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CZYTAJ NA STRONIE 9
Szanowni Czytelnicy, Współpracownicy, Klienci!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzymy,
by przyniosły one radość i wzajemną życzliwość.
By moc i wymowa Zmartwychwstania napełniła Was
otuchą, siłą w pokonywaniu trudności, wiarą w możliwość
odrodzenia uczuć, przyjaźni, radości życia, które czasem
zdarza nam się stracić…
Rodzinnych, kolorowych, prawdziwie wiosennych Świąt!
Z serdecznymi pozdrowieniami
Redakcja

POŻYCZKA
Nawet w 24 godziny!

szybko i uczciwie

do 25 000 zł

12 427 57 80
692 890 328
728 874 315
668 681 889
512 118 586

*
*
*
*
*

*koszt połaczenia zgodny
z taryfą operatora

„Wielkanoc” - pastel. Autor: Jacek Siek, www.jaceksiek.cracow.pl

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

Twoje pieniądze

Już

• Kryspinów, nad Zalewem
• Zabierzów, ul. Śląska 45
• Liszki, Rynek 2

ZADZWOŃ
I ZAMÓW

Kryspinów: 12 346 33 99
Zabierzów: 536 987 654
Liszki:
12 280 60 13

na miejscu
i na telefon

16 lat
pieczemy dla Was
najlepszą pizzę!
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Generalny wykonawca instalacji sanitarnych, solarnych oraz grzewczych.

ROŚLINNE KOMÓRKI MACIERZYSTE
Oriflame po raz kolejny udowadnia swoje zamiłowanie do nauki i
innowacji. Naukowcy Oriflame udoskonalili skład rewolucyjnej serii
kosmetyków do pielęgnacji twarzy – Ecollagen o roślinne komórki
macierzyste, tak by zwiększyć produkcję kolagenu o ponad 200%.
Seria Ecollagen to innowacyjne połączenie natury z nowoczesną
technologią Instytutu Badań Oriflame.
Po 35 roku życia tracimy więcej kolagenu niż produkujemy. Ten brak
równowagi powoduje tworzenie się zmarszczek.
Dlatego też, tak istotne jest dostarczenie skórze składników stymulujących wytwarzanie kolagenu. Rozwiązaniem są komórki macierzyste
roślin, które mają zbawienny wpływ na produkcję kolagenu – zaobserwowano, że zwiększają jego produkcję o ponad 200%.
Ten silnie działający ekstrakt jest kluczowym składnikiem kremów Ecollagen. Zwiększa wytwarzanie
kolagenu, wypełnia zmarszczki od wewnątrz, zapewnia Twojej skórze gładszy i młodszy wygląd.
Seria Ecollagen zawiera:
• Krem wypełniający zmarszczki na dzień SPF15
• Krem wypełniający zmarszczki na noc
• Serum przeciwzmarszczkowe na noc
• Krem pod oczy
• Żel do mycia twarzy i tonik
Do 13 kwietnia cała serię można zakupić
w wyjątkowej PROMOCJI !!!

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka i radości
w gronie najbliższych
dla wszystkich KONSULTANTÓW
i KLIENTÓW ORIFLAME

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 •
(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.

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

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

SKLEP TERMO-GAZ
WOLA FILIPOWSKA
ul. Chrzanowska 12
INFORMUJEMY O POSZERZENIU ASORTYMENTU O MATERIAŁY BUDOWLANE

Radosnych Świąt
Wielkiej Nocy
wszystkim Klientom
i Współpracownikom
życzy Firma Termo-Gaz
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Bo liczy się każdy uśmiech ...

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

 Prowadzenie podatkowej
księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
Ponad 21 lat doświadczenia

TANIO
SZYBKO
SOLIDNIE

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

Majka ma 6 lat i rurkę tracheotomijną, dzięki której oddycha. Jest
nieuleczalnie chora tak, jak 36 podopiecznych hospicjum „Alma
Spei”. Potrzebuje opieki lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów.
Uwielbia bawić się z wolontariuszami i pozować do zdjęć. Cieszy
się z każdej urodzinowej imprezy i wizyty hospicyjnego Mikołaja.
Uśmiech Majki i każdego chorego malucha jest dla nas bezcenny.
Pomóż przywracać dzieciom radość przekazując 1 % podatku
„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci KRS 0000 237 645

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

tel: 796 351 499

Rosie Thomas : Kaszmirowy szal

Maria Duenas : Krawcowa z Madrytu

Gdy po śmierci rodziców Mair Ellis sprząta ich dom, w
szufladzie starej komody znajduje tajemnicze zawiniątko,
starannie ukryte przez jej babcię. W środku odkrywa zjawiskowo piękny stary szal, utkany z najdelikatniejszego
włókna w odcieniach wody w jeziorze i górskiego nieba.
Odkrywa też pukiel włosów dziecka. Idąc po śladach historii dziadków, jedzie do Indii, gdzie przed wojną trafiła jej
babcia razem ze swym mężem, misjonarzem. To właśnie
tam, w samym sercu Kaszmiru, Mair Ellis tak, jak siedemdziesiąt lat temu jej babcia przeżywa przygodę, która na
zawsze odmieni jej życie.

Młoda utalentowana krawcowa Sira wyjeżdża z Madrytu w przededniu wojny domowej. Wraz z kochankiem udaje się do Maroka, mając nadzieję na lepsze
życie. Tymczasem kochanek znika bez śladu, zostawiając kobietę w dramatycznej sytuacji, samą na obcej ziemi. Po licznych perypetiach Sira wraca do Madrytu i otwiera tam wytworne atelier mody damskiej.
Europa stoi u progu II wojny światowej. Odtąd losy
Siry splatają się z życiem postaci historycznych: byłego frankistowskiego ministra, jego ekscentrycznej kochanki, szefa brytyjskiego wywiadu. Za ich namową
Sira podejmie się ryzykownej misji.

Iny Lorentz : Kochanica heretyka

Theodor Kröger :
Syberia : moje miejsce na ziemi

To kolejna powieść historyczna, która wyszła
spod pióra słynnej autorskiej pary Iny Lorentz,
twórców między innymi bestsellerowej „Nierządnicy”. Tym razem jednak niemiecki tandem
przenosi nas do XVI- wiecznego Monachium.
Msze odprawiane w pośpiechu i byle jak, uczty
do białego rana i celibat, który istnieje jedynie na
papierze – intrygi i uczucia na średniowiecznym
dworze.

Kiedy rozpoczyna się I wojna światowa, Theodor Kröger, Niemiec mieszkający w Petersburgu, słyszy wyrok, którego obawiają się wszyscy przeciwnicy Rosji: zesłanie. W ten sposób
trafia do Nikitino, wsi w głębi groźnej Syberii. Dzięki funduszom
otrzymanym od ojca udaje mu się uzyskać ograniczoną swobodę ruchów i rozpoczyna swoją walkę o przetrwanie i powrót
do domu. Okazuje się jednak, że Syberia ma mu do zaoferowania znacznie więcej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać:
cel, pracę, przyjaźń, a nawet miłość. Jednym słowem – życie.
Historia zesłańca, będąca opowieścią o poszukiwaniu szczęścia i sensu życia tam, gdzie pozornie nie sposób ich odnaleźć.

