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Małgorzata Szczuka

       Prowadzimy:
•  Księgi handlowe
•  Księgi przychodów 
     i rozchodów
•  Ewidencje ryczałtu
•  Kartę podatkową
•  Obsługę w zakresie:
    kadr, płac, ZUS, PFRON
•  Inne

ul. Vetulaniego 5
31-226 Kraków

Morawica 103
32-084 Morawica

tel. 508 09 91 59 biuro@mnk.biz.pl
www.mnk.biz.pl

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

Optyk
okulista

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

BADANIE 
OKULISTYCZNE

GRATIS !!!

BADANIE 
OKULISTYCZNE

GRATIS !!!
dla klientów zamawiających okulary. 

Info w zakładzie.
dla klientów zamawiających okulary. 

Info w zakładzie.

CENTRUM 
OGRODNICZE

diehl deco - alts 
Myriad Pro Bold

Kraków

CENTRUM 
OGRODNICZE

diehl deco - alts 
Myriad Pro Bold

BRAKUJE CI

WIOSNY?
ZAGRAJ Z NAMI KOLORAMI 

TYLKO W KWIETNIU
OTRZYMASZ

10 % RABATU
NA

 KOLORYZACJE ZE STRZYŻENIEM,
A TAKŻE MANICURE HYBRYDOWY 

I PEDICURE PODSTAWOWY.

REPLIKA FRYZU
Z TENCZYNA WYKONANA
Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn z przyjemnością infor-
muje że zakończone zostały kilkumiesięczne prace 
nad wykonaniem repliki glinianego fryzu przedsta-
wiającego polowanie na dzika. Przypominamy, że fryz 
udostępniony został stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn 
w celu jego skopiowania przez jednego z mieszkańców 
Krzeszowic,  który znalazł go wiele lat temu w okolicach 
zamku Tenczyn. Wykonania repliki podjęła się artysta 
plastyk Pani Anna Siek.
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REPLIKA FRYZU Z TENCZYNA WYKONANA C.D.
Najtrudniejszym etapem prac okazało się, zgod-
nie z przewidywaniami,  uzyskanie identycz-
nej z oryginałem kolorystyki detalu. W celu 
osiągnięcia końcowego rezultatu konieczne 
było między innymi wykonanie kilku prób 
jego wypalenia z użyciem różnych pigmentów. 
Uzyskany dzięki temu efekt końcowy jest jednak  
znakomity – wykonana kopia  niemal idealnie 
odpowiada oryginałowi. Oprawiony w ozdobne 
ramy fryz można już oglądać w Bibliotece Miej-
skiej w Krzeszowicach, gdzie stowarzyszenie 
Ratuj Tenczyn eksponuje zgromadzone pamiątki 
związane z zamkiem Tenczyn i Tęczyńskimi.

Ciekawostką jest, że zamykający męską linię 
Tęczyńskich - Stanisław, którego portret również 
znajduje się w Bibliotece Miejskiej w Krzeszo-
wicach (oryginał eksponowany jest na Wawe-
lu) zginął  ponoć raniony przez dzika podczas 
polowania. Tym samym fryz stanowi ciekawy 
element związany nie tylko z zamkiem Tenczyn, 
ale również nawiązuje do burzliwych losów 
członków rodu.  Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn 
liczy na to, że docelowo wszystkie zgromadzone 
przez nie  eksponaty  znajdą się w muzeum  na 
Tenczynie.

KONTYNUACJA ZE STR. 1

Nasze działania polegają na:

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

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

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

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

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

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

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

Zumba
Pilates, Step

NOWO OTWARTY SKUP ZŁOMU
I METALI KOLOROWYCH

MAR-MET Marek Ściążko
ul. Trzebińska 15, Krzeszowice, kom. 666 053 364

Punkt skupu złomu znajduje się na dawnej Firmie ceramiki.

AUTO SZYBY
SPRZEDAŻ, MONTAŻ SZYB SAMOCHODOWYCH

tel. 514-655-382
e-mail: matpol@autograf.pl

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

Przepis art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2011 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 2005 r. nr 31, poz. 266 z póżn. zm.) stanowi, iż Sąd 
ocenia, czy konkretnym osobom eksmitowanym 
przysługuje prawo do lokalu socjalnego mając na 
uwadze dotychczasowy sposób korzystania przez 
te osoby z lokalu oraz ich szczególną sytuację mate-
rialną i rodzinną. Decyzja ta zależy od uznania sądu.
W przepisie art. 14 ust. 4 w/w ustawy wymienione 
są jednak takie przypadki, w których sąd nie może 
orzec o braku uprawnienia do lokalu socjalnego, 
a mianowicie wobec kobiety w ciąży, małoletniego, 
niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego 
oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie 
z nią zamieszkałą, obłożnie chorych, emerytów 
i rencistów spełniających kryteria do otrzymania 
świadczenia z pomocy społecznej, osoby posiada-
jącej status bezrobotnego oraz osoby spełniającej 

