekwencją
sytuacji bezpośrednio poprzedzającej ustanie zatrudnienia.
Związek taki może wystąpić
w przypadku przebywania
pracownika na zwolnieniu
chorobowym
bezpośrednio
przed rozwiązaniem umowy o pracę i kontynuowania

pobierania świadczeń chorobowych (zasiłku chorobowego) po ustaniu zatrudnienia,
zakończonego przyznaniem
renty. Jednakże dla przyjęcia,
że taki związek funkcjonalny
miał miejsce, konieczne jest,
aby okres chorobowej niezdolności do pracy zakończony przyznaniem renty nie był
przerywany innymi okresami
np. pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Okres zasiłkowy
powinien też dotyczyć tego
schorzenia, które było powodem przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim
bezpośrednio przed ustaniem
zatrudnienia.
Sąd Najwyższy w uchwale
z 6 sierpnia 1998 sygn. akt III
ZP 22/98 uznał, że odprawa
rentowa przysługuje pracownikowi, który przeszedł na
rentę po rozwiązaniu umowy
o pracę, jeżeli niezdolność do
pracy powstała wskutek choroby stwierdzonej w czasie
trwania zatrudnienia, która
po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego
(182 dni) doprowadziła do
przyznania mu renty.
Przyjmuje się, że warunek ten
jest spełniony, jeżeli pracownik po zakończeniu stosunku
pracy ostatecznie skorzysta
z renty, a zatem również po
upływie pewnego, bliżej nieokreślonego czasu od momentu rozwiązania umowy.
Podobny pogląd Sąd Najwyższy zaprezentował w wyroku
z 29 maja 1989 sygn. akt III PZP
19/89 uznając, że wymagany do
uzyskania odprawy związek
przyczynowy jest zachowany
również wtedy, gdy z powodu choroby zapoczątkowanej
w trakcie zatrudnienia przyznano pracownikowi świadczenie
w dacie późniejszej niż rozwiązanie stosunku pracy.

Pracownik może więc wymagać wypłaty odprawy rentowej
od dnia rozwiązania stosunku
pracy, nawet jeśli orzeczenie
przyznające rentę zostało wydane później.
Odprawę emerytalno-rentową
ustala się w oparciu o przepisy
dotyczące obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wynika to z § 2
ust. 1 pkt 7 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.05.1996 roku
w sprawie sposobu ustalania
wynagrodzenia w okresie
niewykonywania pracy oraz
wynagrodzenia stanowiącego
podstawę obliczania odszkodowań i odpraw dodatków
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności
przewidzianych w Kodeksie
Pracy.
Odprawę rentową wypłaca się dopiero w przypadku
rozwiązania umowy o pracę.
Kodeks pracy nie pozwala
na wypłatę tego świadczenia
w trakcie trwania stosunku
pracy, choćby w tym czasie
pracownik otrzymał decyzję
z ZUS o przyznaniu mu renty
z tytułu niezdolności do pracy.
Jeżeli jednak pracownik po
uzyskaniu prawa do renty nadal pozostaje w zatrudnieniu,
to oznacza, że jest on pracującym rencistą. W takiej sytuacji
nie przysługuje mu prawo do
odprawy rentowej, gdyż nie
nastąpiło ustanie zatrudnienia
w związku z uzyskaniem renty.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

małopolski
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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)

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

Colin Campbell : Królowa.
Nieznana historia Elżbiety Bowes-Lyon

Opowieść o najsilniejszej monarchini od czasów
Kleopatry. Fascynująca, ambitna, adorowana
przez mężczyzn, skłonna do intryg. Elżbieta, praprababka dziecka księżnej Kate i księcia Williama
była niezwykłą postacią. Plotki o tym, że urodziła
ją kucharka, nie przeszkodziły Elżbiecie zostać
wybranką króla Anglii, Jerzego VI. Po śmierci
męża, wbrew tradycji nakazującej wdowie po
monarsze usunięcie się w cień, wywalczyła sobie
nienaruszalną pozycję na scenie politycznej.

Katarzyna Siwiec : Idze, idze bajoku...:
rzecz o krakowskim Zwierzyńcu

Jak kadry ze starego filmu przewijają się w
książce krajobrazy, architektura i ludzie wywodzący się ze starej dzielnicy Krakowa – Zwierzyńca. Jakże pięknie maluje autorka klimaty królewskiego miasta, kontrastujące z jego dzisiejszym
rozszalałym obliczem. Te obrazy niosą spokój,
ukojenie, wywołują tęsknotę za tym, czego już
właściwie nie ma. Za życiem według (jakichś) zasad, za szlachetnością, za tym, co już w naszym
pięknym Krakowie całkowicie zanikło.

Malala Tousafzai, Christina Lamb :
To ja, Malala

Historia pakistańskiej dziewczynki, która z narażeniem życia walczy o prawa kobiet i ich
dostęp do edukacji. Gdy talibowie przejęli
kontrolę nad Doliną Swat w Pakistanie, jedna
dziewczynka odważyła się im sprzeciwić. Malala Yousafzai podjęła walkę o swoje prawo
do nauki. We wtorek dziewiątego października
2012 roku, w wieku piętnastu lat, niemal zapłaciła za to najwyższą cenę.

Nikolas Sparks : Dla ciebie wszystko

Wzruszająca opowieść o spotkaniu po latach,
potrzebie miłości i trudnych wyborach, z których żaden nie jest do końca właściwy. Dawson
i Amanda mają już za sobą czasy pierwszej
młodości. Obydwoje po czterdziestce, przyjeżdżają po latach do swojego rodzinnego miasta
na pogrzeb starego przyjaciela i opiekuna. Kiedyś, lata temu, byli w sobie zakochani…

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

Charlotte Link : Ostatni ślad

Oczekująca na samolot do Gibraltaru Elaine
Dawson nie bardzo wie, co począć, gdy z powodu mgły zostają odwołane wszystkie loty.
Zagubiona na ogromnym lotnisku Heathrow
przyjmuje zaproszenie młodego, atrakcyjnego mężczyzny, by przenocować w jego domu.
Opuszcza z nieznajomym halę odlotów i od tego
momentu znika po niej wszelki ślad.

Grażyna Bąkiewicz : Syn złodziejki

Akcja książki dzieje się w Łodzi. Bohaterem jest
chłopiec przenoszony z jednego sierocińca do
drugiego, od jednych opiekunów do drugich.
Chłopak od czasu do czasu widuje swoją matkę.
Kocha ją a jednocześnie nienawidzi za swoje tułactwo. Powoli odkrywa powiązania matki z łódzkim światem przestępczym, odkrywa, że matka
go chroni. Powieść wielowątkowa, znakomite
portrety psychologiczne dziecka, dorosłych uwikłanych w sieć konsekwencji własnych decyzji.

