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BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.Jednak motory to przede wszystkim pasja – jak podkreślają wszyscy, 
którzy z utęsknieniem czekają na rozpoczęcie sezonu. To część życia, 
potrzeba… niektórzy swoje maszyny darzą niemal romantycznym uc-
zuciem, nadają imiona, dbają lepiej niż o siebie samych. 
Wśród motocyklowej nacji spotkać można przedstawicieli obu płci 
i wszelkich niemal zawodów. Są lekarze, prawnicy, biznesmani, stu-
denci, budowlańcy i inni. Wielu z nich ma uprawnienia ratownika me-
dycznego i na wyposarzeniu swojego jednośladu niezbędny przy pro-
fesjonalnej pierwszej pomocy sprzęt. Często zdarza się, że to oni jako 
pierwsi docierają do poszkodowanych w drogowych wypadkach, ratują. 

MOC PASJI
Wiosną wszystkie niemal media poruszają temat 
motocyklistów. Ich wpływ na bezpieczeństwo dro-
gowe, statystyki wypadków, śmiertelność wśród tej 
grupy użytkowników dróg i tym podobne. Szczególnie 
kierowcy samochodów są niezbyt przychylnie nasta-
wieni do użytkowników jednośladów, ze względu na 
ich szczególny dar pojawiania się znikąd. Nazywa-
ni często dawcami organów, piratami drogowymi, 
obrzucani inwektywami, skazywani na potępienie 
tylko dlatego, że ich hobby nie wiąże się z siedzeniem 
w domu i sklejaniem modeli.

ciąg dalszy na str. 2

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

tel. 601-41-72-08 
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Bohaterowie polskich dróg… 
Jednakże o nich rzadko słyszymy. 
Nie mówi się w mediach, a pr-
zynajmniej nie tak dużo, o tych, 
którzy motor traktują z szacunki-
em, dla których jazda jest nie tylko 
przyjemnością, ale niezbędnym 
elementem życia, którzy do swo-
jej pasji podchodzą z rozsądkiem 
i odpowiedzialnością. Oni 
nie uważają siebie za królów 
jezdni, którym inni powinni 
ustępować z drogi, są po prostu 
współużytkownikami na takich 
samych prawach.
Jest jakiś romantyzm w pele-
tonie ubranych w skóry i kaski, 
pędzących przed siebie moto-
cyklistów. Pewni siebie, przystojni 
(przynajmniej możemy sobie tak 
wyobrażać w końcu i tak niewiele 
widać), młodzi ciałem lub duchem, 
albo i ciałem i duchem przyciągają 

wzrok i nie ma chyba człowieka, 
a z pewnością nie ma kobiety, 
którzy z pewnym rozmarzeniem 
i dziwną tęsknotą nie zerkaliby za 
tymi ryczącymi maszynami.  Dla 
wielu obserwatorów są uosobieni-
em wolności i niedoścignionych 
marzeń. 
Szkoda, że ci wszyscy młodzi 
gniewni, dla których motor jest 
szpanerskim dodatkiem do fryzury 
rzucają na tych odpowiedzialnych 
taki ponury cień. To przez ich 
brawurę i trudności z myśleniem, 
motocyklistów traktuje się z taką 
pogardą. Do jednego worka 
wrzuca się tych, którzy jeżdżą 
z miłości do motoru i z respektem 
dla szybkości, z tymi, którzy chcą 
popisać się nowym prezentem od 
tatusia.  
Motor, jak każda inna rzecz, jest 
uzależniony od człowieka. Sam 
w sobie jest po prostu maszyną, 

w ręku niedoświadczonego 
użytkownika może stać się 
niebezpieczną bronią. Jednak 
działa to też w drugą stronę, 
prowadzony przez człowieka 
odpowiedzialnego zamienia się 
w piękno na kołach. Abstrahując 
od brawurowych narwańców, 
motocykliści to w większości fajni 
ludzie, którzy z ciekawego sportu 
uczynili część swojego życia. 
Może warto byłoby, przy kolejnym 
bliskim spotkaniu z rozpędzonym 
ścigaczem, myśleć o nim w kat-
egoriach niechlubnego wyjątku, 
a nie powszechnej regule… Dla 
wszystkich motocyklistów, pas-
jonatów jednośladów, życzę 
udanego sezonu, szerokich dróg, 
wyrozumiałości i spotkania 
w komplecie na każdym zjeździe.

 v Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

MOC PASJI CD.
ciąg dalszy ze str. 1

Małgorzata Szczuka

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS 

Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

 • Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

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

PROSZĘ, POMÓŻ NAM POMAGAĆ!
 Od 7 lat pomagamy lokalnej społeczności naszej gminy. Ratujemy zdrowie, a czasem nawet życie. 

Proszę, pomóż nam w tym roku przekazując swój 1% podatku na KRS 0000301283.

 Przekazując 1% ze swojego podatku wesprzesz kobiety w trakcie i po chorobie nowotworowej. Dzięki tym 
pieniądzom organizujemy m.in. badania profilaktyczne, tak aby raka wykryć natychmiast. To kluczowe, bo 
szybka diagnoza oszczędza bólu, cierpienia, a czasem pozwala uniknąć najgorszego. Prowadzimy też badania 
genetyczne, tak aby ustalić ryzyko raka i działać (!) jeszcze zanim on się ujawni.

 Do tej pory zorganizowałyśmy ponad: 
6500 mammografii, 550 USG tarczycy, 300 USG piersi, 120 USG ginekologicznych, a także ponad 100 badań 

genetycznych na obecność zmutowanych genów BRCA1 i BRCA2.

 Nasza organizacja działa „pro bono”. Nie pobieramy za działalność pieniędzy. Potrzebujemy ich jednak, 
żeby móc finansować badania i nadal ratować życie. Prosimy o Twoje wsparcie, każda złotówka może 

uratować Ciebie, krewną, sąsiadkę.

 Aby nas wspomóc wystarczy, że przy rozliczaniu podatku przekażesz 1% na KRS 0000301283

Dziękuję, 
Grażyna Piotrowska 

prezeska stowarzyszenia Amazonki Krzeszowice

więcej o naszej działalności: amazonki-krzeszowice.pl 
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 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

www.altanydreweko.pl

SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

604 919 706
535 192 850 535 192 850 

www.interkuk.com.plwww.interkuk.com.pl interkuk@vp.plinterkuk@vp.pl

F.U. INTER-KUK 

DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE,  ROZPAŁKA
BRYKIET DRZEWNY, DESKI, STEMPLE, WIĘŹBA
TRANSPORT

DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE,  ROZPAŁKA
BRYKIET DRZEWNY, DESKI, STEMPLE, WIĘŹBA
TRANSPORT

Drewno opałowe od 100 zł/mpDrewno opałowe od 100 zł/mp

Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji                             
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb 

klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad 
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczes-

nego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego 
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski. 

