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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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Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami
Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo �inansowe i kredyty

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200;
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²
365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²
190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²
175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m² 360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice
z projektem domu jednor. 2400 m²
199 000 zł
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m² 145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik 5500 m²
400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2
110 000 zł
300 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2
70 000 zł
• Krzeszowice, 1100 m2
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
80 000 zł
• Siedlec, 1200 m2
90 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
• Tenczynek, centrum 990 m²
z projektem i uzgodnieniami
125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²
295 000 zł
• Tenczynek, 1650 m2 z mediami
250 000 zł
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105 000 zł
• Tenczynek, 800 m z mediami
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m² 265 000 zł
• Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
• Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
• Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
• Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
• Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
• Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
105 000 zł
• Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
• Miękina, 7.0 a
10 000 zł
• Krzeszowice, 6.0 a
25 000 zł
• Mogilany, 1200 m2
60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2 55 zł/1 m2
• Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
• Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
• Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł
• Zalas, 0.75 ha
150 000 zł

• Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha
120 000 zł
• Zalas, 40 a
35 000 zł
• Zalas, 26 a
20 000 zł
• Zalas, 63 a
100 000 zł
• Zalas, 20 a
15 000 zł
80 000 zł
• Paczółtowice, 1.60 ha
• Paczółtowice, 0.64 ha
32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
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• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m pow. uż.
380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum
299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
z zabudowaniami 150 m2
260 000 zł
380 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania
310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż
460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²
300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
z domem jednor. 193 m² P.U.,
420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m²
P.U. na działce 950 m²
250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.
180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki
185m² P.U. domu
660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U.
na działce 1165 m²
150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.
100 m² z bud. gosp. 766 m² działki
159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m²
z garażem na działce 1600 m² NOWY
480 000 zł
KOMERCJA:
• Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
100 000 zł
• Trzebinia przy DK79: Budynek biurowy z pom.
użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²
800 000 zł

ZAMIENIMY!!!

Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia, na 1 pokój + kuchnia

WYNAJMIEMY!!!

Krzeszowice: Lokal w pawilonie handlowym 55 m2 2200 zł/mc netto + opłaty bieżące
Trzebinia: Obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103 m2 komfort
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

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

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY
W POZYSKIWANIU
CZNYCH,
KREDYTÓW HIPOTE
GOTÓWKOWYCH
E
ORAZ PRZY ZAKUPI
SAMOCHODÓW.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

• Policealne Studium Zawodowe Zaoczne w Wieliczce - 2 lata:
administracja, rachunkowość i ochrona fizyczna osób i mienia,
asystent osoby niepełnosprawnej (roczne), opiekun w domu pomocy społecznej
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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Więcej światła w Twoim domu
dzięki większej powierzchni szyb!

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

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

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

PARTNER
HANDLOWY:

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

Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” powstało w 2009 r. z inicjatywy mieszkańców i sympatyków wsi Cholerzyn. Za główny cel przyjęło sobie polepszanie jakości życia mieszkańców tej miejscowości. Pozyskując zewnętrzne
środki finansowe (unijne, rządowe i samorządowe oraz od sponsorów)
Stowarzyszeniu udało się zrealizować szereg projektów polepszających
miejscową infrastrukturę.

W ramach zagospodarowania zaniedbanych terenów, stworzono
schludny skwer rekreacyjny z tablicę informującą o historii miejscowości. Przy popularnej trasie
rowerowej zlokalizowana została
przystań rowerowa, dzięki czemu
turyści mają możliwość odpoczynku i schronienia się przed
deszczem. Przy szkole podstawowej utworzono plac zabaw dla
dzieci. Część funduszy na te inicjatywy uzyskano w ramach Małych Programów finansowanych
przez LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Dbając o więzi społeczności lokalnej
organizuje się szereg imprez, jak
np. cykliczne spotkania opłatkowe i zabawy. Zgodnie ze statutem organizacji prowadzona jest
działalność promująca turystykę
krajową i zagraniczną. Członkowie Stowarzyszenia pomagają
ludziom w potrzebie uczestnicząc
w różnych akcjach, min. „Szlachetna Paczka” czy „Odbudowa
Szkoły w Nepalu”. Działalność
Stowarzyszenia „Nasz Cholerzyn”
jest dowodem na to, że mieszkańcy małych miejscowości chętnie
angażują się w pracę społeczną
widząc jej wymierne  efekty.