Mario Pasqualotto: Agata na tropie

Agata to dziewczynka obdarzona niezwykłą pamięcią i intuicją, która marzy o pisaniu książek
detektywistycznych. Podróżuje po świecie, aby
rozwiązywać najbardziej zawikłane zagadki.
Towarzyszą jej zwariowany kuzyn Larry, wierny
kamerdyner oraz kot Watson.
Zagadka faraona. Grupa archeologów miała
szukać grobu tajemniczego faraona. Mogłoby
to być rewolucyjne odkrycie, gdyby nie to, że
cenna tablica ze wskazówkami, jak trafić do grobowca, została skradziona. To jedna z tych zagadek, którą mogą rozwiązać tylko Agata i Larry.
Perła Bengalu. Cudowna perła Bengalu została skradziona ze świątyni bogini Kalì, a strażnik
cennego klejnotu zniknął. Kuzyni Agata i Larry
pakują swoje walizki i lecą pierwszym samolotem do Indii. Na miejscu czeka na nich szalony
wuj Raymond. W dalekim kraju czeka na nich kolejna niezwykła zagadka i wiele przygód.
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PIĘKNE PAZNOKCIE, STERYLIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO
KLIENTEK W GABINECIE KOSMETYCZNYM

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

Czy Wiesz, co to jest sterylizacja i czym różni się od dezynfekcji? Czy Twoja kosmetyczka dba o Ciebie? O Twoje zdrowie?
O Twoje bezpieczeństwo? Czy pytałaś jak sterylizuje narzędzia, których używa w trakcie zabiegu manicure i pedicure? Czy
w ogóle je sterylizuje, a może tylko dezynfekuje? Jak ważna i niezastąpiona jest sterylizacja w gabinecie kosmetycznym pytamy
Panią mgr Angelikę Kozera - właścicielkę Instytutu Urody Elf w Krzeszowicach, który w uznaniu za wysoką jakość usług
i najwyższe standardy otrzymał certyfikat FIRMA GODNA ZAUFANIA.
- Pani Angielko, czy w gabinetach kosmetycznych naprawdę narażeni jesteśmy na niebezpieczeństwo?

- Jednak nie wszystkie stylistki posiadają autoklaw…

- Jeżeli chodzi o zagrożenie mikrobiologiczne, salon kosmetyczny niewiele różni się od
medycznego gabinetu zabiegowego. I tu i tam mają miejsce zabiegi, podczas których dochodzi do
przerwania ciągłości skóry. To też zarówno lekarzowi, jak i kosmetyczce zdarza się mieć kontakt
z płynami ustrojowymi klientki. Niestety wiąże się to z możliwością przeniesienia wielu groźnych
patogenów. W salonie kosmetycznym konieczna jest więc daleko idąca wiedza i praktyka.

- Owszem. Popularnym urządzeniem
do sterylizacji jest sterylizator kulkowy,
chociażby dlatego, że jest niedrogi. Ale
to jedyna jego zaleta, gdyż nie zapewnia
skutecznego wyjałowienia narzędzi. Co
więcej Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie uznaje takiego urządzenia
dla skutecznej sterylizacji, wskazując na
konieczność używania profesjonalnych
sterylizatorów - autoklawów parowych.
Jednak profesjonalny sterylizator parowy to urządzenie stosunkowo drogie.
Dla stylistek paznokci ”podnajmujących”
stanowiska w salonach lub stylistek pracujących w domach „na czarno” cena
odstrasza. .. W niektórych salonach
praktykuje się również sterylizację chemiczną,. Niestety większość płynów
sterylizujących nie niszczy przetrwalników. Nie jest więc wystarczająca,
aby zapewnić bezpieczeństwo klientce.

- Jakie zatem konkretne zagrożenia czyhają na nas w gabinecie kosmetycznym?
- Największe zagrożenie stanowią zakażenia krwiopochodne, do których może dojść w wyniku
bezpośredniego kontaktu dawki ekspozycyjnej krwi zakażonej – nawet z niewielkim uszkodzeniem
skóry lub błony śluzowej osoby zdrowej. W ten właśnie sposób może dojść do zakażenia
wirusem HIV lub jednym z wirusów zapalenia wątroby (HBV, HCV i inne). Zaznaczyć należy
jednoznacznie, że wirus HBV (wywołujący wirusowe zapalenie wątroby) jest znacznie bardziej
niebezpieczny od wirusa HIV. Do zakażenia wystarczy już 0,00004 ml zakażonej krwi (do
zakażenia wirusem HIV dawka ta wynosi 0,1 ml), nosicieli wirusa HBV jest 40-krotnie więcej
niż nosicieli wirusa HIV. Ponadto mogą pojawić się klienci z infekcją grzybiczą lub bakteryjną,
które stanowią niemniejsze zagrożenie dla pracowników i klientów. Drobnoustroje te mogą
być przyczyną wielu groźnych chorób.
- Jak należy postępować i jakie warunki musi spełniać każdy salon i każdy stylista paznokci?
- Jednym z najważniejszych atutów salonu kosmetycznego niewątpliwie jest wysoki standard
świadczonych usług, profesjonalne podejście do Klienta. Spełnianie powyższych standardów
jednoznacznie kojarzy się z bezpieczeństwem pracy, z wysokim poziomem higieny, ze świadomą
potrzebą utrzymania wysokiego standardu czystości mikrobiologicznej. Wiedza na temat
właściwej dekontaminacji powinna być jedną z podstaw wykształcenia właściciela salonu i każdej
stylistki w nim pracującej. Stałe praktykowanie kolejnych etapów dekontaminacji, czyli mycie,
dezynfekcja i prawidłowa sterylizacja narzędzi używanych podczas zabiegów manicure i pedicure
winno być standardem obowiązującym w każdym gabinecie kosmetycznym.
- Czym dokładnie jest sterylizacja i czym różni się ona od dezynfekcji?