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

FACTORY będzie pokazywać 
różnice między ceną markowych 
ubrań w outlecie i w tradycyjnej 
galeriach handlowych. Będzie 
też podpowiadać jak kupować 
smart. Nasze centra są otwarte 
przez cały tydzień. Chcesz unik-
nąć tłoku? Przyjedź w tygodniu 
- po pracy lub zajęciach – mówi 
jedna z nowych zasad sprytnych 
zakupów promowana przez mało-
polski outlet. Klienci FACTORY 
Kraków znajdą końcówki serii 
ponad 80 znanych światowych 
i polskich marek odzieżowych 
w cenach niższych od 30 do 70% 
w porównaniu do tradycyjnych 
galerii handlowych.

Zarabiamy oszczędzając
Ekonomiści uczą zasady, że każde 
100 złotych zaoszczędzone, albo 
dobrze wydane, równa się 100 
złotym dodatkowo zarobionym. 
Inaczej mówiąc, zdolność mądre-
go wydawania własnych pienię-
dzy to jednoczesna umiejętność 
zarabiania dodatkowych złotych, 
dzięki ich oszczędzaniu. Smart 
Shopping to sposób robienia 
przemyślanych i rozsądnych za-
kupów, gdzie mniej kierujemy się 
emocjami i impulsami, a bardziej 
przemyślaną strategią robienia za-
kupów. Smart shopping w mniej-
szym stopniu koncentruje się na 
szukaniu promocji, a bardziej na 
sposobach robienia zakupów tak, 
by kupić potrzebne nam dobre 
jakościowo produkty w niższej 

cenie w jednym miejscu. Kupując 
w ten sposób klienci oszczędzają 
czas i pieniądze a zyskują wyso-
ką jakość produktów. Do takiej 
filozofii robienia zakupów będzie 
namawiać marka FACTORY. 
Sztuka zakupów przez cały rok
Wiosenna kampania FACTO-
RY – Sztuka Zakupów - otwiera 
platformę do dyskusji o rozsąd-
nym kupowaniu. Ten motyw bę-
dzie nam towarzyszył niemal we 
wszystkich działaniach promo-
cyjno – reklamowych w najbliż-
szych miesiącach – mówi Anna 
Kusior Marketing Coordinator 
FACTORY Kraków. Nie jest sztu-
ką ubrać się dobrze wydając wiele 
pieniędzy. Sztuką jest zrobić to 
samo, ale za małe pieniądze. Te-
goroczną kampanią zwracamy 
uwagę na to, że zakupy w FAC-
TORY są bardziej satysfakcjonu-
jące - dodaje.  

Zeszły rok rekordowy  
dla FACTORY

FACTORY  wypracowała w 2014 
roku najlepsze wyniki sprze-
dażowe. W minionym roku 
wzrost sprzedaży we wszystkich 
centrach FACTORY w Polsce 
wyniósł  20%, odwiedzalność 
wzrosła o 10%.  Pięć centrów 
w czterech największych mia-
stach Polski: Warszawie, Wro-
cławiu, Poznaniu i w Krakowie 
odwiedziło 13 mln klientów. 
To o ponad 1 mln więcej niż rok 
wcześniej. 

FACTORY Kraków jest naj-
większym centrum outletowym 
w kraju. Na powierzchni 22 tys. 
m2 mieści się ponad 100 salonów. 
W każdym z nich można znaleźć 
modne ubrania i dodatki w cenach 
niższych od 30 do 70 procent - 
w porównaniu do tradycyjnych 
galerii handlowych. FACTORY 
Kraków kusi szeroką ofertą ma-
rek m.in. 4F, Regatta, Adidas, 
Puma, Nike, Reebok, Benetton, 
Mango, Quiksilver czy Salomon.
Outlet jest zlokalizowany przy 
nowym odcinku drogi krajowej nr 
94, w pobliżu wjazdu na autostra-
dę A4 Kraków – Katowice.

OUTLET FACTORY – NOWA FILOZOFIA 
SZTUKI ZAKUPÓW W KRAKOWIE

FACTORY Kraków, największe centrum outle-
towe w stolicy Małopolski, pod nazwą - Sztu-
ka Zakupów - rozpoczyna dyskusję o tym, 
jak kupować rozsądnie dobre jakościowo produkty w atrakcyjnych cenach.
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CENTRUM 
ROLNICZO-TECHNICZNE

Oferta ważna do 31.05.2015 lub do wyczerpania zapasów.

Kosiarka elektryczna

Makita ELM3311

309
zł

1250

zł

1290

zł

2690

zł 149

zł

3490

zł

319
zł

Myjka wysokociśnieniowa

NILFISK C110.4

Trawa uniwersalna 0,9 kg

Ziemia uniwersalna 80L

Nożyk kosiarki
rotacyjnej

Olej SUPEROL CB 5L

Roundup
360SL

1L

obok stacji Shell

Kraków 

 Olkusz

POSZUKUJEMY OSÓB NA STANOWISKA:

Handlowiec dz. eksportu
Wymagania:

Obsługa komputera
Znajomość techniki motoryzacyjnej lub rolniczej

Znajomość  języka angielskiego
Łatwość nawiązywania kontaktów

Predyspozycje handlowe
Prawo jazdy kat B.

Dyspozycyjność
Mile widziane doświadczenie handlowe

Umiejętność pracy w zespole

Sprzedawca
Wymagania:

Obsługa komputera
Znajomość techniki rolniczej i motoryzacyjnej

Łatwość nawiązywania kontaktów
Umiejętność pracy w zespole

Predyspozycje handlowe

Referent administracyjno-biurowy
Obsługa sekretariatu

Wymagania:
Obsługa komputera

Mile widziane znajomość podstaw  księgowości
Umiejętność pracy w zespole

Aplikacje prosimy składać w siedzibie �rmy 
lub przesłać na adres e-mail:

 rekrutacja@gaska.com.pl
TEL 606-622-939

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

GOTKOWICE 85 • 32-048 JERZMANOWICE czynne pn - pt 800 - 1800    sobota   800 - 1400 

tel. 12 389 09 41Części rolnicze, Nawozy, Środki ochrony roślin, Artykuły BHP, Łożyska, Pasy, Narzędzia warsztatowe i ogrodnicze, Artykuły metalowe.

www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

Krzeszowice, ul. Targowa 47 
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

UDA BEZ CELLULITU - JEST NA TO SPOSÓB!