Robert Galbraith :
T. 1 - Wołanie kukułki

John Flanagan : Seria Drużyna :
1. Wyrzutki, 2. Najeźdźcy, 3. Pościg,
4. Niewolnicy z Socorro

Mistrzowska powieść kryminalna napisana przez J.K. Rowling
pod pseudonimem Robert Galbraith. To początek serii, której
bohaterem jest Cormoran Strike, prywatny detektyw z Londynu. Ciało supermodelki Luli Landry zostaje znalezione pod
balkonem jej londyńskiego apartamentu. Policja stwierdza
samobójstwo, lecz brat ofiary nie wierzy w tę wersję i zatrudnia prywatnego detektywa. Strike jest weteranem wojennym,
podczas służby w Afganistanie ucierpiał i fizycznie, i psychicznie. Ma kłopoty finansowe i właśnie rozstał się z kobietą swojego życia. Sprawa Luli to dla detektywa szansa na odbicie
się od dna, ale im bardziej wikła się w skomplikowany świat
wyższych sfer, tym większe grozi mu niebezpieczeństwo.

Osadzona w Skandii, „Drużyna” opowiada o losach
nastoletniego Hala Mikkelsona, który musi udowodnić
swą przydatność w pozbawionym zarówno złudzeń
jak i miłosierdzia świecie wojowników Północy.
W książkach pojawiają się bohaterowie znani z serii
„Zwiadowcy”, między innymi niezapomniany Erak,
obecnie szanowany przywódca. Powieści utrzymane
są w duchu przygody, z nielicznymi tylko wstawkami
stricte fantastycznymi.

Shannon Hale : Księga legend

Robert Galbraith : T. 2 - Jedwabnik

Historia opowiada o dzieciach sławnych postaci z
baśni i ich dążeniu do spełnienia przeznaczenia. Co
roku, w baśnioceum, do którego chodzą kolejne
pokolenia Kopciuszków, Czerwonych Kapturków,
Królewien Śnieżek, czy Złych Królowych, odbywa się
Dzień Dziedzictwa, podczas którego muszą przyrzec,
że podążą drogą swoich rodziców. Większość z nich
jest tym wydarzeniem podekscytowana, ponieważ
nareszcie będzie mogła dążyć do spełnienia przeznaczenia, są też jednak tacy, którzy nie chcą być jak
swoi rodzice i chcieliby napisać swoje własne szczęśliwe zakończenie.

Jedwabnik stanowi kontynuację fabuły Wołania Kukułki. Kiedy pisarz Owen Quine znika w tajemniczych
okolicznościach, jego żona prosi prywatnego detektywa o pomoc. Inspektor śledczy w toku postępowania
odkrywa jednak, że zniknięcie nie jest przypadkowe
i może mieć związek z najnowszym dziełem pisarza,
w którym bardzo niepochlebnie opisuje on swoich
bliskich znajomych. Czy komuś zależało na tym, aby
uciszyć pisarza?

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

KAMIENIARSTWO

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW

NAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE

✆ 784 416 692

KOMINKI
PARAPETY
BLATY
SCHODY

605 240 728
605 247 158

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

CAŁODOBOWE POGOTOWIE
POGRZEBOWE
tel.(12) 280 61 58

KWIACIARNIA
PROFESJONALNE WIEŃCE I WIĄZANKI
POGRZEBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE

CZERNICHÓW 26

tel. 607 311 514

www.vladex.pl

biuro@vladex.pl
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CELLULIT - JEST NA TO SPOSÓB!!

Cellulit to zmiany skórne, inaczej „skórka pomarańczowa”. Pojawiają się na udach, pośladkach i czasami na
podbrzuszu oraz górnej części ramion. Najłagodniejsza postać cellulitu widoczna jest, gdy uchwycimy fałd skóry
w obrębie danej partii ciała. W innych przypadkach cellulit jest widoczny gołym okiem. Powierzchnię ciała szpecą
drobne wgłębienia, zgrubienia i nierówności. Problem ten dotyczy około 85 proc. kobiet po okresie dojrzewania.
Na szczęście jest na to sposób!!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl
Częstotliwość wykonywania
zabiegów cellulogii:
W zależności od ilości partii, zabieg trwa od 30
do 90 minut. Aby cellulogia była skuteczna trzeba
wykonać 14 – 20 zabiegów dwa razy w tygodniu.
W celu wzmocnienia efektu drenującego,
zalecam także wypijanie około 2 litrów wody
dziennie (najlepiej nisko zmineralizowanej), a także
używanie kosmetyków wyszczuplających i antycellulitowych, które muszą być odpowiednio
dobrane do specyfiki problemu. Aplikacji zawsze
powinien towarzyszyć masaż.
Cena jednego zabiegu:
100 – 160 zł
Pakiet (6 zabiegów/80 zł/1 zabieg):
480 zł
Oszczędzasz 120 zł – 480 zł i zyskujesz:
PIĘKNE CIAŁO!!

www.gabinetelf.pl

Proponuję wszystkim Paniom zmagającym się ze znaną im „zmorą”, zabieg
antycellulitowy – cellulogię. Próżniowy masaż ciała innowacyjnym urządzeniem
wykorzystującym podciśnienie. Metoda ta została opatentowana w 1986 roku
przez Louisa Paula Guitay i spopularyzowana w dziedzinie medycyny estetycznej.
Twórca tej metody poszukiwał skutecznego sposobu oddziaływania na blizny
i zmiany w obrębie tkanki łącznej. Badania dowiodły, że najskuteczniejszym
sposobem jest wałkowanie i rolowanie skóry oraz tkanek pod nią leżących.

Cellulogia to masaż mechaniczny. Rozluźnia zwartą tkankę i otwiera zamknięte
komórki, usuwa nadmiar płynów, usprawniając w ten sposób krążenie. Jeden
wałek podnosi delikatnie skórę, drugi natomiast masuje dany obszar, przyczyniając
się do usunięcia zbędnych płynów z tkanek. Próżnia powoduje, że tkanka jest
znacznie szybciej spalana, a krążenie krwi usprawnione.
Cellulogia to również masaż uciskowy, który pozytywnie wpływa na układ
krwionośny i limfatyczny. Aparat do cellulogii zapewnia odpowiedni ucisk
struktur limfatycznych i naczyniowych, co usprawnia eliminację toksyn i zbędnych
płynów oraz dotlenia tkanki.
Podczas cellulogii całe ciało z wyjątkiem piersi, masuje się przy pomocy
specjalnej głowicy kielichowej wyposażonej w 6 ruchomych rolek, podłączonej
do rury ssącej.
Zabiegi są całkowicie nieinwazyjne i bezpieczne.
Wspomagają naturalne procesy zachodzące w organizmie.

Zabieg z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia został
nazwany cellulogią. Działa na
skórę i tkankę podskórną,
wraz z tkanką tłuszczową. Taki
masaż nazywany jest również
lipomasażem. W wyniku
zabiegu następuje likwidacja
cellulitu, poprzez rozbicie
złogów komórek tłuszczowych
oraz w widoczny sposób redukcja obwodów ciała. A przy
okazji tych działań ewentualne
blizny i rozstępy stają się mniej
widoczne.