Stowarzyszenie „Nasz Cholerzyn” ma przyjemność poinformować, iż zostało jednym
z dwunastu laureatów tegorocznego konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów” organizowanego przez Kraków
Airport. Otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy wiejskiego placu zabaw i rekreacji
„InteGRACJA”. Wśród zainstalowanych urządzeń znajdą
się zarówno te dla dzieci, jak
i dla osób dorosłych. Będzie tu
także urządzenie dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu
plac stanie się miejscem nie tylko zabawy, ale także integracji.
W realizację inicjatywy, zaangażowało się szereg instytucji
i lokalnych podmiotów gospodarczych. Działkę pod budo-

wę placu użyczyła Spółka Dla
Zagospodarowania Wspólnoty
Gruntowej Wsi Cholerzyn. Uzyskaliśmy też pomoc finansową
od Rady Sołeckiej Cholerzyna.
Wsparcie w formie przygotowania niezbędnej dokumentacji
geodezyjnej i projektowej udzieliła firma „Geoplan” p. Studniskiego, jak również p. Małgorzata Staśkiewicz. Materiały na
ogrodzenie placu zabaw przekaże nieodpłatnie firma Promerol
S.A. z Kryspinowa.
Wszystkim już zaangażowanym bardzo dziękujemy, a kolejnych chętnych do współpracy, serdecznie zapraszamy!

vv www.nasz.cholerzyn.net
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KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 21 lat
doświadczenia

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

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

* Dokumentacja do celów prawnych

Zapraszamy

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

pon. - piątek 9.00 - 17.00

www.archi-geo.pl

małopolski
PORADY PRAWNE

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
Instytucja poświadczenia dziedziczenia została wprowadzona do polskiego porządku
prawnego przez ustawę z 24.08.2007 o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181 poz. 1287) i weszła w życie z dniem 02.10.2008 roku.
Instytucja poświadczenia dziedziczenia jest to czynność
notarialna, która pozwala na
stwierdzenie nabycia spadku
w inny sposób niż przez przeprowadzenie sprawy sądowej.
W tym trybie można stwierdzić
dziedziczenie ustawowe, jak
i testamentowe (z wyjątkiem
testamentów szczególnych np.
wyrażonego przez spadkodawcę
ustnie w obecności co najmniej
trzech świadków w związku z obawą rychłej śmierci).
Istota takiego poświadczenia
sprowadza się do tego, że po
zarejestrowaniu w specjalnym
systemie (rejestrze) akt poświadczający dziedziczenie ma
takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądowe
o stwierdzeniu nabycia spadku,
co wynika z art. 95j Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. nr 189,
poz. 1158 z późn. zm.).
Zanim notariusz sporządzi akt
poświadczenia dziedziczenia,
ma on obowiązek spisać protokół dziedziczenia przy udziale
wszystkich osób, które mogą
wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Warto dodać, że notariusz
może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia także wtedy, gdy jeden ze spadkobierców

powołanych do dziedziczenia
nie żyje, co potwierdził Sąd
Najwyższy w uchwale z dnia 17
listopada 2009 roku sygn. akt
III CZP 89/09.
W dalszej kolejności poucza
osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku
ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywych
oświadczeń. W protokole dziedziczenia zamieszcza się m.in.
zgodne żądanie poświadczenia
dziedziczenia złożone przez
osoby biorące udział w spisywaniu protokołu, oświadczenia
o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów, oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało
uprzednio wydane postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku i że nie toczy się
takie postępowanie.
Spadkobiercy
muszą
złożyć oświadczenie o tym, czy
w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne i kto ze
spadkobierców
ustawowych
odpowiada warunkom przewidzianym do jego dziedziczenia.
Składają też oświadczenie co
do tego, czy już wcześniej były
składane oświadczenia o przy-

jęciu spadku lub odrzuceniu
spadku, czy zostało wydane
orzeczenie dotyczące niezgodności dziedziczenia oraz czy
były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą co do dziedziczenia po nim.

Jeżeli od dnia otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) nie
upłynęło jeszcze sześć miesięcy,
w protokole dziedziczenia należy
zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu
spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo
o odrzuceniu spadku. Jeśli takie
oświadczenia zostały już uprzednio złożone, wystarczy że notariusz zamieści wzmiankę o dacie, miejscu i treści oświadczeń
złożonych przez poszczególnych
spadkobierców. Niezwłocznie po
sporządzeniu aktu poświadczenia
dziedziczenia rejent dokonuje jego
wpisu do rejestru tych aktów. Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia
dziedziczenia.
Oczywiście spadkobiercy muszą dostarczyć notariuszowi
dokumenty, które zostaną dołączone do protokołu dziedziczenia. Są to: odpis aktu zgonu
spadkodawcy, odpisy aktów
stanu cywilnego spadkobierców ustawowych oraz inne

dokumenty mające wpływ na
ustalenie praw do spadku, np.
testament.

Maksymalna taksa notarialna
za sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia wynosi
50 zł, a za sporządzenie protokołu dziedziczenia 100 zł.
Należy pamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach może dojść
do uchylenia już zarejestrowanego aktu poświadczającego
dziedziczenie. Może to zrobić
sąd, gdy w odniesieniu do tego
samego spadku zostało wydane
postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku. Właściwym
w sprawie jest sąd spadku,
a więc sąd rejonowy właściwy
dla miejsca ostatniego stałego
zamieszkania
spadkodawcy.
Natomiast w przypadku zarejestrowania dwóch lub więcej
aktów poświadczenia dziedziczenia w odniesieniu do tego
samego spadku, sąd spadku
na wniosek zainteresowanego
uchyla wszystkie akty poświadczenia dziedziczenia i wydaje
postanowienie o stwierdzeniu
nabycia spadku.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA

dla klas I-III
w Szkołach Podstawowych
w Krzeszowicach i w Tenczynku
Ćwiczenia wyrobią u Twojego dziecka
odpowiednie nawyki, poprawią postawę
oraz znacząco wzmocnią mięśnie
stabilizujące kręgosłup.
Serdecznie zapraszamy
na gimnastykę korekcyjną dla dzieci
w wieku wczesnoszkolnym.