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.             

Zabieg taki 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. 

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 natu-
ralne procesy zachodzące w organizmie.
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!!
Częstotliwość wykonywania 
zabiegów cellulogii:
W zależności od ilości partii, zabieg 
trwa od 30 do 90 minut. 

Aby cellulogia była skuteczna trzeba 
wykonać ok.12 zabiegów dwa razy 
w tygodniu.

W celu wzmocnienia efektu drenują-
cego, 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, a  aplikacji zawsze musi 
towarzyszyć masaż. 

Cena jednego zabiegu wynosi: 
100 – 200 zł

Pakiet (6 zabiegów, od 80 zł/jeden 
zabieg): 480 zł

Oszczędzasz 120 zł – 480 zł i zyskujesz: PIĘKNE CIAŁO!!

mgr Angelika Kozera
kosmetolog, szkoleniowiec firmy Clarena

INSTYTUT URODY ELF

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!!
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KĄCIK KULINARNY

Szparagi kupujemy takie, żeby ich 
koniec nie był wysuszony, popęka-
ny jak pustynia, bo szparagi wtedy 
będą zdrewniałe. Główki muszą 
być zamknięte, a same szparagi 
sprężyste. Nie kupujmy białych ani 
za grubych ani za cienkich (musi-
my je obrać). Zielone wg mnie lep-
sze są cienkie.
Każdego łamiemy gdzieś mniej 
więcej na wysokości 2-3 cm od 
końca łodygi, odłamując właśnie 
te zdrętwiałe końcówki.
Białe szparagi obieramy, jeśli się 
zdarzają grubsze zielone szparagi 
to ja je też obieram. Obieramy je 
jak najcieniej, kończąc kilka mili-
metrów przed główką, ją zostawia-
my w spokoju.
A potem już wszystko zależy od 
Was, od tego jaki macie przepis, ja 

polecam przepis na pieczone szpa-
ragi z boczkiem w piekarniku.
Szparagi pieczone z boczkiem
•	 1	pęczek	zielonych	szparagów
•	 boczek	wędzony	w	plasterkach	

LIDL
•	 sól,	pieprz
•	 oliwa
Szparagi opłukujemy zimną wodą, 
odłamujemy zdrętwiałe końcówki, 
osuszamy papierem ręcznikowym.
(Czemu boczek z Lidl’a – dlatego, 
że tam znalazłam boczek, któ-
ry jest krojony w bardzo cienkie 
plastry, które znakomicie otulają 
szparagi, a i wypiekają się smako-
wicie – na lekko chrupiąco ).
Każdego szparaga owijamy deli-
katnie plasterkiem boczku i ukła-
damy w formie na papierze do pie-

czenia. Gdy już wszystkie szparagi 
ułożymy, skrapiamy całość oliwą, 
soli i pieprzymy i gotowe.
Rozgrzewamy piekarnik do 180 
C, wstawiamy szparagi i pieczemy 
ok. 25 minut, aż główki szparagów 

lekko zbrązowieją, boczek się za-
rumieni.
Nakładamy szparagi, nalewamy 
schłodzone białe wino i zaczyna-
my kolację. Smacznego!

Witam, dzisiaj chciałabym Państwu trochę powiedzieć o szparagach, które już w najbliższych dniach pojawią się 
w sklepach. Długo nie zagoszczą, bo maksymalnie do końca maja. W sprzedaży pojawiają się szparagi białe 
i zielone. Ja wybieram zdecydowanie zielone, cienkie. 
Kilka słów o zaletach szparagów: zawarta w nich aspargina działa moczopędnie, przez co wspomaga pracę ne-
rek; wspomagają pracę żołądka i jelit przez obecność błonnika i mają dużą zawartość białka. Czyli samo zdrowie.

SZPARAGI PIECZONE Z BOCZKIEM

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

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

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.

BIURO
RACHUNKOWE

BIURO
RACHUNKOWE

kompleksowa
obsługa księgowa

podmiotów gospodarczychAlbert Kupiec

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

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

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

Wiesław Romanowski :  
Bandera : terrorysta z Galicji

Historia człowieka, który wciąż, ponad pięćdziesiąt lat po 
swojej śmierci, dzieli dwa sąsiadujące narody. Dla części 
Ukraińców Stepan Bandera jest bohaterem narodowym, 
dla Polaków – mordercą. Legendę Bandery wykreowała 
śmierć, która przyszła z rąk KGB... W jaki sposób ten syn 
greckokatolickiego księdza stał się przywódcą Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnym za 
ludobójstwo co najmniej 100 tysięcy polskich cywilów na 
wschodnich terenach Polski po II wojnie światowej?

Alex Kava : Ostateczny cel
Znużeni kierowcy zatrzymują się na parkingach 
przy autostradzie, by przekąsić coś, odpocząć, 
może się zdrzemnąć. Ale jest ktoś, kto zatrzymuje 
się w innym celu. Dla niego parkingi są terenem 
polowań… Od kilku lat, w całym kraju, kierowcy w 
niewyjaśnionych okolicznościach znikają bez śla-
du. Seryjny morderca patroluje autostrady… 

John Green : Papierowe miasta
Powieść opowiada o nastoletnim Quentinie, który 
zakochany jest od lat w swojej dawnej przyjaciółce 
Margo. Ich drogi rozeszły się jednak lata temu i te-
raz Quentin jest tym chłopakiem trzymającym się z 
boku, a Margo popularną dziewczyną.  Traf, a może 
coś więcej chce jednak, by drogi Quentina i Margo 
się zeszły. Bohaterów „Papierowych miast” czeka 
największa w ich dotychczasowym życiu przygoda, 
podczas której będą próbowali znaleźć pytania o 
sens życia, miłości, przyjaźni i dorosłości.

Joanna Fabicka : Dokuczalska
To historia Amelki, której sprawia przyjemność 
dręczenie kolegów. Szczypie, bije i robi innym 
dzieciom krzywdę, przez co sieje postrach w całym 
przedszkolu i nikt nie chce się z nią bawić. Pewnego 
dnia przytrafia się Amelce dziwna rzecz... jej ręce 
mają dość dokuczania i uciekają w świat. Czy to na-
uczy ją, że nie jest przyjemnie  być krzywdzonym?

