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MYŚLENIE MA
PRZYSZŁOŚĆ

Już tylko kilka dni dzieli nas od wakacji. Wprawdzie pogoda nie rozpieszcza,
jednak wkrótce przyjdzie oczekiwane
ocieplenie, a wraz z nim ochota na orzeźwiające kąpiele w jeziorze, zalewie, rzece, czy basenie. Wypoczynek nad wodą
to w końcu wizytówka lata. Niestety nie
zawsze jest to wypoczynek. Często to,
co miało być wesołą zabawą, relaksem,
zmienia się w tragedię. A wszystko przez
ludzką głupotę.
więcej na str. 2

www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373
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PORADY PRAWNE

FELIETON

MYŚLENIE MA PRZYSZŁOŚĆ cd
Lato jeszcze się nie zaczęło, a już
nie raz media donosiły o tragicznych skutkach zabaw nad wodą.
Rokrocznie błękitny żywioł zabiera
setki osób, którzy nie zachowali należytej ostrożności lub zwyczajnie
mieli pecha. W dziewięćdziesięciu
procentach przypadków do tragedii
doprowadził brak wyobraźni poszkodowanych, a może nadmierna
wyobraźnia, zależy jak na to patrzeć.

gorąco i nawodnić się trzeba, lubiące
„dobrą” zabawę towarzystwo i mamy
gotowy przepis na nieszczęście.

pścią i próbą udowodnienia sobie lub
komuś, że „ja potrafię”. Co roku te
same apele, te same drastyczne opowieści i zdjęcia i ta sama ignorancja,
bo przecież to innym się przytrafiają
nieszczęścia, mnie nigdy. Ja nie utonę – bo umiem pływać, nie zrobię
sobie krzywdy – bo wiem co robię,
przecież co roku kąpię się w tym samym miejscu, co roku robię to samo
nigdy nic mi się nie stało, czemu teraz
miałoby być inaczej? Czemu? Bo nie
tylko NFZ ma limity, szczęście też
nie jest wieczne i w końcu się kończy.

Są ludzie, szczególnie młodzi, dla
których szczytem odwagi jest skok
z wysokości na „główkę” do wody.
Fajna zabawa, która może udać się
raz, dwa, trzy, ale w końcu kończy
się na wózku inwalidzkim, na łóżku lub w grobie. Kilku śmiałków
próbujących udowodnić sobie, który
jest odważniejszy, (albo raczej głupszy), staje na skarpie, skale, wysokim brzegu... odpowiedni komentarz kolegów... „tchórzy”... (śmiech),
„boi się skoczyć, ale z niego baba”...
(śmiech)... „idź do mamy niech ci nosek wytrze”... (śmiech). Popchnięcie,
szturchnięcie, uległość, młody skacze. Uda mu się, albo nie. Taki skok
nie jest aktem odwagi lecz głupoty.
Naprawdę odważny jest ten, który

Z nieznanych przyczyn niektórym
wydaje się, że są nieśmiertelni. Nie
ważne co zrobią nie może się im nic
stać, arogancja... ignorancja... brak
pokory? Woda jest pięknym, orzeźwiającym i niezwykle niebezpiecznym żywiołem. Morze, jezioro, zalew, rzeka czy nawet zwykły miejski
basen może okazać się grobowcem
dla nieostrożnych i zbyt frywolnych
plażowiczów. Kilka piw, bo przecież

Odpoczywając nad wodą nie wyłączajmy myślenia, czasem lepiej przewidzieć najgorsze i wrócić szczęśliwie, niż bawić się beztrosko i nie
wrócić już nigdy…

vv Izabela Szatyn

email: go_izabelaszatyn@op.pl

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE
Okres wakacyjny to czas urlopów, a tym samym wyjazdów za granicę.
Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że podczas wymarzonego
urlopu może przydarzyć się nam lub naszej rodzinie, nieszczęśliwy
wypadek lub nagłe zachorowanie.
Problemem jest nie tylko niewiedza,
gdzie szukać w takich przypadkach
fachowej pomocy, ale przede wszystkim bardzo duże koszty leczenia za
granicą. Dlatego też, przed wyjazdem warto wykupić dla siebie i swoich bliskich polisę turystyczną, która
pokryje wszelkie koszty związane
z leczeniem szpitalnym, konsultacjami lekarskimi, ewentualnymi ope-

racjami czy też zabiegami, a nawet
leczeniem stomatologicznym i to
zarówno w państwowych jak i prywatnych placówkach medycznych
na całym świecie. W ramach ubezpieczenia turystycznego możemy też
liczyć na szeroki zakres usług assistance takich jak pokrycie kosztów
ratownictwa i poszukiwań, a także
pomoc tłumacza, prawna a nawet

finansowa.
Wyjeżdżając na wakacyjny wypoczynek lub
w celu wykonywania bądź poszukiwania pracy warto wykupić ubezpieczenie, gdyż w przypadku wystąpienia zachorowania lub nagłego
wypadku, pokrycie kosztów leczenia
z własnych środków jest często niemożliwe.

Przykładowa składka za ubezpieczenie wyjazdu na 7 dni do Chorwacji dla 1 osoby to ok. 35 zł (składka zawiera:
koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz
ubezpieczenie bagażu).
vv Ubezpieczenia Katarzyna Kubin, Krzeszowice, ul. H. Sienkiewicza 2, www.ubezpieczeniakrzeszowice.pl

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH PRZEZ WPIS DO KRD

– SPRAWDŹ JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ POKRZYWDZONEMU
Wobec naruszenia dóbr osobistych, przedsiębiorca może domagać
się od nieuczciwego wierzyciela dopełnienia czynności potrzebnych
do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności złożenia stosownej treści oświadczenia. Możliwe jest także żądanie zadośćuczynienia
pieniężnego jak i odszkodowania.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r.
o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (dalej zwana „ustawą”) kreuje następujące uprawnienie wierzyciela, tj. wpisanie danego dłużnika m.in. do Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. – powszechnie
zwanego KRD. Jest to dostępna
baza zadłużonych przedsiębiorców
i konsumentów. Dzięki niej można
sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta z którym zamierza
się podjąć współpracę. By wpisać
dłużnika, będącego przedsiębiorcą konieczne jest łączne spełnienie przesłanek o których mowa
w art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Przede
wszystkim zobowiązanie musi istnieć i być wymagalne co najmniej
60 dni, przy czym nie jest niezbędne by było potwierdzone prawomocnym wyrokiem. Dodatkowo
wysokość zobowiązania musi przewyższać kwotę 500 zł. Jednocześnie wierzyciel winien skierować
do dłużnika wezwanie odpowiedniej treści, a od jego wysłania musi
upłynąć co najmniej miesiąc. Po
łącznym spełnieniu tych przesłanek
dokonywany jest wpis.