Sterylizacja narzędzi jak i każdy etap dekontaminacji to nasze standardy, które ułatwiają nam
pracę, a naszym Klientkom dają pewność co do
właściwej higieny w naszym salonie. Dlatego
Instytut Urody Elf w Krzeszowicach jest miejscem bezpiecznym i w pełni profesjonalnym,
gabinetem godnym zaufania.

www.gabinetelf.pl

- Sterylizacja to proces, w wyniku którego otrzymujemy przedmioty jałowe. Oznacza to, że
ich powierzchnia jest wolna od wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Są one niszczone we
wszystkich formach – zarówno wegetatywnych jak i przetrwalnikowych (spory). Dezynfekcja
rzeczywiście zmniejsza liczbę drobnoustrojów, jednak nie likwiduje ich form przetrwalnikowych - sporów.
- Proszę powiedzieć coś więcej na temat sporów…
- Są to bakterie zamknięte w formie kokonu, kapsuły, która chroni je przed niekorzystnymi
czynnikami zewnętrznymi i pozwala przetrwać w niekorzystnych warunkach - również pod
strumieniem wrzątku lub w wannie z płynem dezynfekcyjnym. Tak zabezpieczone bakterie
pozostają w uśpieniu do momentu, kiedy znajdą się w sprzyjających warunkach - np. w organizmie
człowieka. Wtedy to uaktywniają się. I tylko profesjonalna sterylizacja w autoklawie niszczy
formy przetrwalnikowe, dzięki czemu narzędzia są w pełni bezpieczne.

- Co można przekazać Klientom,
którzy korzystają z usług w różnych
miejscach - nie zawsze renomowanych?
- Oczywiście pięknie zadbane dłonie, stopy i paznokcie to nie tylko uroda, ale i higiena.
Klienci muszą wiedzieć, że odpowiedzialność za swoje zdrowie leży również po ich stronie.
Jednak często bardzo lekkomyślnie korzystają z usług manicure i pedicure poza gabinetem
kosmetycznym, u koleżanek „stylistek”, nie pytając i nie interesując się jak sterylizują narzędzia
i czy jest to prawidłowa, profesjonalna sterylizacja...
- Instytut Urody Elf posiada własny autoklaw medyczny i spełnia wszelkie normy i wymogi,
dlatego m.in. otrzymali Państwo certyfikat „Gabinet Godny Zaufania”.
- Tak. Posiadamy własny autoklaw medyczny klasy B, to najwyższa klasa autoklawu. Takich używa
się również w gabinetach stomatologicznych i szpitalach. Daje to nam wygodę i niezależność.
Narzędzia możemy sterylizować w czasie pracy, kiedy nam to odpowiada. Nasz autoklaw
posiada funkcje sterylizacji narzędzi w opakowaniach i bez nich. Ale klientkom korzystającym
z usług stylistek nie posiadających autoklawu, korzystających ze sterylizacji np. w gabinetach
stomatologicznych (bo obowiązek sterylizacji na nich oczywiście ciąży), pewność wysterylizowanych narzędzi da opakowanie z włożonym do środka paskiem zmieniającym zabarwienie,
po prawidłowej sterylizacji.

CENTRUM ROLNICZO-TECHNICZNE
Części rolnicze, Nawozy, Środki ochrony roślin, Artykuły BHP, Łożyska, Pasy, Narzędzia warsztatowe i ogrodnicze, Artykuły metalowe.

119

Myjka ciśnieniowa

Makita HW 102

Elektronarzędzia

239

zł

Verto oraz Roschell
RABAT 10%

zł

299
zł

Taczka z kołem
pompowanym

Szlifierka kątowa

Makita GA-5030

blacha 2mm

47

10

90

90

zł

390
zł
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Kora - zrębki dekoracyjne,
różne kolory 50 L

Oferta ważna do 24.06.2015 r. lub do wyczerpania zapasów.

czynne pn - pt 800 - 1800 sobota 800 - 1400

Części rolnicze, Nawozy, Środki ochrony roślin, Artykuły BHP, Łożyska, Pasy, Narzędzia warsztatowe i ogrodnicze, Artykuły metalowe.

obok stacji Shell



GOTKOWICE 85 • 32-048 JERZMANOWICE

Olej do kosiarek
Trawol SG/CD 1L

zł

ów
ak
Kr

Nawóz Azofoska 10 kg

Letni płyn do spryskiwaczy
3F pojemność 5L

zł

1650

tel. 12 389 09 41
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SIAT-METAL DARIUSZ KIECA
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 !

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL

KĄCIK KULINARNY

WEKA Z MASŁEM CZOSNKOWYM

Szanowni Państwo,mam nadzieję, że w końcu już niedługo wróci do
nas słońce i pogoda będzie nas rozpieszczać i wtedy wrócą spotkania przy grillu. A na grilla polecam:
Weka z masłem czosnkowym
• 1 weka
• 1 kostka masła
• 4 ząbki czosnku
• 1 pęczek koperku
• 1 pęczek zielonej cebulki
• ser żółty twardy
• świeżo zmielony pieprz czarny
• folia aluminiowa

Masło wyjmujemy z lodówki, wstawiamy w miseczce do mikrofalówki (lub do
kąpieli wodnej ) i lekko je rozmiękczamy. Obrany czosnek przeciskamy przez
praskę do miseczki z masłem, dodajemy
drobno posiekany koperek i zieloną cebulkę, pokrojony w miarę drobną kostkę
żółty ser, wszystko razem mieszamy, doprawiamy pieprzem do smaku.
Wekę kroimy na kromki, ale nie przecinamy do samego końcu, żeby nam
utrzymała kształt. Przekładamy na folię
aluminiową i nożem smarujemy kolejne
kromki naszym masłem. Smarujemy też
górę weki. Zawijamy w folię, odstawiamy, żeby weka przeszła aromatami.
Wekę możemy upiec na grillu w folii lub
w piekarniku. Tak przygotowana weka
piecze się maksymalnie 15 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 C lub grillu.
Chodzi tylko o to, żeby masło i ser się
rozpuściły, a chleb stał się chrupiący.
vv Ulla Pałka

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

PROMIENIEJ SŁONECZNYM BLASKIEM
Mam
zaszczyt
poinformować
Państwa, że firma ORIFLAME nawiązała współpracę z wiodącą AGENCJĄ
PROGNOZOWANIA
TRENDÓW
NELLY RODI. Agencja ma siedzibę w
PARYŻU i śledzi trendy w 22 krajach, z
tej współpracy zrodziła się nowa
kolekcja SOLAR. Pokazuje współczesną formę egzotyki, promienną i wpływową kobietę utwierdzoną w swoim wyborze, który daje swobodę w zakresie jej
pragnień. Świeży powiew gorącego i zimnego powietrza przy niepohamowanej dynamice. SOLAR uosabia kluczowe trendy na lato 2015 - mieszankę
stylów i kultur, aby pójść o krok dalej oferuje nowe, optymistyczne i śmiałe
rozwiązania. Tematem przewodnim jest żywy kolor, wibrujący odcień przechodzący od tonów zimnych do ciepłych, zapraszając do podróży w tropiki
skąpane letnim słońcem. Ekscytujący pomarańcz i fuksja, barwne wzory i paski
stylizowane odbiciem piór, zapewniają bezcenne i wspaniałe chwile nowoczesnej kobiecie. Kolekcja SOLAR zawiera zarówno kosmetyki jak i akcesoria,
które można obejrzeć i zamówić w naszych biurach.