Wójt Gminy Wielka Wieś
wraz z Centrum Medycznym BELUGA-med
zapraszają na akcję profilaktyczną.
PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY
w dniu 12 września 2015 r. (sobota) w ośrodku zdrowia w Szycach 65
w godz. 8.00 – 16.00
Akcja skierowana jest do kobiet w wieku od 25 lat
Akcja obejmuje USG tarczycy, pobranie krwi na TSH oraz konsultację endokrynologiczną w wypadku potrzeby dalszej diagnostyki i podjęcia działań.
Akcja finansowana jest w całości przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.
Rejestracja w dniach od 01.09.2015 r. do 11.09.2015 r.
w godzinach 7.30 – 15.30
pod numerem telefonu: (12) 419-17-01 wew. 107.

POSTAW NA ZDROWIE
SWOJEGO DZIECKA!
LEKCJE JĘZYKA
ANGIELSKIEGO W TENCZYNKU
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZOWICACH
FILIA W TENCZYNKU

Zapisy na rok szkolny 2015/16
odbędą się na zebraniu z rodzicami
Cena 100 zł za 4 miesiące = 15 lekcji
(6,60 zł za 45 minut gimnastyki)
Zajęcia prowadzi
mgr rehabilitacji Anna Chrząścik
tel. 502 130 516
e-mail: biuro@rehmedica.pl

Biblioteka w Tenczynku od 13 lutego 2013 roku
uruchomiła w swojej placówce lekcje nauki języka
angielskiego. Zajęcia prowadzone przez lektorkę
Barbarę Ciaputę cieszą się dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszej gminy. Po wakacyjnej przerwie
rozpoczynamy kolejny rok nauki.
Pierwsze zajęcia odbędą się
15.09.2015 r. (wtorek) o godz. 17.00,
i w każdy kolejny wtorek spotykamy się od godz. 17.00 do 18.30.
Chętnych do nauki języka angielskiego
prosimy o kontakt z biblioteką - nr tel. 12 257 93 87

Informacje, Reklamy

małopolski

LEKCJA MAKIJAŻU: IDEALNA CERA

Doskonale przygotowana cera to etap, bez którego po prostu nie istnieje perfekcyjny makijaż.
U mnie podstawą jest skóra. Lubię podkreślać jej strukturę, bawić się światłocieniem. Zależy
mi, aby uzyskać twarz o prawidłowych proporcjach z nieskazitelną, świeżą cerą.

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

www.gabinetelf.pl

Aby osiągnąć taki efekt, zaczynam od nałożenia bazy. To taki wypełniacz
zmarszczek, troszkę oszukuje, ponieważ po nałożeniu tego kosmetyku
mamy wrażenie, że skóra jest satynowa, gładka jak jedwab. Produkt
wyrównuje fakturę i utrzymuje prawidłowe nawilżenie skóry pod
makijażem.
Następnie nakładam korektor, który stanowi pewnego rodzaju kamuflaż,
ukrywa niedoskonałości skóry: przebarwienia, cienie, blizny, trądzik
i inne zmiany. Profesjonalne środki kamuflujące nie ścierają się, są
wodoodporne, nie zmieniają swojej struktury pod wpływem potu lub
upału i występują w wielu odcieniach. W Gabinecie Elf znajdziemy
korektory:
• białe, rozświetlające jasną cerę (efekt porcelanowej cery)
• różowe dodające świeżości zmęczonej skórze
• zielone niwelujące zaczerwienienia
• fioletowe dodające świeżości skórze o żółtawym odcieniu
• pomarańczowe podkreślające opaleniznę i nadające zdrowy wygląd
Ten etap to również moment na stworzenie prawidłowych proporcji.
Odpowiednie korektory i techniki pomagają te proporcje uzyskać.
Bez tych działań twarz będzie płaska. Pamiętajmy, że ideałem jest
owalny kształt twarzy.
Kolejny etap: wyrównanie kolorytu skóry. W zależności od typu,
wieku i stanu skóry dobieramy odpowiedni podkład. W Salonie Elf
do dyspozycji mamy podkłady:
• transparentny
• kryjący
• matujący
• rozświetlający
• liftujący
• nawilżający
Mam swoje sprawdzone, które nie tworzą maski, nie wysuszają i utrzymują się długo. Kosmetyk powinien wyrównać koloryt skóry, stopić
się z karnacją i być niewidoczny. Nakładam dokładnie na całą twarz,
również na powieki i usta.
Następny etap to zmatowienie i utrwalenie. Matowe wykończenie
zapewnia sypki puder. Mam swój ulubiony, pasuje do każdego kolorytu,
świetnie się sprawdza w makijażu do fotografii, ślubnym i przy skórach
przetłuszczających się. Nakładając puszkiem lub dużym pędzlem
pamiętam o powiekach i ustach. W przypadku skóry dojrzałej omijam
niektóre partie, żeby nie uwydatnić zmarszczek albo stosuję puder
rozświetlający, który pozostawia delikatny połysk na skórze.
Działania przygotowujące skórę wymagają najwyższej precyzji
i starannego dopracowania, zapewniając zarazem transparentność