przesłanki określone przez radę gminy w drodze 
uchwały, chyba że osoby te mogą zamieszkać 
w innym lokalu niż dotychczas używany.
Należy jednak zaznaczyć, iż powyższa regulacja 
dotycząca obowiązkowego przyznania prawa do 
lokalu socjalnego nie dotyczy osób, które utraciły 
tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład 
publicznego zasobu mieszkaniowego, a umowę 
najmu zawarły po 31 grudnia 2004 r. W takim 
przypadku przyznanie prawa do lokalu socjalnego 
zawsze zależy od uznania sądu.
Jeżeli więc osoba eksmitowana spełnia jeden 
z powyżej wymienionych warunków obligatoryj-
nego orzeczenia o prawie do lokalu socjalnego, 
a także zajmuje lokal wchodzący w skład publicz-
nego zasobu mieszkaniowego lub też umowę najmu 
zawarł przed 1 stycznia 2005 roku to wówczas sąd 
przyzna mu prawo do lokalu socjalnego. Wyko-

nanie takiego wyroku 
będzie mogło nastąpić 
dopiero wówczas, gdy 
gmina zaproponuje zawarcie umowy najmu loka-
lu socjalnego.
W przypadku gdy eksmitowany lub jego rodzina 
nie spełniają żadnej z wymienionych przesłanek 
bądź gdy chodzi o lokal niewchodzący w skład 
publicznego zasobu mieszkaniowego albo umowę 
najmu zawarto po 31 grudnia 2004 roku nie oznacza 
to automatycznie, że prawo do otrzymania lokalu 
socjalnego nie zostanie przyznane. 
Sąd może bowiem przyznać prawo do lokalu socjal-
nego mając na względzie dotychczasowy sposób 
korzystania z lokalu oraz szczególną sytuację 
materialną i rodzinną.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Eksmisja a prawo do lokalu socjalnego
Eksmisja z lokalu stanowi przymusową egzekucję świadczenia o charakterze niepieniężnym. W sprawach 
o eksmisję, w każdym z orzeczeń, sąd rozstrzyga o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku 
takiego uprawnienia wobec osoby, której nakaz eksmisji dotyczy. W przypadku, gdy takie uprawnienie jest 
przyznane, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty 
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Tak więc eksmisja będzie możliwa dopiero wówczas, gdy gmina 
będzie w stanie zapewnić danej osobie lokal socjalny.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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Zabierzów ul. Polna 2

www.marcopizzeria.pl

12 285 13 20
12 285 47 74
665 011 598

GORĄCA
PIZZA
OBIADY
DOMOWE

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

www.altanydreweko.pl✆ 784 416 692

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

DREWNO
KOMINKOWE OPAŁOWE SEZONOWANE

Oferujemy:
• drewno wysokiej
    jakości S2A.WO
• drewno do wędzenie
• drewno do CO 
Posiadamy transport od 6mp;
przy większej ilości zakupionego
drewna możliwość negocjacji ceny.
 tel. 662 952 536
mail: tadek-1977@o2.pl
 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

Geodezja, Pośrednictwo,  Wycena S.C. 
Licencje nr:  5768, 14102, 16297

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl 

ZAMIENIMY!!! 
Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia,  na 1 pokój + kuchnia   
WYNAJMIEMY!!! 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   
U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA:
Krzeszowice Centrum Targowa, 2 pok. 47 m2    219 000 zł 
Krzeszowice, 3 pok. 47 m2     219 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38 m2     160 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2     310 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż           475 000 zł
Kraków, Azory, garsoniera 24 m2        165 000 zł
Kraków, Grzegórzki ul. Fr. Nullo, 1 pok 36 m2   225 000 zł
Kraków, Prądnik B. 
ul. Białoprądnicka, 3 pok 66,5 m2      460 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2     110 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2     300 000 zł
Krzeszowice, 1300 m2       65 000 zł 
Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
Tenczynek 990 m2 z mediami i projektem      115 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
Kraków, Azory,  350 m2          300 000 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