Zygmunt Miłoszewski : Gniew
Gniew rozgrywa się w Olsztynie, gdzie Szacki zo-
staje rzecznikiem prokuratury i rozpoczyna banal-
ne śledztwo dotyczące szczątków znalezionych w 
poniemieckim bunkrze. Każe przekazać szkielet 
uczelni medycznej, gdzie wiecznie brakuje ekspo-
natów do celów dydaktycznych. Nie przypuszcza, 
że to, co wydawało się końcem rutynowej procedu-
ry, jest początkiem najtrudniejszej sprawy w jego 
karierze. Sprawy, która pozbawi go prawniczego 
dystansu i zmusi do wyborów ostatecznych...

Judith Merkle Riley : Czara wyroczni 
Akcja powieści rozgrywa się w siedemnastowiecz-
nym Paryżu, a jej fabuła oparta jest na dokumen-
tach sądowych ze śledztwa, które prowadzono 
po aresztowaniu zawodowej wiedźmy i trucicielki, 
Marie Bosse. Dochodzenie ujawniło istnienie po-
tężnej tajnej organizacji płatnych morderczyń, na 
której czele stała Katarzyna Montvoisin, wróżka 
wyższych sfer.

Claire Cook : Lawendowe dziewczyny
Noreen niedawno straciła pracę i rozstała się z chło-
pakiem. Aby zwalczyć depresyjny nastrój, zaczyna 
spacerować. Codziennie. Wkrótce dołączają do niej 
sąsiadki Tess i Rosie. Podczas przechadzek przyjaciół-
ki rozmawiają, dzielą się sekretami, zwierzają z proble-
mów. Kiedy decydują się na wspólny wyjazd na festiwal 
lawendy, nawet nie spodziewają się, jak bardzo zmieni 
się życie każdej z nich.

Sue Bentley :  
Magiczny kotek  : Świetlisty galop 

Tęczowa magia z wąsami! Cudowna historia o 
kocie, magii i przyjaźni – idealna dla wszystkich 
dziewczynek. Zosia nie była zbyt szczęśliwa, kiedy 
mama wysłała ją na wakacje do babci. Wolałaby 
jeździć konno niedaleko swojego domu. Jednak 
gdy w sadzie za domem jej babci pojawił się ma-
giczny, trójkolorowy kotek Płomyczek, lato dla Zosi 
nabrało kolorów!

Raz w miesiącu do przedszkolaków 
przyjeżdżają instruktorzy z GOKiS 
prezentując instrumenty muzyczne. 
Dodatkowo w przedszkolach pod 
czujnym okiem koordynatorów pro-
jektu (grono pedagogiczne, które 
odbyło specjalistyczny kurs) dzieci 
uczą się grać na BUM BUM Rurkach 
rozwijając swoją wrażliwość muzycz-
ną. 17 kwietnia 2015 r. przedszkolaki 
wraz z nauczycielami  udali się do 
Filharmonii Krakowskiej im. Karola 
Szymanowskiego na koncert z cyklu 
Muzyczne Opowieści „Zaproszenie 
do królowej”.
Dzieci spotkały się z Królową Muzy-
ki. Podczas balu u królowej prezento-
wano zestawienie muzyki z krajów, 
które leżą na bardzo odległych od sie-
bie krańcach Europy. Dzięki tej przy-

jaznej formie, dzieci mogły poznać 
różny charakter utworów, zobaczyć 
stroje związane z kulturą danego kra-
ju. Usłyszały melodie wydobywające 
się z harfy celtyckie i klasycznej, zo-
baczyć artystę-muzyka grającego na 
dudach, a także znanego krakowskie-
go gitarzystę Michała Nagy oraz po-
dziwiać tańce szkockie i hiszpańskie.
Na zakończenie Królowa Muzyki 
obdarzyła wszystkie obecne dzieci 
talentem i zaśpiewała przepiękną arię 
operową. Repertuar dostosowany był 
do grupy wiekowej, dzięki czemu 
dzieci doskonale poczuły atmosferę 
filharmonii.  Koncert miał na celu 
przybliżyć dzieciom muzykę klasycz-
ną prezentując im przy okazji bogate 
instrumentarium.     

 v GBP

MUZYCZNE OPOWIEŚCI  
W FILHARMONII KRAKOWSKIEJ
Projekt „Odkryj świat dźwięków czyli o czym szumią rurki…” dofi-
nansowany ze środków Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkow-
skiego, który biblioteka realizuje dla przedszkolaków z Modlniczki 
wraz z nadejściem wiosny w pełni rozkwitł. Przedszkolaki wraz ze 
swoimi rodzicami uzupełniają dzienniki pięknych dźwięków, reje-
strując je na dyktafony w swoim najbliższym otoczeniu. Już niedługo 
dowiemy się jakie dźwięki były przedmiotem ich zainteresowania.

Nabór wniosków - azbest
Nabór wniosków trwa:  
od 18 marca 2015 r. do 15 maja 2015 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy 
Gminy Wielka Wieś, osoby fizyczne. Refundacją 
obgięte zostaną koszty związane z zakupem 
nowego pokrycia dachowego dla najuboższych 
mieszkańców oraz dostarczenie beneficjentowi blachy dachowej.

Więcej informacji na www.wielka-wies.pl

WSZYSTKO PRZEZ JUDASZA
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na komedię kryminalną „Wszystko przez Judasza” 28 kwietnia 2015 
roku, godz. 18.00 (wtorek) Dom Kultury „Sokół” w Trzebini. Cena biletu: 60 złotych
Rezerwacje: 32-61-10-621. Wystąpią: Krystyna Tkacz, Alicja Kwiatkowska, Tadeusz Chudecki, Piotr Szwedes
Do czego służy mały otwór w drzwiach?  Odpowiedź właśnie na to przekorne pytanie znajdziecie w sztuce 
pt. „Wszystko przez judasza”. To komedia kryminalna, pełna czarnego humoru opowiadająca o perypetiach 
dwóch małżeńskich par mieszkających na tym samym piętrze. Przedstawienie złożone jest z zabawnych i 
błyskotliwych dialogów. To anatomia wścibstwa, zazdrości, zdrady i chciwości. Pełna perfidii, pomysłowości, 
hipokryzji i egoizmu. Świat naukowców kontra świat artystów. To komedia z filozoficznym przesłaniem 
traktująca o ludzkich słabościach, niezależnych w tym wypadku od intelektu i zdolności człowieka.