i świetlistość, niezależnie od ilości nałożonych
kosmetyków. Skóra musi
wyglądać naturalnie,
jakby nie miała na sobie
absolutnie nic. A kiedy
mamy zdrową, promienną skórę, proporcjonalne
rysy - jesteśmy piękne.
Dlatego właśnie ta
lekcja w makijażu jest
najważniejsza i tę sztukę
staram się doprowadzić
do perfekcji.
Tak przygotowana skóra jest nieskazitelnie gładka, jednolita, zero
niedoskonałości. Kojarzy mi się z czystym płótnem, na które malarz
przelewa swoje wizje. I dlatego teraz zaczyna się prawdziwe szaleństwo
wizażysty - zabawa kolorem. Ale to temat na kolejną lekcję...
mgr Angelika Kozera
kosmetolog, instruktor stylizacji rzęs

Kurs 60-minutowy: Podstawy makijażu cena: 99 zł
Podczas tej lekcji nauczysz się wszystkiego,
czego potrzebujesz, aby wyglądać i czuć się pięknie.

AMY WINEHOUSE
– PORTRET DIWY I CZŁOWIEKA

Asif Kapadia twórca filmów dokumentalnych stworzył niezwykle
przejmujący obraz kobiety - ikony XXI wieku – Amy Winehouse.
O tej młodej dziewczynie zostało powiedziane bardzo wiele.
Gdy była sławna, gazety, blogi, plotkarskie portale przepełnione były jej zdjęciami i komentarzami o jej figurze, ubraniach i kolejnych
problemach związanych z alkoholem i narkotykami. Powstały również
dwie biografie artystki jedną stworzyła matka Amy, drugą ojciec. Film,
który można teraz zobaczyć w polskich kinach wydaje się być najbardziej
prawdziwy, wiarygodny i nie wystylizowany.
Film „Amy” jest zmontowany
z setek materiałów zdobytych
od fanów, znajomych, paparazzi, członków rodziny piosenkarki. Reżyser połączył
zdobyte filmy i zdjęcia z niezwykłym wyczuciem stwarzając wrażenie płynnej narracji – choć w rzeczywistości
historia o Amy opowiada się
sama. Film pokazuje Winhouse w różnych sytuacjach,
począwszy od roześmianej nastolatki śpiewającej sobie samej Happy Birthday, po sceny
niezwykle dramatyczne, gdy
nałogi zawładnęły jej życiem.
Kapadia ukazuje nam jak z pogubionej dziewczynki, Amy
Winehouse, przeobraża się
w cień samej siebie. Bulimia,
alkohol, narkotyki, a ponad
wszystko toksyczny związek
to demony, które dręczyły ją
i zabiły w wieku 27 lat.
Niewątpliwie Amy była niezwykle utalentowana i wrażliwa. Oglądając tą biografię,
chyba każdy zada sobie pytanie, czy mogło być inaczej?

W którym momencie można
było jeszcze Ją uratować. Jest
to obraz przejmujący i smutny.
Widz wychodzi z kina pogrążony w myślach nad tym czy ta
diva, mająca pozornie wszystko, nie dostrzegała, że spada
w otchłań samodestrukcji?
Pojawia się również refleksja
o tym jak łatwo jest oceniać
osoby z pierwszych stron gazet, jak łatwo jest „wieszać
psy” na kimś, kogo znamy
tylko z mediów. W filmie czuć
gorycz i nutę oskarżenia wobec
wszystkich tych, którzy biernie patrzyli na dramat, wręcz
nakręcali całą historię - mowa
o fanach, o antyfonach i całym
świecie show biznesu. Kapadia ukazał okrutną machinę,
która wciągnie i przemieli
każdego, kto nie ma żelaznego
charakteru. Aby osiągnąć sukces medialny, zdobyć ogromną
sławę i pieniądze i nie zatracić siebie, trzeba mieć swoje
twarde zdanie, wpojone zasady moralne, ogromne wsparcie rodziny i wyznaczony cel,

do którego się dąży. Trzeba
mieć również poczucie własnej wartości niezależnie od
opinii innych. W historii Amy
zabrakło wszystkich tych
czynników, które mogły ją
uratować. Reżyser zachował
zdrowy dystans, nie pada na
kolana przed legendą piosenkarki. To sprawia, że nieco
groteskowa postać gwiazdy,
staje się nam bliższa przez
odarcie z nadanej jej roli.
Muzykę Amy Winhouse można kochać, podziwiać lub być
jej obojętnym. Warto jednak
poznać samą artystkę - taką
jaka była naprawdę. Stała się
ona ikoną naszej kultury –
popkultury, naszych zwariowanych czasów, naszej cyber-rzeczywistości i choćby z tego
względu warto zobaczyć film
„Amy”. Polecam.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com
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KĄCIK KULINARNY