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
• KRZESZOWICE, ul. Legionów Polskich 1, tel. 733 030 663
• KRAKÓW, ul. Vetulaniego 1A, tel. 664 281 587
• CHRZANÓW, ul. Głowackiego 17, tel. 530 372 111

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek 10.00 - 14.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Środa i piątek 15.00- 17.00 •

*
* dla kobiet, które złożą deklarację wyboru do położnej

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków)
• Piątek 12.00 – 18.00

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Mieć pasję… Miej pasję, bądź otwarty, nie wstydź się siebie, nie bój się realizować marzenia - to ujęte
w dużym skrócie przesłanie przekazane przez Wojciecha Skibińskiego 30 kwietnia gimnazjalistom Zespołu Szkół
im. Władysława Jagiełły w Tenczynku w trakcie spotkania, do którego okazją były Rok Polskiego Teatru Publicznego
oraz konkurs pięknego czytania dziewiąty już raz organizowany w tej placówce. Wojciech Skibiński, od wielu lat aktor
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, zgodził się zostać jurorem IX Gminnego Konkursu Pięknego Czytania
przeznaczonego dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej.
Ten szczególny czwartek, podzielony
niejako na dwa odrębne etapy, rozpoczął się spotkaniem aktora z młodzieżą. Członkowie zespołu redakcyjnego
szkolnej gazety, „Gimzetki”, przeprowadzili wywiad z Wojciechem
Skibińskim, bowiem postanowili
przygotować okolicznościowe wydanie pisemka, poświęcając je teatrowi..
Padły też pytania z sali. Uczniowie
byli niezwykle zainteresowani, na co
wpłynęła swada, z jaką opowiadał
o sobie i swojej drodze twórczej zaproszony aktor. Na pytanie, czy droga do popularności była łatwa i czy
łatwo jest wybić się młodym ludziom
z „prowincji”, gość uśmiechnął się
szeroko. Nie jestem wcale tak bardzo
popularny, stwierdził. I trudno tego
żałować, bowiem ogromna popularność pociąga za sobą brak prywatności. Jestem dumny z tego, że pochodzę
z Krzeszowic, dodał, po czym ujawnił
uczniom, że właściwie został aktorem
dzięki przypadkowi. Tak jak rodzice
Wojciech Skibiński zamierzał związać swoje życie zawodowe ze sportem,
ukończył nawet AWF. Na marginesie
opowieści o swoich związkach ze
sportem aktor próbował zachęcić gimnazjalistów do aktywności fizycznej.
Nie ma dziś wśród młodzieży mody
na sport, a przecież dzięki niemu
właśnie neutralizują się złe emocje,
ruch wpływa pozytywnie na zdrowie
w sposób kompleksowy, i na ciało, i na
psychikę. Wcale nie trzeba być wyczynowcem. Sam Wojciech Skibiński
wciąż jest aktywny ruchowo, twierdzi

zresztą, że uprawianie sportu jest dla
aktora niezwykle ważne. To tylko
migawki ze spotkania, zakończonego krótkim występem wokalnym, do
którego Wojciech Skibiński bez większych oporów dał się namówić. Gra na
gitarze i śpiew są realizacją wielu jego
talentów.

DZIECI DZIECIOM

Poczytaj mi, uczniu…

Drugą fazą tego pełnego wydarzeń
dnia była weryfikacja umiejętności
czytania 32 uczniów z 12 szkół podstawowych gminy. Honorowy patronat konkursu objęli Burmistrz Gminy
Krzeszowice, Przewodniczący Rady
Miejskiej oraz członkowie Komisji
Edukacji Rady Miejskiej w Krzeszowicach, którzy ufundowali książki dla
wszystkich uczestników tej ambitnej
rywalizacji. Każde dziecko biorące
udział w zmaganiach konkursowych
dodatkowo zostało wyróżnione pamiątkowym dyplomem.

Jury - Wojciech Skibiński, Danuta Nowak, Alicja Kisielak, Urszula Smółka
- w obrębie trzech kategorii wytypowali następujących zwycięzców:
Klasy I.

I miejsce - Zofia Mirek ze szkoły
podstawowej w Paczółtowicach

II miejsce - Marlena Sarota, uczennica zespołu szkół w Nowej Górze
III miejsce - Wiktor Bodzęta
reprezentujący szkołę podstawową
w Krzeszowicach

Klasy II

I miejsce - Kinga Duda z zespołu
szkół w Woli Filipowskiej

II miejsce - Roch Król, uczeń szkoły
podstawowej w Ostrężnicy
III miejsce - Filip Wyrwa, reprezentujący szkołę podstawową w Krzeszowicach oraz Viktoria Matusik,
uczennica szkoły podstawowej
w Paczółtowicach
Klasy III

I miejsce - Zuzanna Magiera z zespołu szkół w Woli Filipowskiej
II miejsce - Jan Mazurowski,
reprezentujący szkołę podstawową
w Krzeszowicach

III miejsce - Konrad Cieślik,
uczeń szkoły podstawowej w Ostrężnicy.

Niezwykle cieszy trwałość zapoczątkowanego w Zespole Szkół im.

Władysława Jagiełly w Tenczynku
dziewięć lat temu przedsięwzięcia, bowiem w dzisiejszych „obrazkowych”
czasach piękne, rozumne czytanie
schodzi na plan dalszy w zwykłym
zabieganiu dnia. Mówimy szybko,
brzydko, bez dbałości o styl, słownictwo i wymowę, najważniejsze,
by się porozumieć. A przecież język
ma swoją melodię, utwory literackie
niosą piękno słowa i głębię przekazu
o losach i mentalności człowieka. Jeśli
wciąż znajdują się dzieci, dla których
czytanie jest warte wysiłku, to jest
nadzieja, że nie zniknie wrażliwość
i ukochanie sztuki. A może by tak
organizować klasowe konkursy pięknego czytania? Może uda się zwrócić
uwagę najmłodszych, że kakofonia
dźwięków wydobywających się z głośnika komputera zabija wyobraźnię,
możliwość odbioru innych dźwięków
świata….
vv Jolanta Zawrotniak