DZIAŁKI ROLNE:
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
Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + 2x garaż      375 000 zł
260 m2  stan surowy      400 000 zł
105 m2 st. sur.+ garaż      260 000 zł
115 m2       350 000 zł
115 m2        370 000 zł
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż       580 000 zł
120 m2  pow. uż.        350 000 zł
Tenczynek:
95 m2      330 000 zł
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.        98 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
KOMERCJA: 
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe    360 000 zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł
Bolęcin: 
Stadnina koni + zabudowania  5.30 ha,         2 800 000 zł
Ośr. rekreacyjny z akwenem 
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe        1 000 000 zł

Kraków Azory: Pow. biurowa 230 m  6000 zł/mc + media
Bolecin: ośrodek rekreacyjny z akwenem wodnym + pawilony mieszkalne cena do negocjacji,
Krzeszowice: ul. Kościuszki lok. biur. 80m2 1100zł/mc + media.
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 
pow. 103m2 komfort 1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji 

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.
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DREWNO OPAŁOWE
I KOMINKOWE, BRYKIET, WĘGIEL

DOSTAWA DO KLIENTA. CZYNNE 24 H.

Skład opału:
Sucha Beskidzka -
Zembrzyce Dąbie,
ul. Wadowicka 1

Oferujemy również:
• meble ogrodowe 
• wyroby tartaczne 
    (deski, łaty, więźby, kantówki, foszty)

• elementy paletowe, 
   palety
• sztachety

tel. 12  421  25  30; 
tel. kom. 600  356  458, 
                    666  071  232
bryl@poczta.onet.eu
 www.bryl.com.pl

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595
Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

1. DZIAŁKI:
•  Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej, 10 a z mediami oraz gotowym projektem budowlanym, cena 122.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 11,36 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 7,8 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 99.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 10 a, z aktualnym projektem budowalnym, cena 160.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 1,6 Ha pod zabudowę jednorodzinną 
   z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
 2. DOMY:
•  Do sprzedania ładnie wykończony dom 323 m kw. w Krzeszowicach, cena 740.000 PLN
•  Do sprzedania ekologiczny dom 170 m kw. Położony na pięknie usytuowanej działce 14 a w Trątnowicach, cena 560.000 PLN
•  Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze, zagospodarowany ogród, działka łącznie 19 a, cena 499.000 PLN
•  Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym zamkniętym z elewacją 105 m kw. w Ściejowicach, 
    piękna okolica, działka 14 a, cena 410.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw. w widokowej dzielnicy Krzeszowic, 
    działka 8 a, cena 265.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw. w ciekawej lokalizacji, Krzeszowice, działka 8 a, cena 470.000 PLN
•  Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych, całkowice odrestaurowany 130 m kw., 
    w Kochanowie, działka 18 a, cena 600.000 PLN
•  Do wynajęcia dom 270 m kw. Przystosowany pod działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, 
    dom spokojnej starości, w Ściejowicach gm. Liszki, cena 3800 PLN/m-c
3. INNE:
•  Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona w Olkuszu, 600 m kw, pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
•  Do sprzedania lokal 420 m kw. w Krzeszowicach, pod hurtownię, produkcję, działka 32 a, cena: 550.000 PLN

JESTEŚMY
SKUTECZNI

www.polnoc.pl

Cenisz fachowość,
wygodę i bezpieczeństwo,

ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

MOBILNY GABINET: 537 050 232

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

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM
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WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

BISZKOPT
Składniki na biszkopt  
do tortownicy 22 cm:
• 5 jajek
• 3/4 szklanki cukru
• 3/4 szklanki  

mąki pszennej
• 1/4 szklanki  

mąki ziemniaczanej
Białka oddzielić od żółtek, ubić na sztywną pianę. 
Pod koniec ubijania stopniowo dodawać cukier, 
dalej ubijając. Dodawać po kolei żółtka, nadal 
ubijając. Mąki wymieszać, przesiać i delikatnie 
wmieszać do ciasta (ja to robię na bardzo wolnych 
obrotach miksera).
Tortownicę smarujemy margaryną, obsypujemy 
bułką tartą, wyłożyć ciasto, piec w temperaturze 
170 stopni około 30-40 minut lub do suchego 
patyczka. Całkowicie wystudzić, podzielić na 3 
równe części.
Do nasączenia tortu znakomicie nadaje się herbata 
pomarańczowa, lub sok z cytryny z obronią wody 
i łyżeczką cukru.