GULASZ WARZYWNY
Gulasz warzywny to pyszny pomysł na obiad,
w letni dzień :) Przygotowuje się szybko, jest
zdrowy i dietetyczny na dodatek.
Gulasz warzywny
• 2 cukinie (nieduże)
• 2 czerwone papryki
• 4 ząbki czosnku
• 4 małe patisony
• 2 cebule
• 1 litr sosu pomidorowego
+ 0,5 szklanki wody
• pieprz świeżo mielony
• olej do podsmażenia
• 1/2 łyżeczki kuminu
• kalafior

Kalafiora rozdrabniamy na małe różyczki i gotujemy na parze przez około
8 minut.
Cebulę i czosnek obieramy i kroimy
w półplasterki. Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy na nim cebulę, czosnek i kumin. Cukinię myjemy
i kroimy w półplasterki, paprykę kroimy w paseczki, a patisony na cztery
części. Wszystkie warzywa przekładamy na patelnię do cebuli i całość lekko podsmażamy, dodajemy sos pomidorowy, wodę oraz kalafiora. Całość
gotujemy około 15 minut, aż warzywa
zmiękną.
Podajemy z dodatkiem np. pieczywa,
ziemniaków.

vv Ulla Pałka

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

SIAT-METAL DARIUSZ KIECA
Trzebinia, ul. Kościuszki 72
32 753 30 46, 606 431 053
www.motopal.pl biuro@motopal.pl
• kursy prawa jazdy, kategorie:
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

• szkolenia okresowe kierowców zawodowych
kwaliﬁkacje wstępne i wstępne przyspieszone
• badania psychologiczne kierowców
zawodowych oraz kandydatów na kierowców
kategorii C i D
• PRZEWOZY AUTOKAROWE

BLACHARSTWO POJAZDOWE
Łapuszek Robert

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

• usługi blacharskie
• usługi mechaniczne, m.in.:
- układy wydechowe
- zawieszenia
Zalas 547
- układy kierownicze
(koło piekarni)
- układy hamulcowe
tel. 662-599-809
• konserwacje

@: robson7428@wp.pl

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

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

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

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

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
- korony porcelanowe
- mosty } pełnoceramiczne
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty
ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl
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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

MATERIAŁY BUDOWLANE

"U GÓRALA"

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!

WSZYSTKO Z DREWNA

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 WYNAJĘCIA

Murowana hala ok. 500 m. kw
5 km od Krzeszowic.

Przed halą plac manewrowy ok. 3 ary.
Instalacja CO, piec na miał, woda
oraz prąd w hali.

Cena: 4,5 tys. PLN netto/m-c.

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Dom dla max. 14 pracowników w
centrum Zabierzowa.

Komfortowy dom ok. 145 m kw.
w Masłomiącej, gm. Michałowice.

Wyodrębnione, bezczynszowe
mieszkanie w domu wolnostojącym, 55 m kw., w Krzeszowicach:

Cena: 3 tys. PLN/m-c
plus media w/g zużycia.

Cena za wynajem uzależniona jest
od okresu wynajmu:
1 rok - 3000 PLN/ m-c, 2 lata 2800 PLN/m-c, 3 lata - 2600/m-c.
Cena plus media w/g zużycia.

Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a
to działka budowlana (M1U), w
Żbiku, m. Krzeszowice.

Przed halą plac manewrowy ok. 3 ary.
Instalacja CO, piec na miał, woda
oraz prąd w hali.

Oferta dostępna od 1.10.2015 r.

Garaż, zagospodarowana działka.

Działka o kształcie foremnego prostokąta.

Cena: 189 tys. PLN.

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

DOMY NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.

Dom w Rudnie, 165 m kw., działka 8 a. Cena: 275 tys.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.

4.

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

37. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.

5.

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

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

6.

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

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

7.

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

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

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.

42.
43.
44.
45.

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.

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

8.

9.

10. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

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

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana
(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta. Cena:
189 tys. PLN.
13. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach. Cena:
204 tys. PLN.
14. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
15. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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.

30. 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.
31. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
32. Działka budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN.
33. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN.

35. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
36. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.

Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.

47. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha
w cenie 1 tys PLN/ar.
48. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
49. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN.

2 pokoje, łazienka, kuchnia osobne
wejście. Ogrzewanie gazowe. Pokoje
częściowo umeblowane, łazienka i
kuchnia wyposażone. Blisko drogi
głównej oraz w bliskości centrum.

Cena: 132 000 PLN.