Z inicjatywy uczniów, nauczycieli i całego grona pedagogicznego szkół z terenu gminy Liszki rusza wielka
akcja pomocy humanitarnej dla ofiar trzęsienia ziemi
w Nepalu. W reakcji na ogrom tragedii, a zwłaszcza
śmierć i cierpienie dzieci, uczniowie naszych szkół
postanowili przeprowadzić w swoich placówkach
zbiórki, kiermasze i inne działania, z których wspólny
dochód przekazany zostanie na konto Unicef ze wskazaniem docelowym - odbudowa szkół zniszczonych
podczas trzęsienia ziemi.
Pomysłodawcą
akcji
byli
uczniowie Szkoły Podstawowej w Morawicy, którzy postanowili przekazać na ten cel
całkowity dochód ze sprzedaży najnowszego numeru gazetki szkolnej „Wieści spod Klonów”. Poza tym dzieci będą
sprzedawać zrobione przez
siebie galaretki i ciasta. Zorganizowany zostanie również
kiermasz prac artystycznych.

Samorząd szkolny Szkoły
Podstawowej w Morawicy
zaproponował objęcie całorocznym patronatem wybranej i wskazanej przez Unicef
szkoły w Nepalu.
Działanie naszych uczniów

zostały przyjęte ze zrozumieniem i entuzjazmem wójta
gminy Liszki Pawła Misia,
który zadeklarował wszelką
pomoc oraz wsparcie finansowe tej szlachetnej inicjatywy.
„Takie będą Rzeczpospolite,
jak jej młodzieży chowanie”

vv Nauczyciele
i wychowankowie SP w Morawicy
Źródło:www.liszki.pl
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Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

Dokumentacja do celów prawnych

Centrum ogrodzeń i kamienia w Skawinie

• SIATKA OGRODZENIOWA • PANELE •
• SŁUPKI • PODMURÓWKI • ŁĄCZNIKI •
• Bramy przesuwne, rozwierane •
• Furtki • Przęsła •Napędy do bram •
• KAMIEŃ OZDOBNY •
PROMOCJA! KAMIEŃ BIAŁA MARIANNA

tel. 501 787 463 • tel. 530 866 009
www.posesjaplus.pl

"U GÓRALA"

JED
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K
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Więcej światła w Twoim domu
dzięki większej powierzchni szyb!

Nawet do 22%* więcej naturalnego światła. Przekonaj się sam!
www.oknoplast.com.pl

Facebook: Oknoplast.Polska YouTube: OKNOPLASTgroup Twitter: @Oknoplast1

* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku
do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

PARTNER
HANDLOWY:

KRZESZOWICE, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66
edyta.pietruszewska@olmar.com.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE

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!

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

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

Informacje, Reklamy

małopolski

Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
tel.: 796 351 499
ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Posesja w Kochanowie
gm. Zabierzów:
dom 438 m kw., garaż dwustanowiskowy, działka 44 a.
Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną,
jak i prywatnie.

Działka budowlana 8 a
w Tenczynku.

Prąd i woda koło działki,
gaz i kanalizacja ok. 20 m
od działki.
Cena: 93 tys. PLN.

Cena: 1,5 mln PLN.

Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze
działki oraz prowadzenie
działalności usługowej,
magazynowej itp.

1. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
2. Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.
3. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.
Cena 185 tys. PLN.
4. Drewniany dom w stanie surowym na widokowej działce 8 a w Czernej, 110 m
kw. Cena: 175 tys. PLN.
5. Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
6. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw.
plus budynek gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN.
7. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a.
Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie.
Cena: 1,5 mln PLN.
8. Dom w Beskidzie Niskim, 240 m kw, działka 20 a. Pod działalność
agroturytyczną jak i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.
Możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających do nieruchomości – 19 arów, 4 ary, oraz działki rolnej 6 arów.
9. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze –
powierzchnia mieszkalna. Cena: 770 tys. PLN.

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
10. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym/kamienicy w Krzeszowicach, 55 m kw. Cena: 140 tys. PLN.
11. Mieszkanie w Krakowie (Bielany), ponad 47 m kw plus piwnica. Cena: 220 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
13. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
14. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
15. Widokowa działka budowlana 15 a na os. Żbik (Krzeszowice).
Cena: 135 tys. PLN.
W pobliżu znajduje się działka o areale 13 a, również do sprzedania.
Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.

22. Działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku. Cena: 95 tys. PLN.
23. Działka budowlana 10 a plus udział w drodze 1,8 a w Tenczynku.
Cena: 123 tys. PLN.
24. Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 104 tys. PLN.
25. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
26. Działka budowlana 10 a w Tenczynku . Cena: 136 tys. PLN.
27. Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 87 tys. PLN.
28. Działka budowlana 9 a w Tenczynku . Cena: 107 tys. PLN.
29. Działka budowlana 11 a w Tenczynku. Cena: 137 tys. PLN.
30. Działka budowlana 40 a w Tenczynku. Cena: 415 tys. PLN.
31. 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. Na jednej z nich znajduje się ponad
100 drzew (brzoza, olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość.
Cena: 110 tys. PLN.
32. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
33. Działka budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Działka budowlano-usługowa
60 a w Zabierzowie.

Cena: 880 tys. PLN.

DOMY NA SPRZEDAŻ

16.
17.
18.
19.
20.
21.

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 12 a
plus 8 a rolnej w Kwaczale
(gm. Alwernia)

w spokojnej okolicy, między
zabudowaniami. Media: prąd,
woda na działce, gaz w drodze
przy działce.
Nowa cena: 100 tys. PLN.

34. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na
dom jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN.

Działka 59 a
w Węgrzcach Wielkich

ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako
„produkcja i usługi”. Możliwość
postawienia dużej hali. Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd
dla TIR od strony Nowej Huty.

Cena: 590 tys. PLN.

35. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.

62. Działka budowlano-usługowa 60 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej,
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

36. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.

.

37. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
38. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.
39. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
40. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
41. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
42. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
43. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
44. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
45. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
46. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Cena: 170 tys. PLN.
47. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 H
w cenie 1 tys PLN/ar.
48. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
49. Działka budowlana w Mnikowie, o powierzchni 7,8 a.
Plus udział w drodze ok. 40 m. Cena: 87 tys. PLN.
50. Działka budowlano-rolna 47 a w Morawicy, z czego 20 a od drogi - działka
budowlana. Cena: 220 tys. PLN.
51. Działka budowlana 12 a plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Nowa cena: 100 tys. PLN.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

63. Część domu wolnostojącego - ok. 40 m kw., w Szczyglicach, osobne wejście.
Cena najmu: 800 PLN dla jednej osoby, 1000 PLN dla dwóch osób. Kaucja
w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Ogrzewanie w cenie najmu.
Pozostałe media w/g zużycia.
64. Mieszkanie w domu wolnostojącym w Pisarach. Górna kondygnacja poddasze ok. 100 m kw, osobne wejście. Kaucja 1000 PLN. Czynsz plus media
w/g zużycia. Cena: 1000 PLN/m-c
65. Mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 80 m kw., w Ściejowicach.
Kaucja 1000 PLN. Cena: 1000 PLN /m-c.
66. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c.
67. Pokoje w domu wolnostojącym w Kochanowie. 4 mieszkania jednopokojowe
po ok. 25 m po 550 PLN z mediami i ogrzewaniem oraz 1 mieszkanie jednopokojowe dwuosobowe w cenie 800 PLN z mediami i ogrzewaniem. Wspólna
kuchnia i łazienka. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
68. Mieszkanie 51 m kw. w Krakowie przy ul. Nowosądeckiej. Nowoczesny blok.
Czynsz, w którym znajduje się ogrzewanie, woda oraz fundusz remontowy
wynosi 480 PLN. Prąd w/g wskazania licznika. Możliwość wynajmu mieszkania na trzy okresy: rok: 1200 PLN plus czynsz, 2 lata 1150 PLN plus czynsz, 3
lata 1100 PLN plus czynsz.
69. Osobne mieszkanie - jeden pokój (łazienka, kuchnia - wspólne), dla mężczyzny,
ok. 40 m kw. w domu wolnostojącym na Bielanach, 5 km od Balic. Ogrzewanie:
stała opłata jednorazowa (część za węgiel - 400 PLN), pozostałe meda według
zużycia (ok 100 PLN). Pokój dostępny od 1 czerwca. Cena: 500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW

52. Widokowa działka budowlana 19 a w Beskidzie Niskim. Cena: 70 tys. PLN.
Możliwość dokupienia 4a działki budowlanej oraz 6a działki rolnej.
53. Widokowa działka budowlana 4 a w Beskidzie Niskim. Cena: 14,5 tys. PLN.

70. Pokoje dla pracowników (maks. 18 osób) w Krzeszowicach. Cena: 12 zł/łóżko/
dobę z ogrzewaniem i wszystkimi mediami.

54. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.

71. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Cena: 20 PLN/1
osobę na dobę.

55. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona
w pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
56. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

57. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
58. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.
59. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali.
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty.
Cena: 590 tys. PLN.
60. Działka 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. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
61. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością podpięcia.
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.

72. Dom dla 12 pracowników w Balicach. Kaucja w wysokości: 1 tys. PLN. Cena
2,5 tys. PLN/m-c plus media.
73. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
74. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.
75. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.
76. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c.
77. Lokal w Jerzmanowicach 440 m kw, działka 8 a. Cena: 8.800 PLN netto/m-c.
78. Lokal usługowo-handlowo-biurowy w Krakowie - Stare Dębniki (blisko ul.
Konopnickiej), 20 m kw. Kaucja zwrotna w wysokości dwumiesięcznego
czynszu. Cena: 1300 PLN/m-c plus media w/g zużycia.

HALE DO WYNAJĘCIA
79. Hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 4,5 tys. /m-c.

PROSIMY O ZGŁASZANIE domów, części domów oraz mieszkań do wynajęcia i sprzedaży.
POSZUKUJEMY DZIAŁEK na sprzedaż • tel. 796-351-499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

WIELKA WIEŚ
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2015 - ZAPRASZAMY 13 CZERWCA NA PRZEJAZD ROWEROWY!

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi wraz ze Szkołą Podstawową w Bęble serdecznie zaprasza wszystkich
miłośników książek i rowerów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”!
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wójt gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz.
Jedziemy 13 czerwca (sobota) 2015 r.
Start o godzinie 10:00 z parkingu pod biblioteką w Wielkiej Wsi. Meta w Szkole Podstawowej w Bęble.
Zapewniamy ciekawy przejazd malowniczym szlakiem, nagrody i niespodzianki.
W programie:
• Od godz. 8:30 do 9:30 przed budynek biblioteki
podstawiony będzie samochód serwisowy z firmy TOMAR z Modlnicy. Każdy uczestnik będzie
mógł nieodpłatnie sprawdzić sprawność swojego
roweru przed przejazdem.
• Godz. 10:00 start rekreacyjnego przejazdu,
którego trasa wiedzie malowniczym szlakiem
(mapka poniżej)
• Godz. 12:30/13:00 meta w Szkole Podstawowej w Bęble.
• Konkursy, nagrody, zabawy, głośnie czytanie i słodkie pyszności.
• Poczęstunek ufundowany przez Cukiernię Stochalski z Wielkiej Wsi.
• Nagrody ufundowane przez Gminę Wielka Wieś, GZK Sp. z.o.o Wielka Wieś, Sklep rowerowy TOMAR,
księgarnia Matras z Modlniczki, EACTIVE z Wrocławia.
Serdecznie zapraszamy!
Zapisu na przejazd rowerowy można dokonać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi, telefonicznie
12 419 16 87 lub mailowo: biblioteka@wielka-wies.pl. Regulaminowo istnieje również możliwość zapisu w dniu
przejazdu. Dodatkowych informacji udziela GBP w Wielkiej Wsi.
W miarę możliwości proponujemy założyć coś pomarańczowego - to kolor akcji „Odjazdowy bibliotekarz”.

BIEGAJ Z NAMI – BIEGNIJ Z OJCEM DO OJCOWA

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „POZYTYWKA” serdecznie zaprasza do udziału w biegu, który
odbędzie się 20 czerwca 2015 roku. Dodatkowe informacje o wydarzeniu oraz zgłoszenia u p. Małgorzaty Biniek
tel. 664 016 766 lub ralm@poczta.onet.pl. Ilość miejsc ograniczona.
Dofinansowane ze środków budżetowych Gminy. Serdecznie zapraszamy.