Co jednak gdy wpis został dokonany na podstawie zawiadomienia
o niezapłaconych zobowiązaniach,
które nie istnieją lub co prawda
istnieją, ale w znacznie mniejszej
wysokości? Wówczas zazwyczaj
dochodzi do naruszenia dóbr oso-

bistych dłużnika. „Jedynym z zasadniczych dóbr osobistych osoby
prawnej, w tym w szczególności
przedsiębiorcy, jest jego dobre
imię, dobra sława gospodarcza /
renoma/ w relacjach z jego partnerami gospodarczymi jako podmiotu rzetelnie wywiązującego się ze
swoich zobowiązań (…).” (tak Sąd
Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 4.10.2013r.,
sygn. I ACa 927/13). Niezasadne
umieszczenie podmiotu w KRD
skutkuje przykładowo zmniejszeniem jego wiarygodności na rynku,
trudnościami w uzyskaniu kredytu,
jak i utratą wizerunku.
Przepis art. 24 § 1 w zw. z art. 43
Kodeksu cywilnego stanowi, iż ten
czyje dobro osobiste zostało naruszone może żądać od podmiotu,
który dopuścił się tego naruszeniazłożenia stosownego oświadczenia
np. na stronie internetowej KRD.
Jego treść może brzmieć: „Oświadczam, iż brak było podstaw do powiadomienia KRD o niezapłaconych zobowiązaniach podmiotu X
w stosunku do podmiotu Y”.

Pokrzywdzony może żądać, na
podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego, zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę (szkodę o charakterze niemajątkowym). W przypadku spotykanego kwestionowania tego roszczenia jako nienależnego osobom
prawnym, wskazuję na stanowisko
Sądu Apelacyjnego w Warszawie

wyrażone w orzeczeniu z dnia
6.09.2013r., sygn. I ACa 456/13,
przyjmującego istnienie podstawy
do przyznawania zadośćuczynienia
nie tylko osobom fizycznym.

Przedsiębiorca, któremu zachowanie wierzyciela wyrządziło szkodę
majątkową np. wskutek nieuzyskanego na czas kredytu czy też
konieczności udzielania kontrahentowi dodatkowego zabezpieczenia
związanego z wydatkami, może
wystąpić ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym na podstawie art. 24 § 2 Kodeksu cywilnego. Wówczas niezbędne będzie
sprecyzowanie wysokości poniesionej szkody.
Kończąc niniejszy wątek zwracam
uwagę na przepisy karne rozdziału 6 w/w ustawy, w szczególności
art. 48 ust. 1 „Kto przekazuje do
biura nieprawdziwą informację
gospodarczą, podlega grzywnie do
30 000 złotych” oraz art. 51 ust. 1
„Kto, będąc obowiązanym do udostępniania informacji gospodarczych, ujawnia nieprawdziwe lub
nieaktualne dane, podlega grzywnie do 30 000 złotych”.
vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

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

Podkaszarka

Makita UR3000

279

moc 450 W,
szerokość
cięcia 30 cm

249
zł

3890

5790

zł

zł

Wiertarka udarowa

Wąż ogrodowy do wody

moc 680 W,
zakres mocowania 1.5 - 13 mm

fi ½”, 50 m

Makita HP1640

Cellfast Eco

6

zł

9

zł

22

zł

Nawóz do pomidorów
i papryki 1.2 kg

zł

Oferta ważna do 24.07.2015 r. lub do wyczerpania zapasów.

1

60

Preparat na mrówki

Mrówkotox

GOTKOWICE 85 • 32-048 JERZMANOWICE

zł

ku

sz

zł

Rękawice ochronne

Rteni

rozmiary 7, 8, 9, 10

czynne pn - pt 700 - 1800 sobota 700 - 1400

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

obok stacji Shell



100 g

51

Ol

ów
ak
Kr

Preparat na ślimaki Ślimax

Kleje Technicqll – rabat 10%


90

zł

zł

950

Eilfix 5kg

50

75

3650

pojemność 500 cm3,
produkt polski)

Pasta do mycia rąk

opak.
1 kg

opak. 9 kg

AK 109

zł

50

opak. 4.5 kg

Smarownica dźwigniowa

50

opak.
250 g

Smar litowy Orlen ŁT-43

tel. 12 389 09 41

Informacje, Reklamy

małopolski

3

LETNIA ROZPRZEDAŻ W FACTORY
DO PIĘCIU RAZY TANIEJ

W piątek 19 czerwca ruszyła Wielka Letnia
Rozprzedaż w centrach outlet FACTORY.
To jedna z dwóch wielkich rozprzedaży
FACTORY w roku. Ponad 250 marek, w pięciu centrach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, oferuje ceny jeszcze niższe od
oferowanych w codziennej sprzedaży. To okazja do zakupu kolekcji
modnych ubrań czy stylowych dodatków za jedynie 20% ceny w tradycyjnych centrach handlowych.
Rozprzedaż potrwa do 15
sierpnia. Najwięcej okazji zyskają goście, którzy odwiedzą
centra FACTORY w pierwszych tygodniach. Rozprzedaże w FACTORY cieszą się
dużą popularnością. W ubiegłym roku wszystkie pięć centrów w czasie Rozprzedaży
odwiedziły ponad 2 miliony
klientów. Co piąty z nich wybiera się na zakupy specjalnie
z okazji Rozprzedaży. W FACTORY znane światowe marki
sprzedają swoje produkty po
cenach nawet o kilkadziesiąt procent niższych, od tych
w tradycyjnych butikach.
Wiele osób ulega stereotypom, uważając, że w outletach
sprzedawane są rzeczy uszkodzone bądź gorszej jakości.
Nic bardziej mylnego! Asortyment w centrach FACTORY
jest najlepszej jakości. Pod
swoim dachem FACTORY
skupia firmowe sklepy i butiki, mające na celu wyprzedać
swoje kolekcje do końca.
Podczas Rozprzedaży na produktach outletowych umiesz-

czane są trzy ceny. Pierwsza
z nich informuje o sugerowanej cenie detalicznej, po której
asortyment sprzedawany jest
w tradycyjnych galeriach handlowych. Druga to cena outletowa sprzed akcji - ta cena jest
zawsze niższa od 30% do 70%
względem ceny detalicznej.
Trzecia, najniższa to cena roz- kobiet, mężczyzn i dzieci - zaprzedażowa, czyli obniżona równo eleganckie, casualowe
cena outletowa nawet do 80%. jak i sportowe. Są też buty, galanteria skórzana, dodatki, koW ofercie tegorocznej Let- smetyki i biżuteria – wszystko
niej Rozprzedaży FACTORY nawet o połowę tańsze od ceny
znajdują się kolekcje ubrań dla outletowej.
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Charlotte Link : Przerwane milczenie