62. 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.
63. 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.
64. 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.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
65. Komfortowy dom ok. 145 m kw. w Masłomiącej, gm. Michałowice. Garaż,
zagospodarowana działka. Cena za wynajem uzależniona jest od okresu wynajmu:
1 rok - 3000 PLN/ m-c, 2 lata - 2800 PLN/m-c, 3 lata - 2600/m-c. Cena plus media
w/g zużycia.
66. Dom w Piekarach gm. Liszki ok. 100-120 m kw. z nowym wykończeniem. Cena:
1500 PLN/m-c plus media.
67. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym, 55 m kw.,
w Krzeszowicach. Cena: 900 PLN m-c plus media.
68. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c.
69. Osobne mieszkanie - jeden pokój (łazienka, kuchnia - wspólne), dla mężczyzny, ok. 40
m kw. w domu wolnostojącym na Bielanach, 5 km od Balic. Ogrzewanie: stała opłata
jednorazowa (część za węgiel - 400 PLN), pozostałe meda według zużycia (ok 100
PLN). Pokój dostępny od 1 czerwca. Cena: 500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW

50. Widokowa działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa, pod zabudowę 13
domów mieszkalnych. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie tylko. Cena: 989
tys. PLN.

70. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.
Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c.

51. Działka budowlana 12 a plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Nowa cena: 100 tys. PLN.

71. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi.
Cena 2000 PLN/m-c.

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

72. Pokoje dla pracowników (maks. 18 osób) w Krzeszowicach. Cena: 360 PLN/1 osoba/
m-c z ogrzewaniem i wszystkimi mediami.

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

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

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

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

56. 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.

75. Dom dla max 14 pracowników, 200 m kw. w centrum Zabierzowa. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 3000 PLN/m-c plus media w/g
zużycia. Oferta dostępna od 1 października.

57. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
76. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.

58. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

.
59. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
60. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U). Cena:
158 tys. PLN.
61. 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.

77. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.
78. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c.

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

AKTUALNIE POSZUKIWANE:
1. Mieszkania w Krzeszowicach do kupna, usytuowanego
max. do 3 piętra, 2 pokoje, do 40 m kw. pow.

3. Działki bezpośrednio przy drodze Kraków - Trzebinia do
kupna, pod szkółkę leśną, 15-20 a - rolna i budowlana.

5. Domu w stanie surowym (do wykończenia)
w odległości do 10 km od Woli Filipowskiej.

2. Domu lub część domu w gm. Liszki, do wynajęcia na
min. rok.

4. Domu w gm. Zabierzów i gm. Krzeszowice do wynajęcia
dla pracowników

6. Taniego domu do remontu poza Krakowem.
7. Działki budowlanej w Tenczynku powyżej 8 a.

Na bieżąco poszukujemy domów i mieszkań do wynajęcia i sprzedaży oraz działek na sprzedaż .

tel.: 796 351 499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE
CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH
GALERIA W PAŁACU VAUXHALL ZAPRASZA NA
WYSTAWĘ MALARSTWA I FOTOGRAFII
DAGMARY KWIATEK-KAMIŃSKIEJ ORAZ KRZYSZTOFA KAMIŃSKIEGO „PIKSELE ŚWIATA”

Kiedy w lipcu 2013 roku wyruszaliśmy w swoją podróż do Rumunii nie wiedzieliśmy jeszcze, że będzie
to pierwsza z naszych wspólnych wypraw (z tą najważniejszą na czele – życiową). Ponad pół roku później
byliśmy już razem w Etiopii, a kolejny rok później odwiedziliśmy następny kraj tego kontynentu -Republikę
Południowej Afryki. Tą wystawą chcemy podsumować całe nasze dotychczasowe podróżnicze życie.
Na wystawie prezentowanych jest ponad dwieście prac – to oznacza około dwustu pomysłów na obraz/
zdjęcie. Prace bardzo dla nas ważne, bo zaklęty w nich jest spory fragment naszego życia – przed- i
małżeńskiego. Jest w nich mnóstwo emocji, mnóstwo przeżyć. Również takich, które znajdują się „po
drugiej stronie” obrazu – pod płótnem lub w płycie, na której jest zdjęcie. Chcąc nawiązać do tych
fragmencików, wizualnych drobiazgów (często samotnie nieistniejących) wymyśliliśmy wystawę pikseli
– małych, różnorodnych obrazków. Czasem podobnych do siebie, a czasem zupełnie odmiennych. Bardzo
nas cieszy, że pomimo trudów i przeszkód dotarliśmy do końca drogi i możemy Państwu zaprezentować
i zaoferować gotowe prace.
K. Kamiński, fragment z katalogu wystawy
http://www.dagmarakwiatek.republika.pl,
https://pl-pl.facebook.com/kamiennekwiatki, www.krzysztof-kaminski.com
wystawa czynna do 25 września