KREM KOKOSOWY
• 500 ml śmietany 30%
• 100 g białej czekolady 
• 50 g wiórków kokosowych
• 2śmietan fixy 
• 1 łyżka cukru pudru.
• Pół słoiczka konfitury  

z czarnej porzeczki

OPAKOWANIE TORTU
• 500 ml śmietany 30%
• 2 Śmietan – fix
• 3 łyżki cukru pudru 
• Dodatkowo do dekoracji  

uprażone płatki migdałów

Krem kokosowy:  
Białą czekoladę 
połamać, dodać 50 
ml śmietany rozpu-
ścić w kąpieli wod-
nej, ostudzić.
Pozostałą śmietanę 
ubić na sztywno ze 
śmietan - fixem, 
dodać rozpuszczoną 
ostudzoną czekoladę 
i wiórki kokosowe, 
miksując na wyso-
kich obrotach.
Na paterze ułożyć pierwszy blat biszkoptu, zapiąć 
obręcz, nasączyć lekko kilkoma łyżkami herbaty 
pomarańczowej lub sokiem z cytryny z wodą. Posma-
rować konfiturą porzeczkową, nałożyć na połowę kre-
mu kokosowego, przykryć drugim blatem biszkoptu, 
nasączyć, posmarować resztą kremu kokosowego 
położyć trzeci blat biszkoptu, lekko nasączyć włożyć 
do lodówki co najmniej na 3-4 godziny. Pamiętając 
jednak że torty najlepiej smakują na 2 dzień.
Śmietanę  na opakowanie tortu ubić z cukrem 
pudrem i śmietan – fixem. Udekorować tort. (Ja 
dodaję barwniki spożywcze). Płatki Migdałów 
podprażyć na suchej patelni, obsypać boki tortu.
Polecam gorąco.

 v KBC

Nie bardzo przepadam za kokosem dlatego też do zrobienia tego toru podchodzi-
łam jak do jeża, teraz żałuję że dopiero teraz się zdecydował, smakuje znakomicie 
jest lekki i prosty w wykonaniu. Można się pokusić o zrobienie go na komunię bo 
jest biały w środku a kwestia dekoracji pozostaje w Państwa inwencji twórczej. 
U nas tort na przywołanie wiosny….

Tort kokosowy z nutą konfitury z czarnej porzeczki
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
Ceny biletów na seans 2D:  

Bilet normalny: 14 zł; Bilet ulgowy: 12 zł; Bilet grupowy: 12 zł
Ceny biletów na seans 3D:  

Bilet normalny: 20 zł; Bilet ulgowy: 17 zł; Bilet grupowy: 17 zł
04.04.	 3D	„Oz	Wielki	i	Potężny”	anim./fam./fantasy	–	USA	(dubb.	PL)	 18:30
	 „Nieletni/pełnoletni”	–	komedia,	USA		 	 	 21:00
05.04.	 „Daję	nam	rok”-	komedia	romantyczna,	W.Brytania		 	 20:30
06.04.	 „Daję	nam	rok”-	komedia	romantyczna,	W.Brytania		 	 17:00
	 „Polowanie”	dramat/thriller,	Dania	 	 	 	 19:30
07.04.	 „Polowanie”-	dramat/thriller,	Dania		 	 	 	 17:00
	 	„Daję	nam	rok”-	komedia	romantyczna,	W.Brytania	 	 19:30
09.04.		 „Daję	nam	rok”-	komedia	romantyczna,	W.Brytania		 	 17:00
	 „Polowanie”-	dramat/thriller,	Dania	 	 	 	 19:30
10.04.	 „Polowanie”-	dramat/thriller,	Dania		 	 	 	 17:00
	 „Daję	nam	rok”-	komedia	romantyczna,	W.Brytania	 	 19:30
11.04.	 „Daję	nam	rok”-	komedia	romantyczna,	W.Brytania		 	 17:00
	 „Polowanie”-	dramat/thriller,	Dania	 	 	 	 19:30

CHRZANÓW

ZABIERZÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Jack pogromca olbrzymów" 3D [dubbing PL]

• 04.04 seans o godz. 16.00 • 06.04 seanse o godz. 13.30, 16.00 • 
reż.: Bryan Singer; czas: 114 min., gat.: przygodowy/fantasy; prod. USA, 7 lat

Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

"Baczyński"
• 04.04 seans o godz. 18.30 • 05.04 seans o godz. 20.30 • 06.04 seans o godz. 18.30 •

reż.: Kordian Piwowarski, czas: 67 min. gat.: biograficzny/poetycki, prod. Polska, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Syberiada polska"
• 04.04 seans o godz. 20.15 • 06.04 seans o godz. 20.15

reż.: Janusz Zaorski, czas: 125 min., gat.: dramat historyczny, prod. Polska, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Off Plus Camera
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza na  6 edycję Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego 
"Off Plus Camera".  (w ramach projektu "Off Plus Camera w Twoim mieście"). Ten krakowski festiwal w tym roku 
zagości także w chrzanowskim kinie . W dniach 13-20 kwietnia zostanie wyświetlonych 8 festiwalowych premier 
oraz  transmisje wywiadów na żywo ze spotkań z twórcami. Szczegóły www.moksir.chrzanow.pl

"Powróćmy jak za dawnych lat
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza 12 kwietnia o godz. 18.00 do Starej Kotłowni na koncert 
z cyklu "Powróćmy jak za dawnych lat". Tym razem zagra zespół Tęcza z Brzeszcz. Wstęp 10 zł. Przedsprzedaż 
biletów - Informacja MOKSiR.

PARS PRO TOTO
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza 12 kwietnia o godz. 18.00 do galerii "Na styku" na wernisaż 
wystawy rzeźby, rysunku i medali prof. Czesława Dźwigaja "PARS PRO TOTO".  Patronatem medialnym objęła tą 
wystawę Telewizja Kraków.

Ballet Magnificat z Jackson nad Missisipi
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza 28 kwietnia o godz. 17.00 na spektakl  „Bezpieczna Kryjówka” 
w wykonaniu znanej amerykańskiej grupy baletowej Ballet Magnificat z Jackson nad Missisipi. Bilety w cenie: 30 
zł., grupowe: 20 zł (od 5 os.) do nabycia w Informacji MOKSiR (32 6233086 wew. 53).

Chrzanowskie Impresje XII
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza twórców malarzy profesjonalnych 
oraz absolwentów szkół artystycznych do udziału w plenerze malarskim pt. "Chrzanowskie Impresje XII", który 
odbędzie się w dniach 3-4 maja 2013. Szczegóły wraz z kartą zgłoszenia www.moksir.chrzanow.pl

Jimi Hendrix - Live at Woodstock 1969
Niepowtarzalne wydarzenie w kinie Sztuka! 3 maja o godz. 20.15 na kolejnym wieczorze filmowo-muzycznym - 
retransmisja słynnego  koncertu Jimi Hendrix - Live at Woodstock 1969. Zobacz legendarnego gitarzystę grającego 
"Purple Haze" czy "Hej Joe". Poczuj atmosferę słynnego festiwalu. Cena biletu: 15 zł (w przedsprzedaży 13 zł - do 
30.04).  Bilety do nabycia w kasie kina czynnej godzinę przed pierwszym seansem lub w Informacji MOKSiR (od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00).

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowi-
cach zaprasza: 
02 – 30.04 - ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI. MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI „Książka i róża”
03-30.04 *WIELKI KIERMASZ KSIĄŻKI ZA 1 zł *
Szeroki wybór książek: • Literatura piękna zagraniczna i polska • Literatura popularno-naukowa •
• Literatura dla dzieci i młodzieży

11.04. - „INDOCHINY” – podróż po egzotyczną przygodę, tropami miejsc
niezwykłych.
Pokaz multimedialny prowadzi Filip Wasiak z Dragon Adventures.
13.04. - Bajkowa Biblioteka – 10.00 – 12.00

Pchli Targ 2013
7 kwietnia, niedziela, od godz. 8.30 do 16.00.

Rynek w Krzeszowicach, obok nowej fontanny. Opłata za miejsce - 5 zł
(organizacja stoiska leży po stronie wystawiającego)

Więcej informacji i zapisy:
Centrum Kultury i Sportu ul. dr J. Walkowskiego 1 

tel. 12 282 14 65, wew. 21 lub 23, kom. 602 726 353
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DOMY
Z  BALI

Józef Chowaniec • Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:

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

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

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż

e-mail: biuro@malorzdomy.eu
www.malorzdomy.pl

KONTAKT:
Właściciel  firmy:

Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:

Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,

sobota 9.00 – 14.00

Kancelaria Prawna MAXLEX
Krzeszowice, ul. KRAKOWSKA 31,

II piętro, pok. 221 (biurowiec obok Biedronki)

tel. 696 879 006
Biuro czynne od pon. do pt 900-1700.

TANIE USŁUGI PRAWNE
porady oraz sporządzanie wszelkich pism sądowych 

i urzędowych dla osób prywatnych oraz firm.