7Informacje, Reklamymałopolski

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

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

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

PROMOCJA:
Badanie na analizatorze składu ciała GRATIS.
Przyjdź do Nas i  poznaj skład swojego ciała 

(m.in. masa tkanki tłuszczowej i mięśniowej, masa kości, zawartość wody w organizmie, wiek metaboliczny).
Promocja w dniach: 27.04, 29.04 i 30.04 w godzinach: 10.00 – 13.00

* dla kobiet, które złożą deklarację wyboru do położnej

* 

ZOSTAŃ KONSULTANTEM I ZREALIZUJ SWOJE MARZENIA!!! 

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

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.

Jeżeli chcesz wyglądać pięknie  
i czuć się doskonale, przyłącz 
się do KLUBU ORIFLAME. 
Zapraszam Cię do świata natu-
ralnych szwedzkich kosmety-
ków  i produktów Wellness.
Zostając bezpośrednim Klientem lub Konsultantem Oriflame masz 
możliwość kupowania naturalnych i nowoczesnych produktów                 
w dużo niższych cenach niż w katalogu.
Oriflame stwarza Ci nieograniczone możliwości zarobkowe, nie 
musisz inwestować swoich pieniędzy, poświęcasz tyle czasu ile chcesz.
Masz możliwość uczestniczyć w szkoleniach kosmetycznych i bizneso-
wych. Oriflame dla nowych Klubowiczów przygotowała fantastyczne 
nagrody na powitanie.

NIE ZWLEKAJ, ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ 
I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE!!! 

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

Ogrodzenia posesyjne
siatka ogrodzeniowa, panele, słupki, podmurówki, łączniki

Akcesoria ogrodzeniowe, 
wózki, rolki, elementy kute, daszki, naciągi

Bramy przesuwne, rozwierane, furtki, przęsła
Napędy do bram

KAMIEŃ OZDOBNY, GRYSY, ŻWIRY,OTOCZAKI
PROMOCJA! KAMIEŃ, KORA KAMIENNA

www.oknoplast.com.pl

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

OLMAR
Partner Handlowy
Krzeszowice 
ul. Kościuszki (obok CPN) 
tel. 12 282 36 66
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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
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

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!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

WWW.OGRODZENIAKIECA.PLWWW.OGRODZENIAKIECA.PL

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109 ogrodzeniakieca@gmail.com

coli888@op.pl    

OLKUSZ, 
ul. 20-tu Straconych 1
(obok DPD) od 16.02.15 r.

tel. 790 792 490
      506 378 033

OLKUSZ, 
ul. 20-tu Straconych 1
(obok DPD) od 16.02.15 r.

tel. 790 792 490
      506 378 033 SZYBKI CZAS REALIZACJI !SZYBKI CZAS REALIZACJI !

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495 
      509 680 171
tel. 790 792 495 
      509 680 171

Zapraszamy do naszych punktów handlowychZapraszamy do naszych punktów handlowych

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

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

MATERIAŁY BUDOWLANE

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72 
fax +48 12 376 40 73

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
2. Dom  w Tenczynku  60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  

Cena: 285 tys. PLN. 

3. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.  
Cena 185 tys. PLN. 

4. Drewniany dom w stanie surowym na widokowej działce 8 a w Czernej, 110 m 
kw. Cena: 175 tys. PLN. 

5. Dom w Czułowie., 150 m kw.,  działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN. 

6. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. 
plus budynek gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN. 

7. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. 
Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. 
Cena: 1,5 mln PLN.

8. Dom  w Beskidzie Niskim, 240 m kw,  działka 20  a. Pod  działalność  
agroturytyczną  jak  i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.  
Możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających do nieruchomo-
ści – 19 arów, 4 ary, oraz działki rolnej 6 arów. 

9. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – 
powierzchnia mieszkalna. Cena: 770 tys. PLN.

MIESZKANIA  NA SPRZEDAŻ
10. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym/kamienicy w Krzeszowi-

cach, 55 m kw. Cena: 140 tys. PLN. 

11. Mieszkanie w Krakowie (Bielany), ponad 47 m kw plus piwnica. Cena: 220 tys. 
PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach. 

Cena: 204 tys. PLN.
13. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
14. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
15. Widokowa działka budowlana 15 a na os. Żbik (Krzeszowice).  

Cena: 135 tys. PLN. 
W pobliżu znajduje się działka o areale 13 a, również do sprzedania.  

16. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  
Cena: 106 tys. PLN.

17. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  
Cena: 120 tys. PLN.

18. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  
Cena: 97 tys. PLN.

19. Widokowa działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  
Cena: 122 tys. PLN.

20. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
21. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  

Cena: 250 tys. PLN. 

22. Działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku. Cena: 95 tys. PLN.
23. Działka budowlana 10 a plus udział w drodze 1,8 a w Tenczynku.  

Cena: 123 tys. PLN.
24. Działka budowlana  7 a  w Tenczynku . Cena: 104 tys. PLN.
25. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
26. Działka budowlana 10 a  w Tenczynku . Cena: 136 tys. PLN.
27. Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 87 tys. PLN.
28. Działka budowlana 9 a w Tenczynku . Cena: 107 tys. PLN.
29. Działka budowlana 11 a w Tenczynku.  Cena: 137 tys. PLN.
30. Działka budowlana 40 a w Tenczynku. Cena: 415 tys. PLN.

31. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o 
łącznej pow. 1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 
1525/4, 1527/2, 1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad 
100 drzew (brzoza, olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. 
Cena: 110 tys. PLN. 

32. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
33. Działka  budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN. 

34. Działka budowlana 7 a w Nowej Górze. Cena: 39,5 tys. PLN.  

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

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

37. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydziele-
nia mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN. 

38. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic. 
Cena: 215 tys. PLN. 

39. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
40. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN. 

41. Działka budowlana  7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
42. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
43. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN. 

44. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).  
Cena: 170 tys. PLN. 

45. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN. 
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 H   
w cenie 1 tys PLN/ar.  

46. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
47. Działka budowlana  w Mnikowie, o powierzchni 7,8 a.  

Plus udział w drodze  ok. 40 m. Cena: 87 tys. PLN. 

48. Działka budowlana 12 a  plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).  
Cena: 110 tys. PLN. 

49. Widokowa działka budowlana 19 a w Beskidzie Niskim. Cena: 70 tys. PLN.
Możliwość dokupienia  4a działki budowlanej oraz 6a działki rolnej. 