SPOTKANIE Z AUTORAMI WYSTAWY PIKSELE ŚWIATA

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i Galeria w Pałacu Vauxhall
zaprasza na spotkanie z autorami wystawy PIKSELE ŚWIATA
DAGMARĄ KWIATEK-KAMIŃSKĄ i KRZYSZTOFEM KAMIŃSKIM
11 września 2015, piątek, godz. 19.00
zapraszamy na wieczór z autorami wystawy, podczas którego odbędzie się pokaz slajdów z ich ostatniej
wyprawy do RPA, a także losowanie przedmiotów przywiezionych z podróży (losy tylko po 5 zł.).
WSTĘP BEZPŁATNY

TRZEBINIA
ZABIERZÓW

CHRZANÓW
NABÓR DO STUDIA BALETOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza w każdy czwartek od 10 września
instrumentalistów i wokalistów do klubu Stara Kotłownia na warsztaty muzyczne KUŹNIA MŁODYCH
TALENTÓW I NIE TYLKO. Spotkania będą organizowane w godz. 16.00-20.00.

VII CHRZANOWSKIE DNI FANTASTYKI

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na VII CHRZANOWSKIE DNI FANTASTYKI,
które odbędą się 12 i 13 września w obiekcie SOKÓŁ, przy ul. Sokoła 24. Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

WYSTAWA RZEŹBY MIESZKA TYLKI

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 18 września do galerii „NA STYKU” na
otwarcie wystawy rzeźby wybitnego artysty MIESZKA TYLKI, profesora ASP w Krakowie. Wstęp wolny.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„Barbie: Rockowa księżniczka”
• 10.09 godz. 16.00 •
reż.: Karen J. Lloyd; czas: 76 min.; gat.: animacja; prod. USA, b/o
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł, Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„Żyć nie umierać”
• 10.09 godz. 18.00, 20.00 • 19-20.09 godz. 15.30 • 21-24.09 godz. 17.30 •
reż.: Maciej Migas; czas trwania: 93 min.; gatunek: komedia/dramat obyczajowy; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł; Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„Karbala” PREMIERA
• 11.09 godz. 17.00, 19.40• 12-17.09 godz. 17.15, 20.00 • 18.09 kino nieczynne •
• 19-20.09 godz. 17.40, 20.15 • 21-24.09 godz. 20.00 •
reżyseria: Krzysztof Łukaszewicz; czas trwania: 115 min.; gatunek: wojenny; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł; Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł

12 WRZEŚNIA O GODZINIE 15.00 W PARKU PRZY DWORZE ZIELENIEWSKICH
ROZPOCZNIE SIĘ HERBATKA U ZIELENIEWSKICH CZYLI PIKNIK W STYLU RETRO.

Jest to rodzinna impreza w klimacie lat 20-tych XX wieku. Będzie można zagrać w krokieta i w inne gry
i zabawy w stylu z lat 20-tych, nauczyć się charlestona i jazdy na bicyklu, zobaczyć pokaz ówczesnej mody
i zabytkowych aut oraz wystawy: zwierzyny łownej, fotograficznej - „Powiat Chrzanowski na starej fotografii”,
wysłuchać jazzu tradycyjnego w wykonaniu zespołu „Cracow Metro Band”, koncertu muzyki salonowej
wykonywanej przez zespół „Trio Wiedeńskie”, wziąć udział w plenerze malarskim, którego tematem będzie
oczywiście Dwór i okalający go park. Zaprezentowana będzie również multimedialna opowieść o historii
dworu, jego mieszkańcach, a także scenki rodzajowe z epoki w wykonaniu Teatru Ludowego Tradycja”.
Mile widziane będą wśród uczestników stylizacje i stroje nawiązujące do tamtych lat.
Zachęcamy do udziału w konkursach z nagrodami na „Najsmaczniejszy Sernik” oraz „Najciekawszy strój
z epoki”, które swój finał będą miały podczas imprezy. Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 10.09.
regulaminy konkursu i karty zgłoszeń na stronie www.tck.trzebinia.pl. Wstęp wolny.
Organizatorami imprezy są Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Trzebini i regionu
oraz Trzebińskie Centrum Kultury
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Gminy Trzebinia
oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Chrzanowie

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: HUGO I ŁOWCY DUCHÓW – (DUBBING PL)
• 11.09, 13.09, 15.09, 16.09, 17.09, 18.09, 20.09, - 16:00 • 22.09, 23.09 - 17:00 • 24.09 - 18:00 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: anim/fam, Niemcy/Irlandia; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
PREMIERA: KARBALA
• 11.09, 13.09, 15.09, 16.09, 17.09, 18.09, 20.09, - 18:00, 20:15 • 12.09 - 20:30 •
• 19.09 - 21:15 • 22.09, 23.09 - 19:30 • 24.09 - 20:00 •
czas trwania: 115 min.; gatunek: wojenny/akcja/na faktach, Polska; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
PREMIERA: ŻYĆ NIE UMIERAĆ
• 10.09 - 16:00, 20:00 •
czas trwania: 100 min.; gatunek: komedia/dramat, Polska; Bilety: całe – 14zł, ulgowe – 12 zł.
NIERACJONALNY MĘŻCZYZNA – (NAPISY PL)
• 10.09 - 18:00 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: komedia/obycz, USA; Bilet: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/
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KATALOG IKEA 2016 JUŻ W KRAKOWIE, PRZEKONAJ SIĘ, ŻE DROBNE RZECZY NADAJĄ ŻYCIU SENS