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA W  TENCZYNKU 
POLECA "NOWINY Z BIBLIOTECZNEJ WITRYNY"
Oprac. Iz-Dan

Claude Clement 
Czerwonobrody czarodziej

Jeśli chcecie spotkać króla Conala 
albo  czerwonobrodego czarodzieja 
poznać ich niewiarygodne przygody, 
nadstawcie uszu i posłuchajcie głosu 
celtyckiego bajarza..

Marek Krajewski  
Liczby Charona

Maj 1929 roku. Lwów. Brutalne 
morderstwa wstrząsają miastem.                                                                                          
I tylko policja wie, co kryje w sobie 
tajemniczy list od mordercy

Mo Yan  
Zmiany

Jedyna autobiograficzna opowieść 
noblisty. Mo Yan wspomina swoją 
przeszłość, skupia się na codzien-
nych zdarzeniach i losach zwykłych 
ludzi. Jest to prosta, szczera proza 
życia.

Suzanne Colins 
Igrzyska śmierci

Bestsellerowa  powieść dla młodzieży 
z gatunku  science-fiction. Trylogia  
Igrzyska śmierci : *  Igrzyska śmierci,                                                                                                        
** W pierścieniu ognia, *** Kosogłos

Mariusz Wollny 
Krew Inków

Jest to powieść awanturnicza 
z elementami sensacji i kryminału.
Zamek w  Niedzicy pod koniec 
XVIII w. Kto jest odpowiedzialny                                                                                  
za śmierć inkaskiej królowej? Kto 
ukrył skarb Inków?

Joanne K. Rowling 
Trafny wybór

Pierwsza powieść autorki po 
Harrym Potterze. Pisarka kreując                                                                             
świat małego miasteczka i jego 
obywateli w pewnym sensie                                                                                
tworzy miniaturę całego społeczeń-
stwa brytyjskiego

Lee Mauren 
 Wrześniowe dziewczynki

Pasjonująca historia dwóch rodzin 
– wielkiej przyjaźni, miłości, tajemnic 
i zdrad

Bear Grylls 
Szkoła przetrwania

Kompleksowy przewodnik dotyczący 
przetrwania w dzikich terenach,  na-
pisany przez najlepszego eksperta 
surviwalu

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

 tel. 788 249 325
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Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
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"Gwarek Krzeszowicki" jest kolportowany na obszarze Gmin: Krzeszowice, Liszki i Zabierzów. W Krzeszowicach - w mieszkaniach, instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach,  
w miejscowościach: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina 
Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, 
Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd,  Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów)  
- w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 15.000 egzemplarzy.
"Gwarek Krzeszowicki" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w powiecie olkuskim - w Olkuszu, Bukownie, Wolbromiu i Kluczach, w nakładzie 20.000 
egzemplarzy.

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

Sprzedam dwie przylegające do siebie

DZIAŁKI BUDOWLANE
w Tenczynku

o powierzchni po 10 arów.

(
12 282 49 43
668 126 043
728 553 928

SKLEP Z DUSZĄ
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
SKUP • SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY!

Olkusz,
ul. Mickiewicza 16

(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

DREWNO

KOMINKOWE 
Transport gratis
tel. 517 393 773

Edukacyjne     Kreatywne     Ekologiczne

Zabawki dla Twojego dziecka
Zapraszamy - Atrakcyjne ceny!

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

www.sklep-pinkblue.pl

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

SPORT
Międzynarodowe zawody w pływaniu ESN Grand Prix  

International De La Ville De Searing- Belgia 22-24.03.2013 r.

Do rywalizacji w roku 2013 stanęła 
liczba 500 zawodników z 7 krajów, 
Zmagania odbywały sie na pływal-
ni 50- cio metrowej. Dla niektórych 
zawodników był to pierwszy start 
na tak długiej pływalni. Po bardzo 
udanych startach podczas Mistrzostw 
Polski zawody te były bardzo dobrym 
sprawdzianem formy przed stratami 
właśnie na długiej pływalni podczas 
sezonu letniego. Formuła zawodów 
to starty w porannych eliminacjach 
i ewentualnie popołudniowych fina-
łach. Już pierwszy dzień pokazał ze 
nie będziemy zawodnikami do bicia. 
Mimo ze konkurencje 50 m były 
w kategorii Open już pokazały ze 
w swoich kategoriach będzie jeszcze 
lepiej. Sobota i niedziela to już starty 
na bardziej wymagających dystan-
sach 100 i 200 metrowych. Efektem 
naszych starań były 4 medale (2 złote, 
srebrny i brązowy) oraz blisko 20 fina-
łów. Najlepszym zawodnikiem zawo-
dów został 12-sto letni Adam Majda 
na co dzień prowadzony przez trenera 
Damiana Wentrycha, który bez kom-