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wystawę
MARC CHAGALL - ilustracje do Biblii i inne litografie
Wystawa prezentuje litografie Marca Chagalla, jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, związanego z
kręgiem twórców École de Paris.
Główną część ekspozycji stanowią ilustracje do Biblii, opublikowane w postaci cyklu litografii przez ekskluzywne
wydawnictwo „Verve” w 1956 roku. Motywy biblijnej ikonografii, poruszane przez artystę pod wpływem wojennej
traumy, były wówczas wiodącym tematem jego twórczości. Chagall był bowiem przekonany, że cierpienie, jakie
podczas wojny zaznały jej ofiary, mogli zadać jedynie ludzie nie znający Biblii.
Podczas owocnej kariery twórczej Chagall stworzył łącznie ponad 1000 litografii, których spis obejmuje aż sześć
tomów. Spis ten powstawał w latach 1960 – 1986. Ekskluzywne wydanie takiego spisu „Lithographs I – VI“ zawiera
oryginalne litografie, które razem składają się na drugą część prezentowanej wystawy.
Trzecią część ekspozycji stanowi zbiór wybranych grafik o rozmaitej tematyce. W pracach tych rozpoznajemy
ulubione motywy Chagalla, do których można zaliczyćm.in. tematykę cyrkową oraz miłosną. Współorganizatorem
wystawy i jej właścicielem jest firma Lep Art Consulting
WYSTAWA CZYNNA: OD WTORKU DO PIĄTKU – OD 10.00 – DO 20.00, NIEDZIELA: OD 10.00 – DO 18.00
BILETY: DOROŚLI – 4 złote, DZIECI – 2 złote. Wystawa czynna do 3 czerwca. Zapraszamy

CHRZANÓW
NOWY PROGRAM KABARETU NEONÓWKA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 12 czerwca o godz. 17.30 na nowy program
kabaretu NEONÓWKA „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”. Bilety w cenie 65 zł parter i 55 zł balkon do nabycia
w Informacji MOKSiR (tel. 32 623 30 86 wew. 53).

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
Noc Filmowa Śmiechu i Grozy - 29.05 godz. 21.00
„Co robimy w ukryciu” reż.: J. Clement, T. Waititi, czas: 86 min.; gat.: horror/komedia; prod. Nowa Zelandia, 15 lat
„Oculus” reż.: M. Flanagan, czas trwania: 103 min., gat.: horror, prod. USA, 15 lat
Cena biletu (na 2 filmy): 15 zł (przedsprzedaż), 20 zł (w dniu projekcji, czyli 29.05.2015)

„Rechotek” 2D [dubbing PL]

• 1.06 godz. 11.00, 14.00, 16.00 • 2.06-4.06 godz. 16.00, 18.00 • 5.06 godz. 15.15, 17.15 •
• 6.06 seanse o godz. 14.00, 16.00 • 7.06 godz. 16.30 • 8.06-11.06 godz. 15.30 •
reż.: Ch. Powers, czas trwania: 85 min., gatunek: animacja, prod. Malezja, b/o
Cena biletu: Pt - Nd: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł, Pn - Czw: 13,00 zł., Pn - Nd: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób),
* 1 czerwca (Dzień Dziecka) - 10 zł

„Apartament”

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

PREMIEROWO: KRAINA JUTRA
• 29.05, 2.06, 3.06, 4.06 - 16:00 (dubbing PL), 18:15 (dubbing PL) • 30.05, 31.05 - 15:00 (dubbing PL), 17:15 (dubbing PL) •
• 5.06, 9.06, 10.06 - 16:00 (dubbing PL), 18:15 (napisy PL) • 6.06, 7.06 - 15:00 (dubbing PL), 17:15 (napisy PL)
• 11.06 - 20:00 (napisy PL) •
gatunek: sf, USA , czas trwania: 120 min. Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł

• 1.06-4.06 godz. 20.00 • 7.06 godz. 18.30 •
reż.: M. Czajkowski, P. Hauser, czas trwania: 75 min., gatunek: dokumentalny, prod. Polska, b/o
Cena biletu: Pt - Nd: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Pn - Czw: 13,00 zł., Pn - Nd: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

SEKRETY MORZA - (DUBB PL)
• 28.05 – 16:00 •
czas trwania: 90min. gatunek: animowany, Dania/Francja. Bilety: całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł

„Poltergeist” 2D/3D

WIEK ADALINE - (NAPISY PL)
• 28.05 – 20:15 •
czas trwania: 110 min. gatunek: melodramat, USA. Bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł

• 5.06 godz. 19.15 (2D) • 6.06 godz. 18.00 (3D) • 8.06 godz. 20.00 (2D) • 9.06 godz. 20.00 (3D) •
• 10.06 godz. 20.00 (2D) • 11.06 godz. 20.00 (3D) •
reż.: G. Kenan, czas trwania: 91 min., gatunek: horror, prod. USA, 15 lat
Cena biletu 2D: Pt - Nd: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Pn - Czw: 13,00 zł., Pn - Nd: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Pt - Nd: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Pn - Czw: 17,00 zł.

„Mad Max: Na drodze gniewu” 3D

• 5.06 godz. 21.15 • 6.06 godz. 20.00 • 7.06 godz. 20.30 • 8.06-11.06 godz. 17.30 •
reż.: G. Miller, czas trwania: 120 min., gatunek: sci-fi/sensacyjny, prod. USA/Australia, 12 lat
Cena biletu 3D: Pt - Nd: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Pn - Czw: 17,00 zł.

Cykl „Wystawa w kinie”: „Impresjoniści” [napisy PL]
• 7.06 godz. 14.30 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: reportaż
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

PREMIEROWO: MAD MAX: NA DRODZE GNIEWU – (NAPISY PL)
• 28.05 - 3D 18:00 • 29.05 - 3D 20:30 • 30.05 - 2D 19:30 • 31.05 - 3D 19:30 • 02.06 - 2D 20:30 •
• 03.06 - 3D 20:30 • 04.06 - 2D 20:30 •
czas trwania: 120min. gatunek: sf/akcja, USA/Australia .
Bilety: całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł)
POLTERGEIST – (NAPISY PL)
• 05.06 - 3D 20:30 • 06.06 - 2D 19:30 • 07.06 - 3D 19:30 • 09.06 - 2D 20:30 • 10.06 - 3D 20:30 •
czas trwania: 90min. gatunek: horror, USA. Bilety: całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł)
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/

Informacje, Reklamy

małopolski
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zatrudni

PRACOWNIKÓW OCHRONY
Zadzwoń: kom. 668 677 850
www.delta-security.com.pl
Przyłącz sie do nas - czekamy na Ciebie!