C. W. Gortner : Przysięga królowej

W „Przerwanym milczeniu” jest wszystko to, czego
potrzebuje dobry kryminał: brutalna zbrodnia i kilka
podejrzanych osób, z których każda mogła mieć
motyw do jej popełnienia. Autorka umiejętnie buduje napięcie (także poprzez przewrotne dialogi) i gra
z czytelnikiem. Sprowadza go poprzez inteligentne
prowadzenie poszczególnych wątków na fałszywy
trop, po czym nagle, w logiczny sposób wyjaśnia,
iż rozwiązanie zagadki może być zupełnie inne niż
początkowo się wydawało. Dzięki temu odbiorca
pozostaje w niepewności do samego końca.

• opony - sprzedaż, naprawa
• klimatyzacja
- napełnianie, odgrzybianie

• oleje i filtry - wymiana gratis
• naprawy bieżące
• części samochodowe
• prostowanie felg aluminiowych
• kosmetyki i chemia samochodowa

u nas zapłacisz kartą
F.U.H. WULKAN KARBOWNIK ŁUKASZ
ZALAS 580, TEL. 501 260 545

zatrudni

PRACOWNIKÓW OCHRONY
Zadzwoń: kom. 668 677 850
www.delta-security.com.pl

Nikt nie wierzył, że Izabela była stworzona do wielkich
rzeczy. Drobna i niepozorna, miała zaledwie siedemnaście lat, kiedy niespodziewanie została dziedziczką
tronu Kastylii. Nagle z pionka w dworskich rozgrywkach
stała się jednym z kluczowych graczy. Musiała nauczyć
się lawirować wśród licznych pułapek w niebezpiecznej
walce o koronę i postawić wszystko na jedną kartę, by
poślubić mężczyznę, którego wybrała. Izabela Kastylijska przeszła do historii jako władczyni, która doprowadziła do zjednoczenia Hiszpanii i wizjonerka, dzięki której
Krzysztof Kolumb dopłynął do wybrzeży Ameryki.

Ewa Nowak : Bransoletka

Cecelia Ahern : Love, Rossie

Rosie i Alex od dzieciństwa są nierozłączni. Życie zadaje im jednak okrutny cios: rodzice Alexa
przenoszą się z Irlandii do Ameryki i chłopiec
oczywiście jedzie tam razem z nimi. Czy magiczny związek dwojga młodych ludzi przetrwa lata
i tysiące kilometrów rozłąki? Czy wielka przyjaźń przerodziłaby się w coś silniejszego, gdyby
okoliczności ułożyły się inaczej? Jeżeli los da im
jeszcze jedną szansę, czy Rosie i Alex znajdą w
sobie dość odwagi, żeby spróbować się o tym
przekonać?

Weronika jest uczennicą ostatniej klasy gimnazjum. Jej rodzice to wykształceni ludzie na poziomie, tacy, którym uprzejmie kłaniają się sąsiedzi.
Za piękną fasadą kryje się jednak prawdziwy dramat. Weronika i jej brat doświadczają ze strony
ojca-tyrana przemocy psychicznej i fizycznej, a
ich matka woli zdystansować się od rodzinnych
problemów, udając, że ich nie dostrzega.

Szymon Nowak : Oddziały wyklętych

Katarzyna Pruchnicka :
Nowa w przedszkolu

Żołnierze oddziałów wyklętych za życia pozostający zwykle w cieniu swoich dowódców, lecz
równi im męstwem, duchem i patriotyzmem.
Przez wiele lat pozostawali na marginesie życia.
Ich dramatyczne losy, arcytrudne ludzkie wybory
dopiero teraz stają się nam coraz bardziej znane i
coraz bliższe. Książka zawiera historię działań 22
oddziałów antykomunistycznej partyzantki, kilkadziesiąt mało znanych, oryginalnych fotografii, a
także mapę działań operacyjnych i tras przemarszów oddziałów wyklętych.

O czym poczytamy w tomie „Nowa w przedszkolu”? O pewnej dziewczynce, której jedno z rodziców pochodzi z Afryki. Zuri ma ciemną skórę,
więc gdy trafia do polskiego przedszkola, budzi
i zainteresowanie, i niechęć rówieśników. Musi
nawiązać kontakt z dziećmi, w czym pomagają
jej pani i mama. Na szczęście udaje się jej zaprzyjaźnić z dziećmi.

Joanna Wachowiak :
Historyjki dla małych uszu

Janusz Leon Wiśniewski : Kulminacje

Jeden mężczyzna, osiem kobiet. Literacki flirt
rozgrywający się w fascynującym świecie damsko-męskich relacji. Największe przeciwieństwo, a zarazem doskonała jedność. Gdy zderza się pierwiastek męski z kobiecym, dochodzi
do KULMINACJI uczuć.

Przyjazne, zabawne i pouczające opowiadania,
których z pewnością wysłuchają wszystkie małe
uszy. O gwiazdce z nieba, która miała spełnić
marzenie motyla cytrynka. O orle, który uczył
się fruwać. O osach, które nie mogły zrozumieć,
dlaczego trzmiel ma tylu przyjaciół. O nowych
zabawkach szczurka Chrupka. O kotku, który się
przekonał, dlaczego warto się uśmiechać.

Przyłącz sie do nas - czekamy na Ciebie!