50. Widokowa działka budowlana 4 a  w Beskidzie Niskim. Cena: 14,5 tys. PLN. 

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

52. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali. 
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty.  
Cena: 590 tys. PLN. 

53. Działka 1,45  ha., użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. 
Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę 
hali magazynowo-produkcyjnej ponad 9200 m kw. Działka znajduje się w 
północno-wschodniej części Krakowa. 

54. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha.  Stacja trafo z możliwością 
podpięcia. Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na 
istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji 
usług komercyjnych, publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w 
północno-wschodniej części Krakowa.

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

. DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
56. Część domu wolnostojącego - ok. 40 m kw., w Szczyglicach, osobne wejście. 

Cena najmu: 800 PLN dla jednej osoby, 1000 PLN dla dwóch osób. Kaucja 
w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Ogrzewanie w cenie najmu. 
Pozostałe media w/g zużycia. 

57. Mieszkanie w domu wolnostojącym w Pisarach. Górna kondygnacja - 
poddasze ok. 100 m kw, osobne wejście. Kaucja 1000 PLN. Czynsz plus media 
w/g zużycia. Cena: 1000 PLN/m-c 

58. Mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 80 m kw., w Ściejowicach.  
Kaucja 1000 PLN. Cena: 1000 PLN /m-c. 

59. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia 
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c. 

60. Pokoje w domu wolnostojącym w Kochanowie. 4 mieszkania jednopokojowe 
po ok. 25 m po 550 PLN z mediami i ogrzewaniem oraz 1 mieszkanie jedno-
pokojowe dwuosobowe w cenie 800 PLN z mediami i ogrzewaniem. Wspólna 
kuchnia i łazienka. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. 

61. Mieszkanie 51 m kw. w Krakowie przy ul. Nowosądeckiej. Nowoczesny blok. 
Czynsz, w którym znajduje się ogrzewanie, woda oraz fundusz remontowy 
wynosi 480 PLN. Prąd w/g wskazania licznika. Możliwość wynajmu mieszka-
nia na trzy okresy: rok: 1200 PLN plus czynsz, 2 lata 1150 PLN plus czynsz, 3 
lata 1100 PLN plus czynsz.

DLA PRACOWNIKÓW
62. Pokoje dla pracowników (maks. 18 osób) w Krzeszowicach. Cena: 12 zł/łóżko/

dobę z ogrzewaniem i wszystkimi mediami. 

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

64. Dom dla 12 pracowników w Balicach. Kaucja w wysokości: 1 tys. PLN. Cena 
2,5 tys. PLN/m-c plus media.

65. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w 
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
66. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości  

2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c. 

67. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.  
Cena: 1000 PLN/m-c. 

68. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo 
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c. 

69. Lokal w Jerzmanowicach 440 m kw, działka 8 a. Cena: 8.800 PLN netto/m-c. 

70. Lokal usługowo-handlowo-biurowy w Krakowie - Stare Dębniki (blisko ul. 
Konopnickiej), 20 m kw. Kaucja zwrotna w wysokości dwumiesięcznego 
czynszu. Cena: 1300 PLN/m-c plus media w/g zużycia.

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

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

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (budynek „Pasaż TP”)

email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
tel.: 796 351 499

Szczegóły ofert na naszej stronie internetowej:  

www.gwarek-nieruchomosci.pl

Posesja w Kochanowie  
gm. Zabierzów:  

dom 438 m kw., garaż dwusta-
nowiskowy, działka 44 a.  

Pod działalność agroturystycz-
ną, medyczną, rehabilitacyjną, 

jak i prywatnie. 
Cena: 1,5 mln PLN.

Działka budowlana 8 a  
w Tenczynku.

Prąd i woda koło działki,  
gaz i kanalizacja ok. 20 m  

od działki. 
Cena: 93 tys. PLN.

Działka budowlana 7 a  
w Nowej Górze,  

gm. Krzeszowice.
Wszystkie media w drodze 

przy działce. Działka znajduje 
się przy gminnej - asfaltowej 

drodze. 
Cena: 39,5 tys. PLN.

Działka budowlana 12 a 
  plus 8 a rolnej w Kwaczale 

(gm. Alwernia) 
w spokojnej okolicy, między 

zabudowaniami. Media: prąd, 
woda na działce, gaz w drodze 

przy działce.
Cena: 110 tys. PLN.

Działka 59 a  
w Węgrzcach Wielkich

 ujęta w Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego jako 

„produkcja i usługi”. Możliwość 
postawienia dużej hali. Szero-
kość działki ok. 32 m. Dojazd 
dla TIR od strony Nowej Huty. 

Cena: 590 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

KRZESZOWICE

LISZKI

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„System (Child 44)” PREMIERA

• 24.04 godz. 17.00, 19.30 • 25.04 kino nieczynne • 26.04 godz. 18.00, 20.20 •
• 27.04-30.04 godz. 17.00, 19.30 • 1.05-7.05 seans o godz. 20.00 •

reż.: Daniel Espinosa; czas: 100 min.; gat.: dramat/thriller; prod. USA, 15 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)

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIEROWO: SZYBCY I WŚCIEKLI 7 (NAPISY PL)

• 23.04 - 17:00 •
czas trwania: 137min., gatunek: akcja, USA, bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł.

CARTE BLANCHE 
• 24.04, 25.04, 29.04, 30.04 – 19:30 • 26.04 – 17:00, 19:30 •

czas trwania: 95min.; gatunek: dramat, Polska; bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł.
FRU! (DUBB PL)
• 23.04 – 3D 15:00 •

czas trwania: 90min.; gatunek: komedia/animowany, Belgia/Francja 
Bilety całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł

ZBUNTOWANA (NAPISY PL)
• 23.04 – 3D 19:45 •

czas trwania: 120 min., gatunek: sf/romans/akcja, USA; bilety całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł.
BARANEK SHAUN (DUBB PL)

• 24.04, 25.04, 29.04, 30.04 – 17:00 • 26.04 – 15:00 •
czas trwania: 85 min., gatunek: komedia/animowany, W.Brytania/Francja 

bilety całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł) 
DOM (DUBB PL) – SEANSE 3D

• 01.05, 05.05, 06.05  – 16:00 • 02.05, 03.05,  – 15:00 •
czas trwania: 94 min.; gatunek: komedia/animowany, USA; Bilety całe 3D - 20zł, ulgowe 3D - 17 zł.