MATERIAŁY BUDOWLANE

Efekty zabiegu:
• redukcja cellulitu
• zmniejszenie obwodu
• wygładzenie rozstępów i blizn
• ujędrnienie skóry (zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny)
• modelowanie sylwetki
• drenaż limfatyczny - redukcja obrzęków
• likwidacja uczucia „ciężkich nóg”
• oczyszczenie organizmu z toksyn - pobudzenie wymiany komórkowej
• relaksacja i obniżenie stresu
• zwiększenie wchłaniania kosmetyków
CELLULOGIĘ uważa się na świecie za zabieg numer jeden w
zwalczaniu cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej!!
mgr Angelika Kozera
kosmetolog, szkoleniowiec firmy Clarena
INSTYTUT URODY ELF

Małgorzata Szczuka

• Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS
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

Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

tel. 508 09 91 59

biuro@mnk.biz.pl

www.mnk.biz.pl

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

*
* dla kobiet, które złożą deklarację wyboru do położnej
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Albert Kupiec

kompleksowa
obsługa księgowa
podmiotów gospodarczych

BIURO
RACHUNKOWE

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

małopolski
KĄCIK KULINARNY

JAJKA FASZEROWANE I PANIEROWANE

Szanowni Państwo, dzisiaj przepis świąteczny - ulubione danie mojej córki :).
I przy okazji życzę Państwu świąt radosnych i smacznych!
Jajka faszerowane i panierowane

• 4 jajka ugotowane na twardo
• 6 pieczarek
• 1/2 cebuli
• 2 plastry boczku wędzonego
• 1 łyżka oleju
• łyżka świeżo pokrojonych liści pietruszki
• sól z pieprzem Kamis
• masło
• tarta bułka
Ostudzone jajka kroimy na pół ostrym nożem, wyciągamy delikatnie
łyżeczką białko z żółtkiem. Pieczarki obieramy i drobno kroimy, cebulę kroimy w drobną kostkę, boczek również. Na patelni na łyżce oleju
podsmażamy boczek z cebulą i pieczarkami. Studzimy. Mieszamy jajka
z pieczarkami i porządnie miksujemy na pastę wraz z pietruszką, doprawiamy. Delikatnie łyżeczką nadziewamy masą skorupki jajek. Na talerzyku wysypujemy tartą bułkę, delikatnie panierujemy jajka od strony
farszu. Na patelni rozpuszczamy masło i smażymy na nich jajka.
vv Ulla Pałka

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

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

Ile razy w życiu wypowiedziałaś już to zdanie? To legendarne „jutro”, przekładane z dnia na dzień, najlepiej ukazuje nam jak trudno się zmobilizować
i wybrać odpowiedni moment na start. Zacznę się odchudzać po świętach.
Ewidentnie powód nie do pobicia, bo znajdziesz zrozumienie u dziewięćdziesięciu dziewięciu procent ludzi. W święta się je i każdy to wie. Nikt nigdy, jak
świat światem, nie rozpoczął chyba odchudzania w święta lub tuż przed nimi.
I chyba nikt rozsądny nie będzie oczekiwał, że będziesz to Ty!
Mówimy sobie: dzisiaj ostatni
raz się najem, a od jutra jestem
na diecie. A do jutra zapominamy o diecie dalej się objadamy,
obiecując sobie poprawę, która
nigdy nie następuje. Zajadamy
smutki, nagradzamy się za małe
sukcesy ciasteczkami, lodami,
czekoladą. Wydaje nam się, że
słodycze to idealna nagroda,
mamy ją tu i teraz, natychmiast,
od razu. A na nagrodę w postaci schudnięcia i mięśni trzeba
czekać... i czekać. Więc to jest
gorsze, bo po co nam mniej
tłuszczu i więcej mięśni za pół
roku skoro mamy pakę chipsów
w ręku! Dopiero gdy wchodzimy na wagę lub gdy kupujemy
nowe spodnie przychodzi moment refleksji i najczęściej rozpacz oraz morze żalu.

Planowanie posiłków, zakupy,
przygotowanie
dietetycznych
dań – to wszystko będzie wymagało od ciebie czasu i zaangażowania. Gdy kończysz właśnie
arcyważny projekt w pracy lub
remontujesz mieszkanie – zwyczajnie nie dasz sobie ze wszystkim rady. Lepiej poczekać, aż
zrobi się znacznie spokojniej.

Oczywiście, pewne diety są rzeczywiście dobrymi i skutecznymi metodami na pozbycie się
zbędnego tłuszczyku, jednak
proces odchudzania to przede
wszystkim działanie kompleksowe. Oprócz stosowania
odpowiednio zbilansowanego
programu żywieniowego, nasze
starania o idealną sylwetkę warto wspomóc zdrowym stylem
życia i aktywnością fizyczną
Najłatwiej wprowadzać zmiany .W zależności od naszej wagi
wiosną i latem. Zimą organizm i potrzeb, dobrze jest rozpocząć
może okazać się bardziej opor- proces odchudzania od stworzeny na próby pozbawienia go nia planu działania. Najczęściej
ochronnego tłuszczyku. Jednak podstawą jest dieta. Jej wybór
znacznie ważniejsze od pory jest niezwykle istotną kwestią,
roku jest to, co akurat dzieje więc dobrym pomysłem jest
się w twoim życiu. Poczekaj skorzystanie z pomocy eksperta
z odchudzaniem, jeśli masz żywieniowego. Oceni on nasz
duże problemy w małżeństwie stan zdrowia i wybierze proczy stresy w pracy. Odłóż li- gram, który pozwoli osiągnąć
czenie kalorii na potem, jeże- maksimum rezultatów.
li właśnie urodziłaś dziecko.

Pamiętajmy, że od natychmiastowych rezultatów ważniejszy
jest długotrwały efekt i to właśnie on powinien być motywacją wszelkich naszych działań.
Czasem odchudzanie jest dosyć
uciążliwe - wymaga wielu wyrzeczeń i ograniczeń. Właśnie
dlatego warto skupić się na
rezultatach i uparcie dążyć do
wyznaczonego celu, czyli pięknej sylwetki, o jakiej od zawsze
marzymy.
Nie bój się porażki, bo większą
porażką jest niepodjęcie działań. Jeśli podejmiesz działanie
i będziesz ponosić porażki to
i tak zrobisz ogromny postęp,
nauczysz się czegoś o sobie
i coraz łatwiej będzie Ci zmusić
się do tego co powinnaś zrobić,
żeby osiągnąć swoje cele, a czego robić Ci się aktualnie nie
chce.
POWODZENIA I ŻYCZĘ
CI WSPANIAŁYCH
SUKCESÓW
W ODCHUDZANIU!!!