SUKCES UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BĘBLE

7 maja 2015 roku już po raz czternasty odbył się „Zlot Nietoperzy” - rajd dla uczniów szkół podstawowych z gmin położonych wokół Ojcowskiego Parku Narodowego. Tegoroczny Zlot, podobnie jak
poprzednie, łączył elementy rajdu terenowego i konkursu. Wszyscy uczestnicy mieli do pokonania
jedną trasę z Białego Kościoła do centrum Ojcowa, a potem na Złotą Górę.
Na starcie stawiło się ponad 50
drużyn z 11 szkół. W sumie
w rajdzie uczestniczyło ponad 200
uczniów. Każda drużyna mogła
zdobyć maksymalnie 24 punkty.
Taki wynik udało się uzyskać wyłącznie uczniom ze Szkoły Podstawowej w Bęble i aż cztery zespoły
z jednej szkoły weszły do finału.
W związku z tym młodzi przyrodnicy musieli przystąpić do bratobójczej walki. W dogrywce zaprezentowali się z najlepszej strony,
potwierdzając i udowadniając imponującą wiedzę przyrodniczą.

1 miejsce: Wilki klasa 5, skład: Miazga Katarzyna, Dąbrowska Patrycja, Plebańczyk Szymon, Przełożny
Kacper. 2 miejsce: Orliki klasa 5,
skład: Mirek Gabriela, Kluczewska
Wiktoria, Paściak Martyna, Bosak
Magdalena. 3 miejsce: Eurozwinki
klasa 5, skład: Ostrowski Mikołaj,
Drapała Jakub, Panasiuk Bartosz,
Kowalski Bartłomiej. 4 miejsce:
Rdzaworudzi klasa 6, skład: Fryz
Maciej, Gąska Rafał, Mierzwa Kacper, Kura Jakub. Suma punktów
trzech najlepszych drużyn z danej
szkoły decydowała o zajętym przez
Po tym, pełnym emocji etapie, nią miejscu. W związku z tym
ostatecznie uczniowie z Bębła po- pierwsze miejsce ponad wszelką
dzielili się miejscami między sobą wątpliwość przypadło Szkole Podstawowej z Bębła!
w następujący sposób:

Oto wyniki w rywalizacji szkół:
I miejsce - SP w Bęble - 72 pkt,
II miejsce - SP w Skale - 67,5 pkt,
III miejsce - SP w Sułoszowej/SP
w Sąspowie - 65,5 pkt.
Należy dodać, iż uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Bęble już
nie po raz pierwszy sięgnęli po zwy-

cięstwo w tym międzyszkolnym
konkursie przyrodniczym. I jak
mówią sportowcy sukcesem jest
zdobyć miejsce, ale jeszcze większym utrzymać je oraz najwyższy
poziom przez kolejne lata…
vv Tekst: M. Leśniak
Foto: J. Niebudek

Starostwo Powiatu w Krakowie w ramach profilaktyki onkologicznej zaprasza mieszkanki powiatu krakowskiego na

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Badania są przeznaczone dla kobiet w wieku zameldowane w powiecie krakowskim:
• 40 – 49 lat (ur. 1975 – 1966) badania bezpłatne co 24 miesiące • Powyżej 69 lat (ur. Przed 1945) badania bezpłatne co 12 miesięcy

Albert Kupiec

kompleksowa
obsługa księgowa
podmiotów gospodarczych

BIURO
RACHUNKOWE

32-080 Zabierzów, Ujazd, ul. Kluczwody 18
30-148 Kraków, ul. Lindego 1 lok. 16

Badania mammograficzne w ramach umowy z NFZ są bezpłatne:
• Dla ubezpieczonych Pań w wieku 50-69 lat (ur. 1965 – 1946) co 24 miesiące
lub w przypadku występowania w rodzinie (matka, siostra) raka piersi co 12 miesięcy
Rejestracja (do rejestracji konieczny PESEL) - tel. 12/ 633-02-18 • 503 777 651
Badania będą wykonywane w godzinach 9:oo – 16:oo
Krzeszowice - parking Remizy OSP, ul. Św. Floriana
1, 2, 3 i 5 czerwiec 2015
Nowa Góra
- parking Remizy OSP			
5 czerwiec 2015
Ilość badań ograniczona
Wykonawca badań: Centrum Medyczne MASZACHABA, ul. Prądnicka 50a, Kraków, tel.:12-6330218

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

WIKO

BALBINKA

W ośrodku Fundacji Człowiek Dla Zwierząt na nowy dom czeka w dalszym ciągu
jeden z zabranych podczas interwencji w Iwanowicach 4-miesięcznych maluchów.
Chłopczyk ma na imię Wiko i jest bardzo mądrym, rezolutnym i uroczym psiakiem o
bardzo dobrym charakterze. Umie już zachowywać czystość w domu i uczy się chodzić
na smyczy. Docelowo będzie średnim psem o wadze ok. 20 kg. Wiko został odpchlony,
odrobaczony i dwukrotnie zaszczepiony na choroby zakaźne. Warunkiem adopcji jest
podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt w sprawie adopcji: 534 884 174.

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje odpowiedzialnego opiekuna dla suczki
o imieniu Balbinka. To malutka ratlerkowata suczka, która natychmiast kocha
każdego człowieka, który zechce jej okazać zainteresowanie i odrobinę czułości.
Nawet trudno zrobić suni zdjęcia, bo cały czas chce się przytulać. Balbinka pilnie
potrzebuje domu, bo trochę ją przeraża hałas i ruch, który każdego dnia panuje w
naszym ośrodku. To spokojna, wrażliwa sunia, która potrzebuje małego kącika dla
siebie, małej miseczki i ogromu miłości. Balbinka została odpchlona, odrobaczona
i zaszczepiona, a także wysterylizowana i zaczipowana. Warunkiem adopcji jest
podpisanie umowy adopcyjnej.

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: POLSKA PRESS 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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DWA DOWODY, ŻE POŻYCZASZ NAJTANIEJ
Oprocentowanie pożyczki tylko 5% – dla każdego.
Gwarantujemy, że przez cały okres spłaty rata pożyczki będzie niższa niż w innych bankach.

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a, 12 282 50 70; pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, 12 258 98 13; pn.–pt. 9.00–17.00
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 8967 zł, liczba rat: 32, oprocentowanie nominalne: 5%, opłata przygotowawcza: 1582,41 zł, kwota odsetek:
739,42 zł, RRSO: 19,02%, rata: 352,78 zł, całkowity koszt: 2321,83 zł, całkowita kwota do zapłaty: 11 288,83 zł. W przypadku pośrednika kredytowego oprocentowanie w przedziale 5-7,9%.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 3.04.2015 r. Szczegóły
oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

www.romar-bis.pl
SUPER CENY

Sanka 248

KAMIENIARSTWO

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW

NAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE

NA TYNKI

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne
PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór
INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

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

12 283 63 47 • 609 240 849

CZERNICHÓW 26

tel. 607 311 514

www.vladex.pl

biuro@vladex.pl