SYSTEM (CHILD 44) - (NAPISY PL) 
• 01.05, 06.05  – 18:00 • 02.05, 03.05,  – 17:00 • 05.05, 07.05  – 20:00 •

czas trwania: 94min.; gatunek: thriller/dramat, USA; bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł.
CHŁOPAK Z SĄSIEDZTWA - (NAPISY PL) 

• 01.05, 06.05  – 20:45 • 02.05, 03.05,  – 19:45 • 05.05 – 18:00
czas trwania: 91 min.; gatunek: thriller/, USA; bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł.

W trzebińskim kinie Sokół  działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/

SPEKTAKL „MAYDAY”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 25 kwietnia o godzinie 18.00 na spektakl 
„MAYDAY”. Bilety w cenie 65 zł parter oraz 55 zł balkon do nabycia w Informacji MOKSiR (tel. 32 6233086 wew. 53)

BALLET MAGNIFICAT
Już po raz czwarty do Chrzanowa przyjedzie Ballet Magnificat. Tym razem wystawi najnowszy spektakl „Face to 
face”. Zapraszamy 10 maja 2015, godz. 18.00 do sali teatralnej MOKSiR w Chrzanowie.
Bilety w cenie 35 zł, ulgowe 25 zł do nabycia:
- Informacja MOKSiR, tel. 32 623 30 86 w.53
- dozrodla@gmail.com 

KONCERT WIOSENNY
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki, Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego 

oraz  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej w Krzeszowicachzapraszają na spotkanie
DOROTA STROJNOWSKA O SWOICH PUBLIKACJACH REGIONALNYCH

Promocja książki „Oni żyli wśród nas” - 23 kwietnia 2015 r. godz.18.00
spotkanie z cyklu Ludzie  i  ich  pasje „PASJONACI Z GMINY KRZESZOWICE”

GIMNAZJUM W MNIKOWIE ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS VI NA FESTIWAL NAUKI
wielką imprezę o charakterze naukowym z elementami zabawy, rywalizacji i nagrodami, która odbędzie się 8 maja 
2015 r. o godz. 11.30 w pracowniach naukowych i sali gimnastycznej Gimnazjum w Mnikowie.

W programie:
• Wystawa interaktywna dotycząca układu słonecznego 

i przestrzeni kosmicznej;
• Warsztaty ze Scratch’a;
• Budowa i programowanie robotów;

• Galeria fizyki;
• Warsztaty z chemii;
• Konkursy z nagrodami;
• Pieczenie kiełbasek.

Zapraszamy wszystkich uczestników do udziału w konkursie na pojazd napędzany powietrzem – w konkursie mogą wziąć 
udział pojedyncze osoby lub grupy, mają one za zadanie skonstruować pojazd (z dowolnych materiałów) napędzany 
powietrzem. Podczas Festiwalu, urządzimy pokaz przygotowanych pojazdów i wyłonimy zwycięzcę – pojazd, który przejedzie 
najdłuższy odcinek drogi. Wśród wszystkich uczestników festiwalu rozlosujemy nagrody.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Prosimy o potwierdzenie udziału uczniów z Państwa szkoły i podanie przybliżonej liczby uczestników ze względu na 
organizację warsztatów do dnia 30.04.2015 r. Planujemy zakończenie imprezy ogniskiem z kiełbaskami o godz. 13:25.
W sprawie potwierdzenia udziału prosimy o kontakt z: p. Izabelą Chochół tel. 606 24 78 24  (po godz. 16.00)
www.liszki.pl

O MAŁEJ SYRENCE W NIEJEDNEJ PIOSENCE
TCK zaprasza na przedstawienie dla dzieci „O MAŁEJ SYRENCE W NIEJEDNEJ PIOSENCE”
 Dom Kultury “Sokół” w Trzebini, 1 czerwca 2015, godz. 9.00 i 11.00, Bilety 18 zł, rezerwacje: (32) 6-110-621.

Z przykrością informujemy, że ostatnia transmisja sezonu z Metropolitan Opera w trzebińskim 
Sokole (25.04.2015 Rycerskość wieśniacza / Pajace) jest ODWOŁANA z przyczyn niezależnych 
od Trzebińskiego Centrum Kultury. Mamy nadzieję na wspaniałe transmisje w przyszłym sezonie.

Przy okazji Rajdu, który cieszy się już teraz niebywałym zainteresowaniem, postanowiliśmy jako dodatkową 
atrakcję zaproponować video-zabawę w formie konkursu na najciekawszy, najbardziej dynamiczny i intensywny 
filmik powstały z materiałów nakręconych przez uczestników i/lub obserwatorów rajdu.
Konkurs ma bardzo proste zasady, gotowy filmik może być wykonany i zmontowany dowolną techniką video, 
nakręcony telefonem, aparatem fotograficznym, kamerką - słowem, czymkolwiek, nie może jedynie przekroczyć 
3 minut. Ma powstać w trakcie Rajdu, opowiadać o nim, promować go - wszystko zależy od inwencji autora, 
pomysłowości. Autorzy samodzielnie publikują swoje produkcje w internecie na dowolnie wybranym publicznym 
kanale video (np YouTube lub podobne) zgłaszając nam link do swojej produkcji do 15 maja 2015 na adres 
promocja@tck.trzebinia.pl. Konkurs planujemy rozstrzygnąć 1 czerwca.
Najlepszy film nagrodzimy i zaprezentujemy w naszej telewizji internetowej.
Szczegóły w regulaminie na www.tck.trzebnia.pl .

Pocztówka z Krzeszowic 
 

Mieszkasz w Gminie Krzeszowice!!! 

Weź udział w konkursie plastycznym 

Zaprojektuj pocztówkę zawierającą 
elementy związane z Gminą Krzeszowice, 

krajobraz, zabytki, znane osoby itp.              
i wygraj cenne nagrody! 