vv Magdalena Baran
Dietetyk, PerfectSlim

ZAPRASZAMY DO
ZAPRASZAMY
DO
GABINETU DIETETYCZNEGO
DIETETYCZNEGO
GABINETU
OFERUJEMY
POMOC
DLA:
Zdrowa dieta? Odchudzanie?
Leczenie otyłości?
Z nami szybciej
osiągniesz pożądane efekty!
KONSULTACJA
DIETETYCZNA
JEDNORAZOWA
60 zł
• osób, które
mają problem
z nadwagą
lub otyłością
Spotkanie
z
dietetykiem
mające
charakter
porady
lub
indywidualnego
szkolenia.
Konsultacja
• osób, które borykają się z chorobami dietozależnymi
ma na celu rozwiać wątpliwości pacjenta - dietetyk odpowiadając na zadawane pytania,
(cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, alergie lub nietolerancje pokarmowe, i inne)
przekazuje specjalistyczną wiedzę, udziela informacji umożliwiających zmianę nawyków
•
osób
o zwiększonej
aktywności
ﬁzycznej
- dietetyka sportowców
żywieniowych,
dopasowuje dietę
do stwierdzonych
schorzeń.
• dzieci i młodzieży
OPIEKA DIETETYKA DŁUGOTRWAŁA 130 zł
Kompleksowa
• kobiet wusługa
ciąży obejmująca
i młodychopiekę
mam dietetyka podczas okresu trwania terapii,
składająca
się
z
3
spotkań
z
pacjentem
(1 wizyta
wstępna
– diagnostyczna, dietę
a następnie 2
• wszystkich, którzy chcą zmienić
swoją
dotychczasową
wizyty kontrolne). Na podstawie informacji zebranych podczas wizyty wstępnej, zostanie
i dowiedzieć
się, jak
prawidłowo
komponować
jadłospis. produkprzygotowany
indywidualnie
dopasowany
plan dietetyczny
m.in. z uwzględnieniem
tów zalecanych i nie zalecanych w diecie oraz sposobu ich przyrządzania, a także
Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!!
przykładowy jadłospis na 3 dni. W czasie trwania terapii pacjent jest w ciągłym kontakcie z
tel. 733-030-663
dietetykiem w celu rozwiania wątpliwości
i pytań.
Podczas każdej
z wizyt dodatkowo
przeprowadzamy
analizę składu ciała.
„PerfectSlim”
Doradztwo
Dietetyczne

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, (Pasaż TP – I Piętro),
tel. 733-030-663 • www.perfect-slim.pl
„PerfectSlim”
Doradztwo
Dietetyczne
GODZINY
PRZYJĘĆ:
Krzeszowice,
ul. Legionów
Polskich
1, (Pasaż
I Piętro),
Poniedziałek:
9.00 – 14.00,
Środa:
10.00TP– –18.00
Czwartek: 11.00
18.00, Sobota: 9.00 – 13.00
tel.–733-030-663

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!! tel. 733-030-663

PROMOCJA!!!
GODZINY
PRZYJĘĆ:
Sprawdź się poPoniedziałek:
świętach. 21 i 22
maja
badanie Środa:
na analizatorze
9.00
– 14.00,
10.00 –składu
18.00ciała Gratis!!!
Skontroluj zawartości poszczególnych komponentów swojego ciała
Czwartek:
11.00 –masy
18.00,
Sobota:i 9.00
– 13.00
m.in.
tkanki tłuszczowej,
mięśniowej
zawartości
wody.

OKNA NATURY DAY SPA CHRZANÓW JUŻ OTWARTE!

W sobotę 14 marca odbyło się uroczyste otwarcie „Okien Natury” Day SPA Chrzanów, nowego miejsca na małopolskiej mapie zabiegów
SPA. Chrzanowskie „Okna Natury” mieszczą się w oryginalnym, wykończonym drewnem i stalą budynku, przy ul. Głowackiego 17.
Właściciele zaprezentowali przybyłym gościom filozofię SPA oraz oferowane menu zabiegowe. Przedstawicielka renomowanych firm kosmetologicznych Purles i Dermalogica zaprezentowała walory kosmetyków stosowanych
w „Oknach Natury”.
Był szampan, poczęstunek oraz konkurs z nagrodami. Wszyscy uczestnicy
otrzymali próbki kosmetyków oraz bony rabatowe na zabiegi.
„Okna Natury” Day SPA Chrzanów
wychodzą naprzeciw nawet najbardziej wymagającym klientom.
Kilka profesjonalnie wyposażonych, a jednocześnie nastrojowych gabinetów
zabiegowych, sauna, tężnia solna, wygodne łazienki i szatnie oraz recepcja,
a wszystko utrzymane w ciepłych, naturalnych barwach, sprzyjają wyciszeniu i relaksowi. Klienci mogą tu wybierać z szerokiej oferty masaży relaksacyjnych i ceremonii SPA oraz masaży leczniczych w strefie rehabilitacyjnej.
Pracownicy zatrudnieni w „Oknach Natury” dobierani byli bardzo starannie. Jak wyjaśniają właściciele SPA, proces rekrutacyjny trwał niemal rok.
Zatrudnione panie nie tylko spełniają najwyższe kryteria w przygotowaniu
teoretycznym i praktycznym w pracy kosmetologa i masażysty, ale są także
otwartymi, lubiącymi ludzi osobami, z empatią podchodzącymi do klientów.
Filozofią Day SPA „Okna Natury” jest bowiem indywidualne, a jednocześnie
holistyczne podejście do każdego klienta. Na podstawie badań skóry dobierana jest terapia w gabinecie oraz pielęgnacja domowa. Jednak oprócz tego
personel SPA stara się spojrzeć na problem, szukając jego przyczyny. Nieraz
trzeba sięgnąć do wiedzy specjalisty z innej niż kosmetologia dziedziny, a innym razem, zamiast zabiegu kosmetycznego, doradza się po prostu zabiegi
relaksacyjne, aby zmniejszyć stres, który i tak spowoduje, iż zabiegi kosmetyczne będą mniej skuteczne.
Zarówno „Okna Natury” Day SPA Chrzanów, jak i „Okna Natury” Day SPA
Rudno, to miejsca, gdzie każdy może poczuć się wyjątkowo, gdzie ukojone
zostaną nerwy i stresy dnia codziennego, a wyciszenie i uśmiech udzielą się
na długi czas… I to jest chyba najważniejszy walor tych miejsc, nie umniejszając profesjonalizmowi oferowanych tu zabiegów i ich widocznemu wpływowi na poprawę wyglądu twarzy i ciała…
Okna Natury Day SPA Rudno
Rudno 263, 32-067 Rudno, tel. 534 797 000
Okna Natury Day SPA Chrzanów
ul. Głowackiego 17, 32-500 Chrzanów, tel. 530 372 111
spa@oknanatury.pl www.oknanatury.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 14.00 - 21.00
(możliwe inne terminy po telefonicznym uzgodnieniu)
sobota 14.00 - 21.00
Rezerwacje zabiegów od godziny 8.00 do 21.00 codziennie.
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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)

TWÓRCZO, ZDROWO I POZARZĄDOWO!
13 marca w gościnnych progach Restauracji Warszawianka w Krzeszowicach odbyło się pierwsze
spotkanie integracyjne przedstawicielek organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Krakowskiego.
Do końca czerwca planowanych jest jeszcze kilka takich spotkań, organizowanych w ramach
projektu „Jedność w rozmaitości, rozmaitość w jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego
na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego”.
Spotkanie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krakowie, zorganizowane
zostało przez Panią Monikę Dudek radną Gminy Krzeszowice oraz prezes
Fundacji Kobieta w Regionie.

inspirujące i ciekawe. Na szczególną
uwagę zasługuje m.in. tworząca dopiero
swoje struktury nieformalna organizacja rodziców dzieci niepełnosprawnych,
którzy rozpoczęli regularne spotknia
w Krzeszowicach, dzieląc doświadczeniem i wzajemnie wspierając.