Centrum ogrodzeń i kamienia w Skawinie

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

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

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

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58
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SPOSÓB NA LETNIE OCZYSZCZENIE - OXYBRAZJA

W LECIE SKÓRA WYMAGA OCZYSZCZENIA. PRZESUSZONA OPALANIEM ORAZ KĄPIELAMI W MORZU JEST SZORSTKA, SUCHA, ŁUSZCZĄCA. IDEALNYM SPOSOBEM NA
OCZYSZCZENIE I NAWILŻENIE JEST OXYBRAZJA.
Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

Oksybrazja to nowoczesny zabieg poprawiający wygląd i odmładzający skórę. Polega on na uderzaniu strumieniem powietrza,
które wraz z rozproszonymi kroplami soli fizjologicznej usuwa
martwą warstwę naskórka, działając jak peeling.
Strumień soli fizjologicznej pod ciśnieniem skierowany na skórę
powoduje zagięcie fałdu skóry i przesuwanie go, co dodatkowo
daje efekt mikromasażu. Masaż pobudza krążenie krwi, co
skutkuje lepszym odżywieniem i dotlenieniem tkanek, zarówno
naskórka jak również skóry właściwej oraz stymuluje procesy
regeneracyjne w obrębie całej skóry. To zjawisko jest podstawą
działania odmładzającego uzyskanego za pomocą oksybrazji.
Wskazania:
• cera tłusta, łojotokowa, mieszana
• trądzik pospolity
• skóra sucha
• skóra odwodniona
• skóra łuszcząca sie po nadmiernym opalaniu
• cera palacza

www.gabinetelf.pl

Oksybrazja jest alternatywą dla peelingów mechanicznych.
W przeciwieństwie do tradycyjnej mikrodermabrazji, która
może podrażniać skórę, oksybrazji mogą poddawać się osoby
z wyjątkowo wrażliwą cerą, skłonną do rumienia i podrażnień.
Jest to metoda złuszczania naskórka dostępna dla każdego. Już
po pierwszym zabiegu skóra wygląda zdrowo. Możliwe jest
przeprowadzenie zabiegu nawet u osób o cerze naczynkowej,
bardzo delikatnej, gdyż chłód soli fizjologicznej koi oraz łagodzi
podrażnienia. Przeciwwskazaniem nie jest też ciąża i laktacja.
Peelingi przy pomocy oksybrazji wykorzystujemy w zabiegach
odmładzających, redukcji objawów fotostarzenia oraz w rozjaśnianiu przebarwień i poprawy kolorytu, tzw. „cery palacza”. To
SOS dla skóry suchej, szorstkiej i pozbawionej blasku.

Efekty zabiegu:
• rewitalizacja
• zmniejszenie rozszerzonych porów
• działanie antybakteryjne na bakterie powodujące zmiany
trądzikowe
• pozostawia cerę świeżą, czystą i zdecydowanie młodszą,
co jest skutkiem działania intensywnej dawki sprężonego
powietrza
• obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne, sprzyja zamknięciu i wzmocnieniu kruchych naczyń włosowatych
• skóra jest widocznie wygładzona, rozjaśniona i napięta
• drobne zmarszczki znikają, a skóra jest aksamitna w dotyku
• dogłębne oczyszczenie skóry oraz usunięcie zalegających
warstw rogowych
• pozostawia skórę gładką, jednolitą i delikatną
• wpływa na fakturę skóry, niwelując zaskórniki i zwężając pory
• skóra głęboko nawilżona, dotleniona i odświeżona
OXYBRAZJA OCZYSZCZA, ODŚWIEŻA, CHŁODZI I GŁĘBOKO NAWADNIA WYMAGAJĄCĄ I DELIKATNĄ SKÓRĘ.
DLATEGO TO NAJLEPSZY ZABIEG PIELĘGNUJĄCY NA CZAS
CIEPŁYCH DNI LATA.
mgr Angelika Kozera
kosmetolog w Instytucie Urody Elf

Małgorzata Szczuka

• Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

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

tel. 508 09 91 59

biuro@mnk.biz.pl

www.mnk.biz.pl

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego
z uprawnieniami szkół publicznych
Rok założenia 1997
w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8 i Wieliczce, ul. Piłsudskiego 18
prowadzą zapisy na semestr pierwszy i semestry wyższe
rozpoczynające się od września 2015 r. do następujących szkół:
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
- 3 lata po gimnazjum, po szkole zasadniczej - 2 lata
• Policealne Studium Zawodowe Zaoczne w Wieliczce - 2 lata:
administracja, rachunkowość i ochrona fizyczna osób i mienia
Informacja: Kancelaria Szkolna czynna poniedziałek - piątek w godz. 08.00-15.00
32-050 Skawina, ul. Rzeczna 1, tel. 12 276 50 91, 604 266 151,
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl, www.szkolazaoczna.com.pl
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KĄCIK KULINARNY

GRYCZOTTO Z KURCZAKIEM

Witam, a dzisiaj szybki przepis na pyszną i zdrową
kaszę gryczaną!
Gryczotto z kurczakiem
porcja dla 2 osób; możesz nie dodawać
kurczaka i będzie danie wege
• 20 dkg kaszy gryczanej
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 500 ml wywaru warzywnego
• 20 dkg marchewki z groszkiem
(u mnie mrożona)
• 200 gram piersi z kurczaka
(ewentualnie)
• 2 łyżki oleju + 2 łyżki masła
• świeżo mielony pieprz

Cebulę i czosnek obieramy i kroimy
w kostkę. Na patelni (głębokiej) lub
w garnku rozgrzewamy olej, po chwili
wrzucamy cebulę, czosnek i dodajemy
masło, wszystko razem przesmażamy.

MAKIJAŻ ODPORNY NA LATO!!!
Przy wysokich temperaturach i dużej wilgotności
potrzebujemy wodoodpornego makijażu, który przetrwa cały dzień w nienaruszonym stanie.
Latem zapominamy o mocnym makijażu. Motto letniego makijażu to "MNIEJ ZNACZY LEPIEJ".
Zacznijmy od nawilżającego kremu z wysokim filtrem
SPF. Świetnie wyglądający makijaż potrzebuje bazy.
Baza nałożona na całą twarz, zmniejszy widoczność
porów, wyrówna koloryt i sprawi, że podkład nie będzie
spływał z twarzy. Podkład możemy zastąpić lekkim
kremem BB.
Do makijażu oczu polecam wodoodporne tusze do rzęs i kresek. Wybierajmy
tusze o płynnej i żelowej konsystencji zamiast kredek, które mogą się rozmazywać. Na letnie upały zamiast pomadek lepsze będą błyszczyki.
W ofercie ORIFLAME posiada świetne matujące bibułki, które zbierają
nadmiar sebum.
Wszystkie produkty można przetestować w naszych BIURACH - ZAPRASZAM!!!