pleksów startował na pływalni 50- 
cio metrowej. Nie zawiedli pozostali 
zawodnicy, którym należą sie gorące 
podziękowania za wole walki i ambi-
cje. Oprócz celu sportowego, który 
został osiągnięty bardzo ważnym 
elementem wyjazdu była integracja 
i pielęgnacja wspaniałej atmosfery, 
która towarzyszy w naszym klubie 
już od kilku lat. Zawodnicy wspania-
le spędzili ten czas, mimo ze grafik 
był bardzo napięty znaleźli czas na 
zabawę i najnormalniejsze wygłu-
py. Zawody były świetną promocją 
naszego klubu i szansą na zdobywa-
nie przez zawodników jakże cen-
nego doświadczenia, niezbędnego 
w pływaniu. Mamy nadzieje ze ten 
wyjazd zagości na stałe w kalendarzu 
zawodów naszego klubu. Wyjazd na 
zawody w głównej mierze zostały 
zorganizowany dzięki staraniom 
i determinacji Pana Piotra Podleśnego 
rodzica zawodniczki i członka zarzą-
du naszego klubu, któremu bardzo 
serdecznie dziękujemy.

 v Grzegorz Mytnik

Najzdolniejsi zawodnicy UKP Kmita Zabierzów w liczbie 15 osob w towarzystwie trenerów i rodziców w miniony 
weekend wzięli udział w międzynarodowych zawodach pływackich "ESN Grand Prix International de la Ville de 
Seraing", które co rok odbywają się w Belgii w mieście Liege.

Działka widokowa.
Uzbrojona i ogrodzona. 20 arów.

 Dobra lokata kapitału.
 Tel. 662 660 373, 668 339 753

Sprzedam działkę
budowlaną na Podkarpaciu

SPRZEDAM DOM W TENCZYNKU
170 m kw.,

wykończony w 2011 r.
Do zamieszkania od zaraz.

 tel. 796 351 499

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

Święta, święta i po świętach
Święta Wielkanocne w tym roku były jakby inne niż dotychczas. Nie bardzo 
było wiadomo czy są to te właśnie święta. Nasuwało się zaraz humory-
styczne porównanie o wyższości Świąt Wielkanocnych nad Świętami 
Bożego Narodzenia. Bo jakże to – już niby wiosna, a przed naszymi oczami 
wielkie zaspy śniegu. Moja znajoma nie zdążyła wyrzucić choinki z balkonu. 
Nasuwała się myśl zrobienia psikusa choćby na Prima Aprilis by po cichu 
zamontować lampki choinkowe. Urok byłby większy niż w grudniu, kiedy 
śniegu było tyle co kot napłakał. 
Święta Wielkanocne traktowane są jako święta rodzinne. W tym roku aura 
zmusiła nas do celebracji tych świąt na łonie rodziny w większym stopniu 
niż w innych latach. Pogoda jaka była w czasie tych wiosennych świąt nie 
nastrajała do wyjazdów i odwiedzin dalszych członków rodziny. Większość 
z nas siedziała w domu. Był czas na spędzanie czasu z najbliższymi. I o to 
chodzi w życiu. Wizyty w kościele, zaduma nad dotychczasowym życiem. 
Spojrzenie w przeszłość i jednocześnie w przyszłość. Rachunek własnego 
sumienia. Co dotychczas robiliśmy źle a co zrobiliśmy dobrze. Za oknem śnieg, 
jakby specjalnie zatrzymywał nas w ciepłym domu. Skłaniał do spojrzenia na 
tych co domu nie mają. Czas wielkanocny, kiedy rodzi się ponownie życie, 
skłania do zastanowienia się, może w swoim życiu trzeba zmienić coś na 
lepsze. Może trzeba choć częściowo dać sobie szansę i zacząć wszystko od 
nowa. Może trzeba zrewidować swoje błędne dotychczas przyzwyczajenia 
i poglądy ? Może trzeba zrobić coś dla siebie i dla swoich najbliższych. 
Święta są czasem, który nam na wiosnę daje życie, by otrząsnąć się z zimy. 
Rozbudzić z nadzieją na lepszy, wiosenny i letni czas. 
Już od XI wieku święcono palmy w Niedzielę Palmową. W Polsce trady-
cyjnie palmy wykonywane były i są z wierzby, która symbolizowała życie, 
nieśmiertelność i zmartwychwstanie, oraz z zielonych gałązek bukszpanu 

i borówek. I tak należy te święta trakto-
wać. Budzenie się do życia, powstawać 
z czegoś co było dotychczas niezbyt 
dla nas dobre i  życzyć sobie może 
nie nieśmiertelności, bo jesteśmy 
śmiertelni, ale pozostawić po sobie 
obraz, który może być nieśmiertelny 
w sercach najbliższych. Bo święta 
Wielkiej Nocy są świętami radości, 
pomimo żartów i psikusów z niedzieli 
na poniedziałek, pomimo lania wody 
w poniedziałek, co jest przerywnikiem 
w ciężkim na co dzień i znojnym życiu, następuje czas pracy i wysiłku by 
trwać do następnych świąt w zgodzie z samym sobą i najbliższymi. 
Dla kolekcjonerów i zbieraczy ciekawostka - jednym z symboli Świąt Wiel-
kanocnych są jajka. A najsłynniejszymi jajkami na świecie są jaja Faberge. 
Wyspy Cooka upamiętniły te najsłynniejsze jaja monetami srebrnymi 
wykonanymi przy pomocy najlepszej techniki: emaliowane, złocone złotym 
drutem. Nakład niewielki 2.500 sztuk tylko dla wytrawanych kolekcjonerów.
Peter Carl Faberge wykonał takich jaj 57 dla cara Aleksandra III Romanowa. 
Do dzisiaj przetrwało 47 jaj. Oryginalne jaja Faberge osiągają na aukcjach 
astronomiczne kwoty. W 2002 roku jajo o nazwie Zima zostało sprzedane 
za sumę 9,6 miliona dolarów. 
Może warto ich poszukać wokół siebie. Jeszcze 10 nie zostało odnalezio-
nych. Może wokół nas istnieje skarb nie tylko w postaci jaj Faberge, a my 
nie potrafimy go dostrzec?

Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnego, kochającego domu dla malutkiego psiaka, któremu 
nadano imię Plastuś.
Plastuś ma ok. 1 roku. Gdy został znaleziony był bardzo wychudzony, głodny i przestraszony. Szybko 
okazało się, że jest radosnym, miłym, ufnym psiakiem, lgnącym do człowieka, uwielbiającym przytulanie 
i głaskanie. Plastuś nie stwarza żadnych problemów, jest grzeczny, zachowuje czystość w domu, reaguje 
na zawołanie. Będzie z pewnością cudownym wiernym przyjacielem dla całej rodziny.
Psiak został odrobaczony i odpchlony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany. Potrzebuje małego 
kącika do spania, miseczki z jedzeniem i miłości. Odpłaci się wielką wdzięcznością i przywiązaniem.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt do opiekuna: 882 180 526.

PLASTUŚ POSZUKUJE DOMU



12 krzeszowickiReklamy

POŻYCZAJ
NAJTANIEJ!
Niektóre banki oferują niskie oprocentowanie, inne brak prowizji, 
ale to tylko część kosztów pożyczki. To, co się naprawdę liczy, 
to wysokość miesięcznej raty. Alior Bank jako jedyny w Polsce 
oferuje pożyczkę z gwarancją najniższej raty, która uwzględnia 
wszystkie koszty pożyczki!
Proponujemy:

0% prowizji;
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń;
 możliwośc konsolidacji kilku drogich  
kredytów w jeden tańszy.

Warunki oferty w placówce banku  
i na www.aliorbank.pl

Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 28 500 zł, liczba rat: 59, oprocentowanie nominalne: 
12,7%, składka na ubezpieczenie na życie: 5 044,50 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota 
odsetek: 9 951,86 zł, RRSO: 24,19%, rata: 651,73 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.  
Warunki oferty – wg stanu na 28.02.2013 r. 

Zapraszamy:
Krzeszowice 
ul.Kazimierza Wyki 3 

12 258 98 13

Zabierzów 
ul. Leśna 2a 

 12 282 50 70

Projektowanie
Zakładanie
Pielęgnacja

tel. 515-915-090, 503-745-841
ogrody.m.m@interia.pl

� zakładanie ogrodów
� pielęgnacja
� niwelacja terenu
� trawniki z rolki siewu
� drenaże
� systemy nawadniające
� oczka wodne – kaskady
      – mała architektura

� rośliny formowane – koszenie traw
� kostka brukowa
� ogrodzenia z kamienia, siatki,
     gotowych elementów i gabiony
� tarasy egzotyczne kamienne
     i kompozytowe
� wycinka drzew
� odśnieżanie

OGRODY “SALIX”

� projektowanie ogrodów: japońskich, nowoczesnych, naturalnych