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do  

30 kwietnia 2015 r.  
pod adres organizatora: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
32-065 Krzeszowice, Pl. Kulczyckiego 1  

Regulamin konkursu: www.bibliotekakrzeszowice.pl                                                                                   tel. 12  282 15 13 
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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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SCHODY WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
PARAPETY, BLATY
NAGROBKI, GROBOWCE
NIETYPOWE ZAMÓWIENIA

ww

tel. 12-257-79-59

tel. 668-047-005
tel. 693-756-023

KONTAKT

w.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

WYSTAWA NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT  
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

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

W ośrodku Fundacji Człowiek Dla Zwierząt na nowy dom czeka taki mały niepo-
zorny piesek. Otrzymał imię Joker. Joker przez dłuższy czas był psem bezdomnym 
żyjącym na ulicy, ale zupełnie tego nie widać. Pięknie zachowuje czystość. Jest 
radosny i towarzyski, lgnie do człowieka i delikatnie stara się zwrócić na siebie 
uwagę. Nie generuje konfliktów, lubi swoje psie koleżanki i kolegów. Może nie 
jest urodziwy, ale jego charakter sprawia, że będzie wdzięcznym towarzyszem dla 
każdego. Joker został odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na choroby zakaźne 
i wściekliznę, wykastrowany i zaczipowany. Warunkiem adopcji jest podpisanie 
umowy adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

W ośrodku Fundacji Człowiek Dla Zwierząt czeka na dom ok. 3-miesięczny malutki 
psiak imieniem Ozzy. Przez całe swoje króciutkie życie Ozzy był bezdomny, a mimo 
to jest cudownym miłym przytulakiem lgnącym do człowieka. To bardzo inteligentny i 
rezolutny psiak. Ozzy został odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony na choroby zakaźne. 
Docelowo będzie małym psiakiem. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.   
Kontakt w sprawie adopcji: 534 884 174.

JOKER
OZZY

ARCHITEKT
tel. 505-211-347

K-SYSTEM

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

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

Zamawiając towary w sklepach inter-
netowych często decydujemy się na 
dostarczanie ich za pomocą firmy ku-
rierskiej. W związku z tym pamiętaj-
my, że firma przewozowa (kurierska)  
ponosi odpowiedzialność za utratę, 
ubytek lub uszkodzenia przesyłki po-
wstałe od przyjęcia jej do przewozu, 
aż do jej wydania. Powinniśmy rów-
nież wiedzieć, że jeśli sprzedawca 
wyśle nam towar, a my go nie odbie-
rzemy, to sprzedawca ma prawo żądać 
zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej, 
o ile zamawiający nie wykaże, że nie 
ze swojej winy nie odebrał towaru 
(podstawa prawna: art.471 Kodeksu 
cywilnego). Aby uniknąć problemu 
dostawy przesyłek warto podać nr 
telefonu lub wybrać opcję śledzenia 
przesyłki w Internecie wówczas mo-
żemy zorientować się, kiedy powinna 
do nas dotrzeć. Gdy przesyłka już do 
nas dotrze, to sprawdźmy, co zawiera 

i czy nie jest uszkodzona. Sprawdze-
nie stanu przesyłki jest czynnością 
bardzo istotną, gdyż chroni nas przed 
narażeniem na stratę, ponieważ przy-
jęcie jej bez zastrzeżeń powoduje wy-
gaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub 
uszkodzenia przesyłki.     W sytuacji 
stwierdzenia, że przesyłka jest uszko-
dzona należy niezwłocznie zgłosić 
ten fakt kurierowi i zażądać spo-
rządzenia protokołu, gdyż protokół 
jest podstawą zgłoszenia reklamacji. 
Pamiętajmy, że do procedury rekla-
macyjnej zastosowanie mają przepisy  
Prawa przewozowego oraz przepisy 
Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Budownictwa w sprawie ustalania 
stanu przesyłek oraz postępowania 
reklamacyjnego (Dz. U. 2006 r. nr 38 
poz.266). 
Zgłaszając reklamację na podstawie 
ww. przepisów, nie możemy żądać od 
przewoźnika naprawy lub wymiany 

uszkodzonego towaru lecz stosowne-
go odszkodowania, wysokość odszko-
dowania uzależniona jest od stopnia 
uszkodzenia przesyłki (podstawa 
prawna: art. 80-87 Prawa przewozo-
wego).W przypadku uszkodzenia lub 
utraty przesyłki należy nam się, także 
zwrot opłaty przewozowej (tzw. prze-
woźnej). Zdarzają się również sytu-
acje, gdy  ubytku lub uszkodzenia nie 
da się  z zewnątrz zauważyć  i wów-
czas  powinniśmy żądać od przewoź-
nika ustalenia stanu przesyłki, takie  
żądanie najlepiej zgłosić pisemnie nie 
później niż 7 dni od dnia odbioru prze-
syłki  (podstawa prawna: art.74 ust.3 
Prawo przewozowe). Przewoźnik ma 
30 dni na udzielenie odpowiedzi na 
zgłoszenie reklamacyjne, licząc od 
dnia wpływu reklamacji do przewoź-
nika. Nie udzielenie odpowiedzi ww. 
terminie skutkuje uwzględnieniem 
reklamacji. Rozpatrzenie reklama-

cji może zostać przedłużone, jeżeli 
przewoźnik stwierdzi, że reklamacja 
zawiera braki  i wezwie konsumenta 
do ich uzupełnia     w terminie 14 dni. 
Pamiętajmy, że firma kurierska nie 
może ograniczyć prawa do reklamacji 
żądając od nas dokumentów lub infor-
macji niewymagalnych przepisami, 
a także takich które powodując uciąż-
liwe formalności. 
W przypadku jakichkolwiek proble-
mów z reklamacją usługi kurierskiej 
możemy zwrócić się o pomoc do Po-
wiatowego Rzecznika Konsumentów. 
Do rzecznika może zgłosić się każdy, 
kto potrzebuje pomocy w  zakresie 
ochrony interesów konsumenta i  ma 
problemy z wyegzekwowaniem przy-
sługujących mu roszczeń.

 v Jolanta Banyś
Powiatowy	Rzecznik	 

Konsumentów	w	Olkuszu

PRZESYŁKI KURIERSKIE
Z uwagi na fakt, że do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, zgłaszają się konsu-
menci z reklamacją usług kurierskich, to w tym artykule podpowiem, co warto wiedzieć, 
zanim skorzystamy z takiej usługi. 
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•  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

Złomowanie 
i skup pojazdów

Złomowanie 
i skup pojazdów

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

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

www.megamot.eu

SCHODY

PARAPETY
BLATY

KOMINKINAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE

www.vladex.pl                    biuro@vladex.pl

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW

tel.(12) 280 61 58

605 240 728
605 247 158

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE 
NA TERENIE CAŁEGO KRAKOWA I OKOLIC

CAŁODOBOWE POGOTOWIE 
POGRZEBOWE

KAMIENIARSTWO

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA W RAMACH 
ZUS, KRUS I INNE

PROFESJONALNE WIEŃCE I WIĄZANKI 
POGRZEBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE

CZERNICHÓW 26 tel. 607 311 514

KWIACIARNIA

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE