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 •

Jak cebula i czosnek „puszczą” zapach
dodajemy kaszę i dodajemy wywar powoli, nie cały na raz. Po jakiś 5 minutach
dodajemy pokrojonego w kostkę kurczaka oraz marchewkę z groszkiem i całość
podlewamy resztą wywaru. Gotujemy
przez około 15 minut pod przykryciem;
jeśli nam wywar za bardzo odparuje, możemy go uzupełniać wodą. Całość na koniec doprawiamy pieprzem.

(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
vv Ulla Pałka

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

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.

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

www.altanydreweko.pl

✆ 784 416 692
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KONCERT ORGANOWY
W GIEBUŁTOWIE

DRUGI KRAKOWSKI VINYL SWAP
JUŻ W TĘ NIEDZIELĘ!

Po sukcesie 1. krakowskiego Vinyl Swap pora na drugie święto miłośników winyli! Już w najbliższą niedzielę w Galerii Bronowice wystartuje muzyczna giełda, na której można będzie wymienić, sprzedać
lub kupić płyty i mnóstwo innych, związanych z muzycznym hobby,
sprzętów. Bezpłatne, specjalnie przygotowane stoiska czekać będą
w Galerii Bronowice w godz. 12.00 – 20.00.
W pobliżu Strefy Relaksu na parterze centrum handlowego staną
stoiska, na których uczestnicy
giełdy będą mieli możliwość wystawienia swoich kolekcji. Każdy
może przyjść, wymienić, sprzedać
czy kupić płytę winylową, kasetę,
książkę, nuty czy gramofon. Na
uczestników 2. Vinyl Swap czeka
również opcja sprawdzenia stanu
technicznego płyt, a sprzęt niezbędny do odsłuchu zapewni salon
Saturn. Udział w Vinyl Swap jest
bezpłatny. Na uczestników drugiego krakowskiego Vinyl Swap czekają również Pokazy DJ-ów.

Dziękujemy księdzu Stanisławowi Gutt za udostępnienie kościoła na próby oraz koncert, a także Pani mgr
Aleksandrze Gawlik oraz Panu mgr Pawłowi Szywalskiemu za przygotowanie młodych artystów.

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

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

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

więcej informacji na:
www.galeriabronowice.pl

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU

Ostatnio do Przedszkola w Tenczynku zawitali przedstawiciele różnych
służb mundurowych. Placówka zorganizowała DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
w ramach profilaktyki unikania zagrożeń.
Dzieci z grupy III odwiedzili ratownicy wraz z psem z Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Organizatorem spotkania,
w ramach realizowanego projektu
„Jaś w lesie - profilaktyka zaginięć
dzieci w terenie otwartym” był Pan
Jarek Kot - tata małego Bartusia.

Pies ratowniczy rozgrzał serca przedszkolaków. Odbył się
pokaz znalezienia zaginionej
osoby przez psa, a także zabawy sprawnościowe. Dzieci
otrzymały materiały edukacyjne, malowanki, opaski profilaktyczne i ulotki dla rodziców.

Policjanci z Policji Powiatowej
wręczyli dzieciom odblaski i odbite dziecięce linie papilarne.

Muzyczne popisy młodych artystów zostały docenione
gromkimi oklaskami.

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy – wstęp
wolny!

Strażnicy Miejscy przywieźli miasteczko rowerowe i uczyli dzieci
bezpiecznych zachowań na drodze.

Zgromadził on wielbicieli muzyki organowej, a także
ciekawych tej nowej inicjatywy. W murach XVII- sto
wiecznego kościółka wybrzmiał m. im. Bach, Pachelbel i Schumann tworząc podniosłą atmosferę.

vv tekst i foto: GOKiS

Organizatorem muzycznej giełdy
jest Galeria Bronowice i Non Stop
Music. w godz. 12.00 – 20.00.
28 czerwca każdy chętny będzie
mógł nie tylko zaprezentować
swoją płytotekę, ale i wymienić się
z innymi uczestnikami kolekcjonerskimi zdobyczami.

W kolejnym dniu w przedszkolnym ogrodzie odbyły się zajęcia
profilaktyczne w zakresie unikania zagrożeń. Zajęcia poprowadzili Policjanci z Policji Powiatowej Wydz. Prewencji z Krakowa
z Panią Beatą Dulewicz - starszą
sierżant Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii,
krzeszowicka Komenda Policji
z dzielnicowym Tenczynka Panem Robertem Orlikiem, Straż
Miejska i Strażacy OSP z Woli
Filipowskiej.

W niedzielę 14 czerwca w kościele parafialnym pw. Św. Idziego w Giebułtowie odbył
się pierwszy Koncert Organowy organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Państwową Szkołę Muzyczna II st.
im. F. Chopina w Krakowie.

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

Dzieci mogły wejść do samochodów policyjnych i strażackiego,
ale przede wszystkim dowiedzieć
się, w jaki sposób unikać zagrożeń
i ustrzec się przed niebezpieczeństwami.

Placówka zorganizowała DZIEŃ
BEZPIECZEŃSTWA z partnerami, którzy zaoferowali wsparcie
akcji letniej Słoneczne Wakacje
z Tęczą Marzeń, która w tym roku
nie doszła do skutku.
vv www.przedszkoletenczynek.com

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

506 378 033

(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495

509 680 171

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

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

Dokumentacja do celów prawnych
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Więcej światła w Twoim domu
dzięki większej powierzchni szyb!

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

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

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

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

PARTNER
HANDLOWY:

MATERIAŁY BUDOWLANE

"U GÓRALA"

WSZYSTKO Z DREWNA
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

U NAS NAJTANIEJ!
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roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

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

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO SPRZEDANIA

Działka budowlana o pow. 17,4 Ha
w Baczynie koło Mnikowa
pod zabudowę 13 domów mieszkalnych, w przepięknym miejscu,
pod lasem. Oferta skierowana do
dewelopera, ale nie tylko. Miejsce
zaciszne, widokowe, w bliskości
bliskość lasu.

DO SPRZEDANIA

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

Cena: 1,1 mln PLN

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.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 8 a
w Tenczynku.

Działka 59 a
w Węgrzcach Wielkich

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.

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.

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

Nowa cena: 100 tys. PLN.

34. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
35. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.

Cena: 590 tys. PLN.

61. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością podpięcia.
Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone
jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych, publicznych
i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
62. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej,
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

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

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

4. Drewniany dom w stanie surowym na widokowej działce 8 a w Czernej, 110 m
kw. NOWA CENA: 155 tys. PLN.

37. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

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

63. 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

40. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 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.

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

5. Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
6. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw.
plus budynek gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN.
7. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a.
Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie.
Cena: 1,5 mln PLN.
8. Dom w Beskidzie Niskim, 240 m kw, działka 20 a. Pod działalność
agroturytyczną jak i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.
Możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających
do nieruchomości – 19 arów, 4 ary, oraz działki rolnej 6 arów.
9. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze –
powierzchnia mieszkalna. NOWA CENA: 660 tys. PLN.

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
10. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym/kamienicy w Krzeszowicach, 55 m kw. NOWA CENA: 132 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
12. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
13. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
14. 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.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku. Cena: 95 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Tenczynku . Cena: 136 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 87 tys. PLN.
Działka budowlana 9 a w Tenczynku . Cena: 107 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Tenczynku. Cena: 137 tys. PLN.
Działka budowlana 40 a w Tenczynku. Cena: 415 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. Widokowa działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa, pod zabudowę
13 domów mieszkalnych. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie tylko.
Cena: 1,1 mln PLN.
49. Działka budowlano-rolna 47 a w Morawicy, z czego 20 a od drogi - działka
budowlana. Cena: 220 tys. PLN.
50. Działka budowlana 12 a plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Nowa cena: 100 tys. PLN.
51. Widokowa działka budowlana 19 a w Beskidzie Niskim. Cena: 70 tys. PLN.
Możliwość dokupienia 4a działki budowlanej oraz 6a działki rolnej.
52. Widokowa działka budowlana 4 a w Beskidzie Niskim. Cena: 14,5 tys. PLN.
53. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
54. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona
w pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
55. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok. 16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza
działka jest w pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość
zakupu każdej działki z osobna. Cena: 1500 PLN/ 1 ar.
56. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

.

29. 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.
30. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
31. Działka budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN.
32. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na
dom jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN.
33. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

57. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
58. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.
59. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali.
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty.
Cena: 590 tys. PLN.
60. Działka 1,45 ha., użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł.
Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę
hali magazynowo-produkcyjnej ponad 9200 m kw. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.

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

DLA PRACOWNIKÓW
69. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi.
Cena 2000 PLN/m-c.
70. Pokoje dla pracowników (maks. 18 osób) w Krzeszowicach. Cena: 360 zł/1
osoba/m-c z ogrzewaniem i wszystkimi mediami.
71. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Cena: 20 PLN/1
osobę na dobę.
72. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
73. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.
74. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.
75. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c.
76. Lokal w Jerzmanowicach 440 m kw, działka 8 a. Nowa cena: 6.000 PLN
netto/m-c.
77. 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
78. Hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 4,5 tys. /m-c.

POSZUKUJEMY DOMÓW DO WYNAJĘCIA ORAZ DZIAŁEK NA SPRZEDAŻ DLA KONKRETNYCH KLIENTÓW
• tel. 796-351-499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

WIELKA WIEŚ

MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, Pl. Fr. Kulczyckiego 1
zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w zajęciach komputerowych

„CZWARTKOWE PODRÓŻE
MAŁE I DUŻE”
W czasie podróży poznamy :
2 lipca – Eurazja
9 lipca – Afryka
16 lipca – Australia
23 lipca – Ameryka Północna
30 lipca – Ameryka Południowa
6 sierpnia – Antarktyda

Spotkania odbywać się będą w czwartki w godz. 10.00 - 12.00
ZAPISY DO 26 CZERWCA
Z A P R A S Z A M Y

CHRZANÓW
VIII FESTIWAL „DOMEK ARTYSTÓW WSZELAKICH”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Chrzanowie zaprasza 3 lipca od godz. 10.00 (sala teatralna) na VIII
FESTIWAL „DOMEK ARTYSTÓW WSZELAKICH”. Wstęp wolny.
SPOTKANIE FILOZOFICZNO-LITERACKIE Z DR. MARKIEM NIECHWIEJEM
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Chrzanowie zaprasza 3 lipca od godz. 18.00 (Klub „Stara Kotłownia”)
spotkanie filozoficzno-literackie z dr. Markiem Niechwiejem „Veritas est adequatio rei et intellectus (prawda
jest zgodnością świata z naszym postrzeganiem)”. Podczas spotkania dr Marek Niechwiej zaprezentuje swoje
dotychczasowe wydawnictwa książkowe. Wstęp wolny.
FESTIWAL GIER PLANSZOWYCH
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Chrzanowie zaprasza na festiwal gier planszowych, który odbędzie
się 7 lipca od godz. 17.00 (sala 33 MOKSiR). Wstęp wolny.
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W CHRZANOWIE ZAPRASZA NA WYSTAWY:

• Galeria „Na Styku”: POKÓJ I DOBRO - wystawa malarstwa, rzeźby, ceramiki, inspirowana postacią święte-

TRZEBINIA

go Franciszka z Asyżu. To wspólne dzieło kilkudziesięciu krakowskich artystów, również tych zrzeszonych
w zabierzowskim stowarzyszeniu Ceramika bez Granic.

• Hol przed salą odczytową: „Chrzanowskie Impresje” – XIV poplenerowa wystawa obrazów
• Pasaż za MOKSiR: – plenerowa wystawa rzeźby wybitnego krakowskiego rzeźbiarza,
prof. ASP – Karola Badyny

• Przestrzeń przed MOKSiR: plenerowa wystawa rzeźby, znakomitego śląskiego rzeźbiarza,
wykładowcy na ASP Katowice – Tomasza Koclęgi

• Galeria Na Piętrze: wystawa obrazów wybitnego polskiego artysty prof. Bronisława Chromego
i jego córki Kingi Chromy

Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk zaprasza na plenerowe wystawienie opery
HALKA STANISŁAWA MONIUSZKI
w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu 26 czerwca 2015 r. godz. 20.00
Zespół Pałacowo - Parkowy w Młoszowej
godz. 16.00 Otwarcie wystawy malarskiej „Ogród sztuki” Grupy Twórców Pegaz
godz. 17.00 „Technika solarna źródłem rozwijania wrażliwości estetycznej, kompozycyjnej i artystycznej” wykład Karola Mroziewskiego inaugurujący wystawę „TRZEBINIA W FOTOGRAFII SOLARNEJ”. Wstęp wolny.
www.tck.trzebinia.pl

• Hol przy wejściu do kina: „Koń-kretna sesja” - wystawa fotografii uczestników
warsztatów filmowo-fotograficznych

KINO PLENEROWE (PLAC TYSIĄCLECIA):

• 03.07- „GRAN TORINO”
• 17.07-”PORANEK KOJOTA”
• 31.07-”SEKSMISJA”- WSZYSTKIE SEANSE O 20.30

Po raz drugi zapraszamy na wakacyjne seanse pod chmurką. Wstęp na pokazy plenerowe jest bezpłatny.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„MINIONKI” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 26.06-30.06 godz. 14.00 (2D), 16.00 (3D), 18.15 (2D) • 01-02.07 godz. 14.00 (3D), 16.00 (3D) •
• 03.07 godz. 16.00 (3D) • 04-09.07 godz. 14.00 (3D), 16.10 (3D) •
reż.: K. Balda, P. Coffin; czas trwania: 94 min.; gatunek: animacja/familijny/komedia; prod. USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„KRAINA JUTRA” 2D [napisy PL]
• 26-30.06 godz. 20.20 •
reżyseria: B. Bird; czas trwania: 120 min.; gatunek: sci-fi; prod. USA, 7 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)
„TERMINATOR: Genisys” PREMIERA 2D/3D
• 01-09.07 godz. 18.15 (2D), 21.00 (3D) • 10- 12.07 godz.15.00 (2D), 17.45. (3D), 20.30 (3D) •
• 13-16.07 godz. 17.15 (2D), 20.00 (3D) •
reżyseria: A. Taylor; czas trwania: 119 min.; gatunek: akcja/sci-fi; prod. USA, 12 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

•
•
•

XXI DNI TRZEBINI
27 – 28 czerwca 2015 roku, Plac przy ul. Ochronkowej w Trzebini
27 czerwca 2015 roku (sobota)
godz. 16.00 Laureaci Festiwalu Artystycznego
• godz. 20.00 występ CROSS’IN THE RIVER
SIXART: Emilia Nowak, Karolina Kochańska,
• godz. 20.30 Koncert „Do grającej szafy grosik
Ewelina Trębacz, Edyta Niziołek
wrzuć….” Wykonają: Marzena Michalczyk,
godz. 17.00 Występ zespołu EDER
Paulina Nowak i Marcin Kurcz
godz. 18.30 Koncert MESAJAH
• godz. 21.30 Koncert EWELINY LISOWSKIEJ
z zespołem RIDDIM BANDITS
28 czerwca 2015 roku (niedziela)
godz. 16.00 – 20.00 - PIKNIK „RODZINNIE I SPORTOWO” WIELE ATRAKCYJNYCH NAGRÓD

PREZENTACJE SCENICZNE, wystąpią m.in.:
• zespoły artystyczne Trzebińskiego Centrum Kultury
• laureaci I Gminnego Konkursu Wokalnego „Wiosenne
muzykowanie”
• przedszkolaki z terenu Gminy Trzebinia (przedszkole
Samorządowe nr 1, 2, 3, 4, 6 oraz Błękitna Laguna,
Akademia Miki i Społeczne Przedszkole w Płokach)
• turnieje sportowe: o Puchary Burmistrza Trzebini Turniej
Szachowy, Piłkarzyki,
• Tenis stołowy
(regulaminy dostępne stronie www.tck.trzebinia.pl

• „BAW SIĘ RAZEM Z NAMI” – zabawy animacyjne i
stoiska promocyjne Domów Kultury TCK
• „BAWIMY SIĘ Z BIBLIOTEKĄ” głośne czytanie bajek,
Ekologiczny Konkurs Plastyczny
• W świecie baśni i bajek, Kiermasz Książki Przeczytanej
• 18.00 Mistrzowski pokaz gry w tenisa stołowego w
wykonaniu zawodników I ligowej drużyny OPOKA
TRZEBINIA
• ok. 18.30 wręczenie nagród laureatom Międzyszkolnego
konkursu wiedzy o Trzebini „Trzebinia – moja mała
ojczyzna”

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIEROWO: MINIONKI – (DUBBING PL)
• 26.06 - 2D 16:00, 3D 18:30, 2D 20:00 • 27.06 - 3D 15:00, 2D 17:00, 3D 19:00 • 28.06 - 2D13:30, 3D15:30, 2D17:30 •
• 30.06, 2.07- 3D 16:00, 2D 18:00 • 1.07- 2D 16:00, 3D 18:00 • 3.07, 7.07, 9.07- 2D 16:00 •
• 4.07, 8.07- 3D 16:00 • 5.07- 3D 15:00 •
czas trwania: 90 min. Gatunek: anim/kom/fam, USA,
Bilety całe 3D - 20zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł.
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/