Zaproszenia otrzymały kobiety działające na terenie gmin: Zabierzów,
Czernichów, Jerzmanowice-Przeginia,
Krzeszowice, a także Wielka Wieś, Kocmyrzów-Luborzyca i Zielonki.

Jedynym mężczyzną na spotkaniu był
Pan Adam Godyń, Przewodniczący
Rady Gminy Krzeszowice, znany ze
swojego zaangażowania w działalność
społeczną, żywo zainteresowany podjętą
przez uczestniczki spotkania tematyką.

Przy kawie i ciastku, w bardzo serdecznej atmosferze, rozmawiano o dotychczasowych rezultatach projektu, dzielono się pomysłami i zamierzeniami.

Organizatorka wydarzenia, Pani Monika Dudek, za swoją pracę na rzecz
społeczności lokalnej, otrzymała podziękowania z rąk Wiceprzewodniczącej Rady Gminy - Pani Michaliny
Nowakowskiej-Malczyk.

Zaproszone panie miały możliwość zaprezentowania swoich pomysłów i działań, podzielenia się doświadczeniami.
Wszystkie prezentacje były bardzo

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.

509 680 171

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.

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

vv Redakcja
Zachęcamy do odwiedzenia strony:
www.ngo.powiat.krakow.pl

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group,
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.

tel. 790 792 495

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL

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

Pretekstem do spotkania było wydarzenie, organizowane corocznie przez
krzeszowickie Stowarzyszenie Kobiet
z Problemami Onkologicznymi „Amazonka”, zatytułowane „Kobiety Kobietom”, związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet. Relację z tego
wydarzenia przedstawimy w kolejnym
wydaniu „Gwarka”.

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

Spotkanie było nie tylko inspiracją do
dalszego podejmowania działań w ramach organizacji non profit, ale przede
wszystkim okazją do nawiązania współpracy pomiędzy osobami, organizacjami
i gminami.

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

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

SKŁAD OPAŁU I DREWNA
F.U. INTER-KUK

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

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

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

Dokumentacja do celów prawnych

interkuk@vp.pl
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Biuro Obrotu Nieruchomościami

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

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

tel. 796-351-499
DOMY NA SPRZEDAŻ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

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

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Do wynajęcia pokój 20 m kw w domu wolnostojącym w Radwanowicach k/Rudawy. Nieduży pokój
dla jednej osoby w cenie 450 PLN miesięcznie z mediami i ogrzewaniem! Wspólna kuchnia z wyposażeniem oraz łazienka. Miejsca parkingowe, posesja ogrodzona. Wolne od zaraz, kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu.
Do wynajęcia część domu wolnostojącego - ok. 40 m kw., w Szczyglicach blisko Krakowa. Pokój, korytarz,
kuchnia bez lodówki, łazienka, osobne wejście. Ogrzewanie w cenie najmu. Łazienka z małą wanną i
wyposażona kuchnia. Pokój umeblowany. Cena najmu: 800 PLN dla jednej osoby, 1000 PLN dla dwóch
osób. Brak miejsca parkingowego. Wolne od zaraz. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Czynsz plus media w/g zużycia.
Do wynajęcia górna kondygnacja - poddasze w domu wolnostojącym po generalnym remoncie, ok. 100 m kw.,
wPisarach,ok.4kmodKrzeszowic.Bardzodużysalonzaneksemkuchennym,łazienka,osobnewejście-klatka
schodowa. Ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym oraz gazowe. Łazienka i kuchnia wyposażone.
Miejsca parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 1000 PLN. Czynsz plus media w/g zużycia. Cena: 1000 PLN/m-c
Do wynajęcia mieszkanie 51 m kw. w Krakowie przy ul. Nowosądeckiej. Nowoczesny blok, mieszkanie
bardzo ciepłe, I piętro. Składa się z dwóch pokoi w tym salonu, obszernego przedpokoju, wiatrołapu,
łazienki oraz dużego balkonu. Mieszkanie w pełni urządzone. Czynsz, w którym znajduje się ogrzewanie,
woda oraz fundusz remontowy wynosi 480 PLN. Prąd w/g wskazania licznika. Jest możliwość wynajmu
mieszkania na trzy okresy: rok: 1350 PLN plus czynsz, 2 lata 1300 PLN plus czynsz, 3 lata 1250 PLN
plus czynsz. Wolne od zaraz.
Do wynajęcia lokal w Nawojowej Górze składający się z 3 pomieszczeń, ok. 40 m kw. Opcjonalnie do
wynajęcia dodatkowo może być pomieszczenie ok. 15 m kw. W pomieszczeniach znajduje się instalacja
CO. Do zrobienia pozostaje prysznic oraz do zakupu i montażu - piec gazowy. Poniesione koszty można
będzie odliczać od czynszu w wysokości 250 PLN miesięcznie. Cena najmu: 500 PLN - m/c.
Do wynajęcia typowy dom dla 6 - 8 pracowników w Ściejowicach, 4 pokoje, 1 łazienka, miejsca parkingowe,
teren zamknięty. Max. 12 osób. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena 2000 PLN/m-c.
Do wynajęcia górna kondygnacja w domu wolnostojącym, ok. 70 m kw., w Białym Kościele. 2 pokoje,
łazienka, kuchnia, korytarz. Ogrzewanie węglowe (cała zima 1600 PLN, płatność do uzgodnienia). Łazienka
i kuchnia umeblowane, pokoje urządzone. Miejsce parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 700 PLN. Czynsz
plus media w/g zużyca. Cena 800 PLN / m-c.
Do wynajęcia mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 80 m kw., w Ściejowicach gm. Liszki, po odświeżeniu.
2 pokoje, łazienka, kuchnia, korytarz. Na pierwszej kondygnacji mieszka właścicielka. Ekonomiczne
ogrzewanie gazowe (200 zł miesięcznie w okresie grzewczym). Łazienka i kuchnia umeblowane, pokoje
w pełni urządzone. Kaucja 1000 PLN, cena: 1000 PLN / m-c.
Do wynajęcia pokoje dla pracowników maks. 18 osób w Krzeszowicach. 12 zł/łóżko/dobę. Z ogrzewaniem
i wszystkimi mediami. Bardzo dobre warunki. Miejsca parkingowe.
Do wynajęcia mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Jeden duży pokój, łazienka,
kuchnia. Cena 20 PLN/1 osobę na dobę.