Informacje, Reklamy

małopolski

XIV PUCHAR WSI KRAKOWSKIEJ ‘2015

Co roku, nieprzerwanie od 14 lat, w czerwcu, w Zabierzowie organizowane są zawody łucznicze dla dzieci i młodzieży
do lat 15-Puchar Wsi Krakowskiej. W bieżącym roku, 13 czerwca, na torach łuczniczych OSiR w Zabierzowie, do
rywalizacji stanęło 79 młodych adeptów łucznictwa reprezentujących 10 klubów Małopolski i Śląska, startując w 3
kategoriach wiekowych i zespołowej.
Imprezę otworzyli prezes ULKS
Ruda Śląska), 2. Maksymilian
Grot Zabierzów – Marta Dudek
Wider (Sokole Oko Zawadka), 3.
oraz v-ce Wójt Gminy Zabierzów
Jan Kołodziej (Diana Wolbrom);
– Wojciech Burmistrz, w asyście • dziewczęta
(rocznik
2003
przewodniczącego Komisji Promoi młodsze): 1. Aleksandra Wider
cji, Kultury i Sportu Rady Gminy
(Sokole Oko Zawadka), 2. Emilia
– Jerzego Kowalika, Kariny LipiarPieczara (Sokole Oko Zawadka),
skiej-Pałka – wielokrotnej reprezen3. Julia Mróz (Grot Ruda Śląska);
tantki barw narodowych, aktualnej
• chłopcy (rocznik 2003 i młodsi):
wicemistrzyni Polski na torach
1. Marek Trzópek (Błękit Gruotwartych, zawodniczki trenującej
szowiec), 2. Kazimierz Wider
w Zabierzowie oraz przyjaciela za(Sokole Oko), 3. Piotr Szczepańbierzowskich łuczników - Józefa
ski (Grot Zabierzów);
Kruka.
• młodziczki (rocznik 2001-02): 1.
W trakcie zawodów tory łucznicze
Stefania Andrzejewska (Płaszow Zabierzowie odwiedzili Starowianka Kraków), 2. Julia Smętek
sta Powiatu Krakowskiego Józef
(Zamek Suski Sucha Beskidzka),
Krzyworzeka i radny Gminy Jerzy
3. Agnieszka Baran (Dąbrovia
Cywicki – współzałożyciel Grota
Dąbrowa Tarnowska);
Zabierzów.
• młodzicy (rocznik 2001-02): 1.
Medale w poszczególnych kategoMarcel Pilarek (Grot Ruda Śląriach zdobyli:
ska), 2. Marek Jaśkow (Płaszo• dziewczynki młodsze (rocznik
wianka Kraków), 3. Wiktor Szre2005 i młodsze): 1. Sylwia Syguła
der (Grot Ruda Śląska);
(Diana Wolbrom), 2. Oliwia My• młodziczki starsze (rocznik
sza (Błękit Gruszowiec), 3. Łucja
2000): 1. Karolina Kozaczka
Mysza (Błękit Gruszowiec);
(Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska),
• chłopcy młodsi (rocznik 2005
2. Wyciślik Justyna (Grot Ruda
i młodsi): 1. Jakub Sroka (Grot
Śląska), 3. Zemanek Berenika

MGBP W KRZESZOWICACH ZAPRASZA
NA PODSTAWOWY KURS INTERNETOWY
DLA SENIORÓW (+50)
KOSZT: 36 ZŁ – ZA CAŁY KURS
START WE WRZEŚNIU – ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ !!!
ZAPISY W BIBLIOTECE LUB TEL. 12 282 15 13

(Płaszowianka Kraków);

• młodzicy starsi (rocznik 2000):
1. Piotr Wiśniewski (UKS Dziesiątka Jaworze), 2. Mateusz Suder (Płaszowianka Kraków), 3.
Hubert Stamkowicz (MGOKiS
Dobczyce)

W rywalizacji klubowej zwyciężył
ULKS Sokole Oko Zawadka, przed
UKS Grot Ruda Śląska i MGOKiS
Dobczyce. Na czwartym miejscu
zakończył gospodarz zawodów –
ULKS Grot Zabierzów.
Za zajęcie miejsc 1-6 zawodnicy
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, a zespołom wręczono okolicznościowe puchary. Poczęstunek
dla zawodników ufundowała firma
RAFAPOL z Zabierzowa.

Wyniki uzyskane przez zawodników – z racji wpisania turnieju do
kalendarza imprez ogólnopolskich
Polskiego Związku Łuczniczego
– są brane pod uwagę w rankingu
Ogólnopolskiej Ligii Młodzików
2015 i Pucharu Małopolski.
Wsparcia finansowego w organizacji imprezy udzieliło Starostwo Powiatu Krakowskiego i Urząd Gminy
Zabierzów. Finansowo i rzeczowo
zawody wspierały firmy Motogama,
Mosur, Rafapol i inni sponsorzy, nie
wymienieni z nazwy.

Do sprawnej organizacji imprezy
w głównej mierze przyczynili się
działacze i starsza młodzież zrzeszona w klubie.
vv Aleksander Jabłoński

POKAZY Z FIZYKI NA
UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM

Wakacje tuż tuż, a tymczasem u uczniów z klasy III Szkoły Podstawowej w Modlnicy
nauka i to w prawdziwym wydaniu. Trzecioklasiści wybrali się bowiem na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, gdzie w Instytucie Fizyki mieli okazję uczestniczyć
w pokazach naukowych. Poprzez zabawę i eksperymenty fizyczne dzieci odkrywały
tajemnice otaczającego nas świata.
W czasie 1,5 godzinnego spotkania pod czujnym okiem profesorów UP uczniowie przeprowadzili kilkanaście ciekawych
eksperymentów
fizycznych,
korzystając z unikalnych sprzę-
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www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

tów, narzędzi i zestawów edukacyjnych Uniwersytetu.

W atmosferze wspólnej zabawy
z fizyką, Pokazy w Instytucie
I tak „malowali” dźwiękiem, Fizyki u wszystkich wzbudziły
elektryzowali
i
wprawia- wielkie zainteresowanie.
li w ruch przedmioty, a navv www.wielka-wies.pl
wet wywoływali błyskawice!

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

KOKO

ASIK

Przedstawiamy Asika, który wciąż czeka na dom w przytulisku Fundacji Człowiek
Dla Zwierząt. Asik jest wesołym, młodziutkim psiakiem wpatrzonym w człowieka i
zastygającym w bezruchu podczas głaskania. Waży nie więcej niż 15-16 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
także wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt wciąż poszukuje odpowiedzialnego, kochającego
domu dla pieska imieniem Koko. Koko ma w tej chwili ok. 4 miesięcy. Urodził się
w lesie, gdzie został porzucony przez mamę wraz ze swymi siostrami. Tylko dzięki
pomocy dobrych ludzi trafił do fundacyjnego przytuliska.
Szczeniak będzie docelowo średnim psiakiem. Jest dobrze zsocjalizowany, otwarty
i rezolutny, garnie się do ludzi. Został odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony na Kontakt: 534 884 174.
choroby zakaźne. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt: 534 884 174.

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

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

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

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

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

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

małopolski

www.romar-bis.pl
SUPER CENY

Sanka 248

NA TYNKI

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

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

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

Zapraszamy do
nowego Gabinetu rehabilitacji i ﬁzykoterapii FizjoMedica
mieszczącego się w Rudawie przy ulicy Antoniny Domańskiej 24
(budynek przychodni NZOZ "ZDROWIE").
Oferujemy Państwu zabiegi z zakresu ﬁzykoterapii, kinezyterapii
oraz masaże lecznicze.
Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt,
który w połączeniu z odpowiednimi kwaliﬁkacjami terapeuty gwarantuje,
że wykonywane zabiegi są skuteczne i w pełni bezpieczne.
Kontakt pod numerami telefonu: 536 455 200, 536 455 208.
Gabinet będzie otwarty już od 15 lipca 2015 r.

12 283 63 47 • 609 240 849

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

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