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

31. Do sprzedania widokowa działka budowlana 4 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka z widokiem na
górę Cergową. Droga dojazdowa asfaltowa. Cena: 14,5 tys. PLN.
32. Do sprzedania pięknie położona działka o pow. 8,5 a w Bolechowicach. Położona przy drodze asfaltowej,
wszystkie media w działce lub przy drodze. Działka jest foremna ok 30 m x ok 28 m. Początkowo lekko
pochyła, później płaska. W pobliżu ładne, nowe domy. Nowa cena: 165 tys. PLN.
33. Do sprzedania działka o pow. 1,45 ha. Użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę hali magazynowo-produkcyjnej
ponad 9200 m kw. Ogrodzony teren z nawierzchnią betonową. Uzbrojenieterenu - linie: elektryczna,
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i opadowa, gazowa i telefoniczna. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
34. Do sprzedania działka o przeznaczeniu przemysłowym o pow. 2,97 ha. Teren ogrodzony, Uzbrojenie terenu:
linie: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna: sanitarna i opadowa, telefoniczna. Stacja trafo z możliwością
podpięcia. Istnieje możliwość podziału na 3 mniejsze działki. Plan zagospodarowania przestrzennego w
studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych,
publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
35. Do sprzedania piękna foremna działka 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic. Działka
budowlana przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, całkowicie uzbrojona: prąd na działce, woda
na działce, gaz przy drodze, kanalizacja na działce. Działka znajduje ssię przy drodze asfaltowej, piękna
okolica, spokój, cisza. Cena: 215 tys. PLN.
36. Do sprzedania piękna działka pod lasem 11,8 a z drogą w Tenczynku. Działka o pow. 10 a plus udział w
drodze 1,8 a. Piękna i bardzo spokojna okolica. W otoczeniu nowopowstałe domy. Cena: 123 tys. PLN.
37. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,2 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media
w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,5 a, 10 a. Piękna
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Nowa cena: 97 tys. PLN.
38. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,5 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd
drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w drodze , przy
działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 10 a. Piękna spokojna, widokowa
okolica. Działki są pochyłe. Nowa cena: 122 tys. PLN.
39. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 10 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd
drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w drodze , przy
działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 11,5 a. Piękna spokojna, widokowa
okolica. Działki są pochyłe. Cena: 85 tys. PLN.
40. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 23,7 a w Siedlcu. Działka znajduje się pod lasem, w otoczeniu
działki same nowe domy. Dojazd drogą asfaltową a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze.
Wszystkie media w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 10 a, 11,2 a,
11,5 a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Nowa cena: 250 tys. PLN.
41. Do sprzedania w Krzeszowicach, w spokojnej okolicy, piękna, foremna działka, o przeznaczeniu: budownictwo
jednorodzinne, o wielkości 48a. Media w drodze przy działce. Bardzo atrakcyjna cena. Cena: 230 tys. PLN.
42. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 12 a. Dojazd drogą asfaltową,
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy
oraz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa.
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 8 a. Kształt działki: prostokąt 28 m front x
42 m głębokość. Atutem położenia działki, jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 264 tys. PLN.
43. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 8 a. Dojazd drogą asfaltową,
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy
oaz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa.
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 12 ar. Kształt działki: prostokąt 28 m front x
38 m głębokość. Atutem położenia działki jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 184 tys. PLN.
44. Działka budowlana w drugiej linii zabudowy, położona w Bolechowicach gm. Zabierzów, o powierzchni
10 a. Dojazd drogą asfaltową, publiczną. W pobliżu przystanek autobusowy oraz BUS (50m). Media: prąd,
wodociąg , kanalizacja i gaz w drodze. Kształt działki: prostokąt 27 m front x 35 m głębokość. Spokojna
okolica, w pobliżu drogi publicznej. Cena: 199 tys. PLN.
45. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 10 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze. Dojazd
drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Jest możliwość dokupienia sąsiadującej działki o pow. 11 a.
Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu. Cena: 94 tys. PLN.
46. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 11 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze. Dojazd
drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Cena: 104 tys. PLN.
47. Do sprzedania działka w I linii zabudowy w Tenczynku, o wielkości 7 a. Na kolejnej działce powstał nowy dom.
Działkapołożonajestbliskolasu,jednakniedalekoszkoły,sklepu,przedszkolaiprzystankubus.Cena:104tys.PLN.
48. Do sprzedania działka w Tenczynku 10 a położona w malowniczym i krajobrazowym miejscu, w całości
ogrodzona. W pobliżu kolejnych zabudowań dostęp do mediów, kanalizacja w drodze. W okolicy jest
spokój i cisza. Cena: 136 tys. PLN.
49. DosprzedaniadziałkabudowlanawTenczynkuopow.7a.Wszystkiemedianadziałce.Dojazddrogąasfaltową.
W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość dokupienia sąsiadujących działek: w sumie
40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam osobom ceniącym spokój. Cena: 87 tys. PLN.
50. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 9 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą
asfaltową, a następnie utwardzoną. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość
dokupienia sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam
osobom ceniącym spokój. Cena: 107 tys. PLN.
51. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 11 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą
utwardzoną, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość zakupu
działki o pow. 20 a nawet 40 a. W całości działka jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza okolica.
Polecam osobom, które chcą odreagować od codziennych zmagań. Cena: 137 tys. PLN.
52. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 40 arów. Wszystkie media na działce. Zjednej strony
droga asfaltowa z drugiej utwardzona, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych.
Jest wstępny projekt podziału na 4 mniejsze działki: 11 a x 2, 9 a i 7 a. W całości działka jest proporcjonalnie
tańsza. Spokojna, malownicza okolica. Cena: 415 tys. PLN.
53. Do sprzedania widokowa działka budowlana o pow. 15 a, na os. Żbik k/Krzeszowic. Działka w studium
planu zagospodarowania jest działką budowlaną. Woda ze studni, prąd na działce, dojazd drogą prywatną
utwardzoną. W pobliżu znajduje się działka o areale 13 a, również do sprzedania. Cena: 135 tys. PLN.
54. Do sprzedania widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach gm. Zabierzów, jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki. Szerokość działki 15 m. Cena: 342 tys. PLN.

.

LOKALE DO WYNAJĘCIA

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

.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

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

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

DO SPRZEDANIA

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

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

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

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

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

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

HALE I OBIEKTY

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

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

Radosnych Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny i przyjaciół,
optymizmu i realizacji wszelkich planów i zamierzeń

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

9

10

Informacje

małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
WIELKA WIEŚ

ZABIERZÓW

WARSZTATY WIELKANOCNE W „POZYTWCE”
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „POZYTYWKA” zaprasza uczniów klas II – VI na bezpłatne „WARSZTATY
WIELKANOCNE Z JAJEM!” w sobotę 28 marca 2015 r. , w godz. 9.00 – 14.00 w świetlicy wiejskiej obok budynku
gimnazjum w Białym Kościele. Liczba miejsc ograniczona!
Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Hodowcy bujnej wyobraźni”, dofinansowanego z budżetu Gminy Wielka
Wieś w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.
„WARSZTATY WIELKANOCNE Z JAJEM!” to jeden z 10 bloków warsztatowych, które czekają jeszcze na uczniów
w tym roku!

LISZKI
I KIERMASZ WIELKANOCNY

W dniach 28-29 marca Wójt Gminy Zabierzów zaprasza na I Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się
na zabierzowskim rynku. W tym czasie Rynek wypełnią kramy pełne pisanek i ozdób wielkanocnych.
Nie zabraknie także sztuki i rękodzieła ludowego, tradycyjnych potraw i wypieków świątecznych oraz
wiejskich przysmaków kulinarnych. W Niedzielę Palmową o godz. 13.00 obędzie się przemarsz Orszaku
Palmowego na Rynek oraz rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą palmę, następnie o godz. 14.00
zostanie rozstrzygnięty Konkurs „Masz Babo Placek”, a tuż po tym odbędzie się degustacja ciast i
potraw konkursowych.

KRZESZOWICE
WARSZTATY WIELKANOCNE W „POZYTWCE”
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Galeria w Pałacu Vauxhall oraz
Stowarzyszenie Ceramika bez Granic zapraszają na wernisaż wystawy sztuki współczesnej inspirowanej myślą św.
Franciszka POKÓJ I DOBRO 27 marca 2015, piątek, godz. 19.00. więcej na: www.kulturakrzeszowice.pl

CHRZANÓW
4 EDYCJA NOCY TEATRU
28 marca o godz. 18.00 w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
odbędzie się 4 edycja Nocy Teatru. Bilety w cenie 25 zł są już dostępne w Informacji MOKSiR.
SPOTKANIE POETYCKO-MUZYCZNE Z ELŻBIETĄ CZARNECKĄ-MIKŁAS
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 10 kwietnia o godzinie 18.00 do Klubu
Stara Kotłownia na spotkanie poetycko-muzyczne z Elżbietą Czarnecką-Mikłas. Wstęp wolny. Oprawa
muzyczna: zespół Antidotum oraz moskir-owska grupa wokalna Impresja pod kierunkiem Ireny Paprockiej.
KONCERT ZESPOŁU EDER
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 11 kwietnia o godzinie 19.00 do Klubu Stara
Kotłownia na koncert zespołu EDER. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w Informacji MOKSiR lub w dniu koncertu.
SPOTKANIE POETYCKIE Z KRYSTYNĄ GRADEK
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 10 kwietnia o godzinie 16.00 do Klubu
Stara Kotłownia na spotkanie poetyckie z Krystyną Gradek. Wstęp wolny.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„ZBUNTOWANA” 2D/3D
• 26.03 godz. 17.00 (2D), 19.30 (3D) • 27.03 godz. 17.45 (3D) • 28.03 kino nieczynne (Noc Teatru)
• 29.03 godz. 15.10 (3D), 20.00 (2D) • 30.03-02.04 seans o godz. 20.00 (3D) •
reż.: R. Schwentke; czas: 120 min.; gatunek: akcja/sci-fi/romans prod. USA, 12 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.
Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł. Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„BÓG NIE UMARŁ” [Lektor PL]
• 27.03 godz. 15.30 • 28.03 kino nieczynne • 29.03-02.04 godz. 17.40 •
• 03-05.03 kino nieczynne - przerwa świąteczna •
reż.: Harold Cronk; czas: 112 min.; gat.: dramat; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„MYSZY I LUDZIE” [retransmisja spektaklu] [napisy PL]
• 27.03 godz. 20.20 •
National Theatre, czas: około 150’ (w tym jedna przerwa) + około 20’ materiałów
dodatkowych (wywiady, reportaże)
gatunek: spektakl/retransmisja
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy: rodziny, seniorzy, szkoły).
„KOPCIUSZEK” [dubbing PL]
• 06-09.04 godz. 15.15, 17.30 •
reż.: K. Branagh; czas: 105 min.; gat.: familijny/fantasy/romans; prod. USA, b/o
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„IDA”
• 06-09.04 godz. 19.45 •
reż.: P. Pawlikowski, czas trwania: 80 min.; gat.: dramat prod. Polska/Dania, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

WIELKIE MALOWANIE PISANEK
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach
zaprasza na Wielkie Malowanie pisanek wielkanocnych malowanie gorącym woskiem
+ barwniki
28 marca - godz. 9.00 - 13.00 • 1 kwietnia - godz. 10.00 - 14.00 - w MGBP
Krzeszowice Pl. F.Kulczyckiego 1
KWIETNIOWY ZAWRÓT GŁOWY
9.04. SPOTKANIE Z POEZJĄ Joanny Banach, Doroty Nowickiej, Katarzyny Pachli
– godz. 18.00
(cykl Ludzie i ich pasje. Pasjonaci z Gminy Krzeszowice)
16.04. KLUB FILMOWY zaprasza na „Samotność w sieci” – godz. 18.00
MGBP Krzeszowice Pl. F.Kulczyckiego 1
dalsze informacje na temat wydarzenia - w kolejnych numerach „Gwarka”

TRZEBINIA
„KATYŃ.....W TYŁ GŁOWY”
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl zrealizowany z okazji 75 rocznicy zbrodni katyńskiej i
5 rocznicy katastrofy smoleńskiej „Katyń.....w tył głowy” w wykonaniu „Teatru Prowincja”. W roli głównej
trzebinianin Paweł Gwizdała. 12 kwietnia, 2015 roku, godz. 17.00, Dom Kultury „Sokół” w Trzebini Bilety w
cenie 20 złotych. Rezerwacje 32-61-10-621
„KATYŃ - ... w tył głowy” to przedstawienie, które rozpoczyna się trzęsieniem ziemi, a później - napięcie już
tylko rośnie. To sztuka, która chwyci Cię za gardło i do ostatniej sceny przykuje Twoją uwagę. Co więcej, cały
czas będziesz w samym centrum prawdziwych wydarzeń, a zakończenie zmusi Cię do refleksji. Ogromnym
atutem sztuki „... w tył głowy” jest wyjątkowa, niezwykle przemyślana oprawa muzyczna. Muzyka wzmacnia
sceny. Sprawia, że widowisko staje się przeżyciem, które na długo zostanie w Twojej pamięci...

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
DISCO POLO
• 26.03 - 18:00 •
czas: 110min. gatunek: komedia, Polska
bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł
CHAPPIE (NAPISY PL)
• 27.03, 31.03, 01.04, 02.04 - 20:30 • 28.03, 29.03 - 19:45 •
• 07.04, 08.04, 09.04 - 19:30 •
czas: 120min., gatunek: sf/akcja/dramat, USA
bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12zł)
COŚ ZA MNĄ CHODZI (NAPISY PL)
• 26.03 – 20:15 •
czas: 94 min, gatunek: horror, USA
bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 złgatunek: horror, USA
BODY/CIAŁO
• 26.03 - 16:00 •
czas trwania: 90min. gatunek: dramat, Polska
bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł
KOPCIUSZEK (DUBB.PL)
• 27.03, 31.03, 01.04, 02.04 - 16:00, 18:15 • 28.03, 29.03 - 15:00, 17:15 •
• 07.04, 08.04, 09.04 - 17:00 •
czas trwania: 113min. gatunek: familijny/fantasy/romans, USA
bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/

Informacje, Reklamy
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W PRZESTRZENI SMOKA

– CZYLI SZTUKA CHIŃSKA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE

Muzeum Narodowe w Krakowie posiada w swoich zbiorach ponad 3000 eksponatów
z Chin. Ta bezcenna kolekcja nie była pokazywana od 80 lat. Obecnie mamy okazję podziwiać 400 najcenniejszych dzieł na wystawie: „W przestrzeni smoka. Sztuka
chińska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.”
Ekspozycja jest bardzo bogata i różnorodna. Najstarsze z obiektów mają
2200 lat, najmłodsze ponad 100.
Motywem przewodnim jest smok.
Symbolizuje on męską siłę przyrody
oraz syna nieba i cesarza. W Chinach wiąże się go z ideą dobra, pozytywną siłą wspierającą zmiany,
co w naturalny sposób nawiązuje
do idei odradzania się i bezpośrednio – życia. Chińczycy przedstawiali jego postać na wiele sposobów
od wieków. Jest on wszechobecny
w ich kulturze do dziś. Na wystawie prezentowane jest tradycyjne
malarstwo, rzeźba ale również wiele
przedmiotów użytku codziennego:
wspaniała ceramika, wyroby z brązu i emalii, laki, i szkła, dekoracyjne

tkaniny użytkowe, bogate ubiory,
akcesoria, meble, instrumenty muzyczne, zabawki, fajki, kolekcję
jadeitów i nefrytów. Najstarsze
obiekty powstały w epoce Han (206
r. p.n.e.–220 r. n.e.), większość natomiast pochodzi z drugiej połowy
panowania mandżurskiej dynastii
Qing (1644–1911). W kolekcji znajdziemy również zabawki, biżuterię.
Część zbiorów była pokazywana już
80 lat temu w Sukiennicach, jednak
niektóre eksponaty zostały udostępnione publiczności po raz pierwszy.
Chiny i kultura tego kraju jest dla nas
jeszcze nadal bardzo egzotyczna,
nieznana. Obecnie kojarzy się z tanimi wyrobami niskiej jakości. Jest to

państwo utożsamiane z podróbkami
wszystkich niemal marek, począwszy od ubrań kończąc na samochodach. Istnieje jednak inne oblicze
Chin znacznie bardziej szlachetne
i jak najbardziej godne uznania. Są
to Chiny historyczne, cesarskie, gdy
kultura tego państwa zachwycała
i była inspiracją dla Europejczyków.
Wystawa w pełni oddaje przepych
i jednoczesną harmonię sztuki Chin.
Niegdyś był to kraj jedwabiu, kraj
niezwykłych wynalazków i sztuki
na najwyższym poziomie. Warto
poznać to historyczne oblicze Chin
tym bardziej, że współczesne państwo chińskie nie jest tolerancyjne
i poza sztuką oficjalną niewiele jest
promowane. Podczas rewolucji kul-

turalnej w Chinach zniszczono wiele
zabytkowych budowli i dzieł sztuki,
kolekcji, bibliotek i antykwariatów.
Tylko w Pekinie zagładzie uległo
około 5 tysięcy spośród siedmiu tysięcy zabytków. Dlatego tak cenne
są zbiory sztuki chińskiej przechowywane w różnych muzeach i instytucjach kultury na świecie.
Wystawa trwa od 20 lutego i zakończy się 5 lipca. Jest więc sporo czasu
na zapoznanie się ze skarbami Dalekiego Wschodu. Polecam.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

ARCHITEKT
tel. 505-211-347

K-SYSTEM

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane
ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

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

Przedszkole Samorządowe w Tenczynku serdecznie zaprasza
nauczycieli na bezpłatne szkolenie organizowane w naszej placówce
przez OGÓLNOPOLSKĄ FEDERACJĘ ORGANIZACJI POMOCY DZIECIOM I
MŁODZIEŻY CHORYM NA CUKRZYCĘ.

Szkolenie odbędzie się w czwartek
26 marca o godz. 16.00 w Przedszkolu w Tenczynku.
Szkolenie dotyczy problematyki dzieci chorych na cukrzycę uczęszczających do szkół i przedszkoli - zasad opieki nad nimi i radzenia sobie w
trudnych sytuacjach oraz zapoznania nauczycieli z badaniem poziomu
cukru i innymi aspektami związanymi z tą chorobą cywilizacyjną.

Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!!!

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)

20 marca w Szkole Podstawowej w Piekarach to dzień, który mienił
się wiosennymi kolorami. Najpierw Mini playback show, w którym
uczniowie mogli zaprezentować swe talenty muzyczne, potem wszyscy
udali się w wesołe korowody wiosenne po Piekarach. Przedszkolaki
głośno wiwatowały na cześć Pani Wiosny, a klasy starsze delektowały się
słońcem i powiewały radośnie różnokolorowymi kwiatami i ozdobami.
Maryla Małucha-Kapusta

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

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

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

ASIK

Przedstawiamy Asika, który pod opieką Fundacji Człowiek Dla Zwierząt czeka na dom.
Asik jest cudnym, młodziutkim chłopakiem wpatrzonym w człowieka i zastygającym
w bezruchu podczas głaskania. Psiak waży nie więcej niż 15 kg. Jest bardzo łagodny,
spokojny, bezproblemowy. Przyjazny w stosunku do innych psów. Umie chodzić na
smyczy. Z chęcią je, nie wybrzydza. Został odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony, a
wkrótce zostanie wykastrowany i zaczipowany.

Kontakt w sprawie adopcji: 534 884 174.

KORA

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje dobrego, odpowiedzialnego domu dla
pięknej dużej bernardynki o imieniu Kora.
Kora ma 4 lata, jest zdrową, radosną, niezwykle łagodną i przyjazną suczką. Ma
w sobie dużo energii, uwielbia ruch, zabawę i kontakt z człowiekiem. Potrzebuje
domu z ogrodem, żeby mogła spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz.
Kora została odrobaczona, zaszczepiona na wściekliznę i choroby zakaźne,
wysterylizowana i zaczipowana. Nie wydajemy psów na łańcuch.
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: Polskapresse Sp. z o.o.

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

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

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na
Księżym Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany,
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice,
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

małopolski

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

ul. Częstochowska 17, 32-085 Modlnica
tel: 12-353-03-72 • tel kom: 885-333-111

www.megamot.eu

ZATRUDNIĘ
PRACOWNIKA
do Placówki Partnerskiej
Alior Banku S.A. w Krzeszowicach,
ul. Kazimierza Wyki 3

CV proszę przesyłać na adres:

beacud@o2.pl
POŻYCZKA DLA KOBIET

ROZWAŻNA
I ROMANTYCZNA
POŻYCZKA
cja
do 100 tys. zł pożyczysz
bez zabezpieczeń,
nawet na 10 lat

możesz skonsolidować
kilka drogich kredytów w 1 tani

P ro m

o

4,9%

Krzeszowice, ul. K. Wyki 3
12 258 98 13, pn.–pt. 9.00–17.00
Zabierzów, ul. Leśna 2a, 12 282 50 70
pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
Pożyczka dla zamężnych Pań w wieku 35-50 lat, zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony.
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 7776 zł, liczba
rat: 29, oprocentowanie nominalne: 4,9%, składka na ubezpieczenie na życie: 833,14 zł, opłata
przygotowawcza: 648 zł (7%), kwota odsetek: 576,59 zł, RRSO: 21,59%, rata: 339,09 zł, całkowity
koszt: 2057,73 zł, całkowita kwota do zapłaty: 9833,73 zł. Maksymalna kwota pożyczki to 100 tys. zł.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki
oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 20.02.2015 r.