Właśnie ruszyła dystrybucja dwudziestej już edycji katalogu IKEA 2016 w Polsce. W tym
roku tematem przewodnim jest życie w kuchni i wokół niej. W katalogu znajdziemy więc
mnóstwo inspiracji związanych z przygotowaniem posiłków i jedzeniem oraz proste rozwiązania, które poprawiają komfort życia oraz nadają mu smak. Do 13 września do mieszkańców Małopolski trafi ponad 630 tys. egzemplarzy katalogu.
Dystrybucja katalogu IKEA 2016
rozpoczęła się 24 sierpnia i potrwa
do 13 września. W Małopolsce
trafi on do skrzynek pocztowych
mieszkańców całego powiatu krakowskiego, większości powiatu
wielickiego, myślenickiego i wadowickiego, a także do gmin: Chrzanów, Dobczyce, Bochnia, Brzesko,
Miechów, Olkusz, Rabka Zdrój,
Tarnów, Trzebinia oraz Wolbrom.
- Szeroką dystrybucją katalogu
chcemy zainspirować Małopolan do drobnych zmian w ich

domach, które mogą przyczynić
się do lepszego życia na co dzień
- mówi Magdalena Gorecka-Przepolska, Kierownik Marketingu
IKEA Kraków. - Zachęcamy
też do odwiedzin krakowskiego sklepu, który w tym roku
znalazł się wśród 5 najlepszych
sklepów IKEA na świecie! To dla
nas ważne i bardzo prestiżowe
wyróżnienia, zwłaszcza, że ocenie poddawane były m.in. takie
czynniki, jak: standardy pracy, niska rotacja pracowników,

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

współpraca z lokalnymi dostawcami czy zadowolenie klientów
– dodaje.

Krzeszowice (koło rynku)

W tym roku katalog IKEA 2016
liczy 324 strony. Został wydrukowany w nakładzie ponad 219
milionów egzemplarzy na papierze z certyfikatem FSC, potwierdzającym pochodzenie drewna
ze zrównoważonych źródeł. Katalog dostępny będzie na 49 rynkach, po raz pierwszy w pełnej
wersji również w Maroku i Korei
Południowej.

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

Zapraszamy do nowo otwartego
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.
Kontakt pod numerami telefonu: 536 455 200, 536 455 208

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

ASIK

LESZEK

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje dobrego, odpowiedzialnego domu
dla Leszka, ok. rocznego psa. Leszek jest sporym psiakiem, waży ok. 30 kg. Jest
bardzo miły, towarzyski, radosny i zrównoważony. Lubi kontakt z człowiekiem,
bardzo dobrze funkcjonuje w towarzystwie innych psów. Nie generuje konfliktów, jest karny i posłuszny. Umie chodzić na smyczy, zachowuje czystość.
Leszek został odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na wściekliznę i choroby
zakaźne, a także wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: 534 884 174.

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje dobrego domu dla Asika. Asik to bardzo
sympatyczny, średniej wielkości psiak, który w styczniu po prostu sam przyszedł do
naszego przytuliska (a może został podrzucony). Psiak jest młodziutki, ma ok. 1,5 roku.
W stosunku do innych psów ma zapędy dominacyjne, ale dla ludzi jest bardzo łagodny,
przyjazny i niezwykle posłuszny. Można powiedzieć, że Asik chodzi jak w zegarku - nawet
jeśli przechodzi mu przez głowę myśl o jakimś niecnym uczynku:), polecenie opiekunki
jest dla niego rozkazem, wykonywanym z bezwzględną uległością. Według nas Asik jest
fantastycznym „materiałem” na prawdziwego przyjaciela i ktoś, kto zdecyduje się go
przygarnąć, będzie miał z niego wielką pociechę.
Udostępniajcie Asika, bo na pewno czeka gdzieś na niego ktoś, kto potrafi docenić jego
osobowość i charakter. Asik jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na choroby
zakaźne i wściekliznę, wykastrowany i zaczipowany. Warunkiem adopcji jest podpisanie
umowy adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2050 zł
- 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

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

GAWĘDY PRZYRODNICZE: KOT

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22

Według uczonych, rodowodu naszego kota domowego należy szukać u kota nubijskiego,
który został udomowiony w Egipcie już 2000 lat p.n.e. Archeologia jednak zakłóca tę hipotezę, bo odkryty na Cyprze, a datowany na 7500 lat p.n.e. pochówek kota jest starszy niż
to zakłada teoria o kocie nubijskim.
Bliskie kontakty kota z człowiekiem liczy się w tysiącleciach.
Już 6000 lat temu zaprzyjaźnili
się z nim mieszkańcy Nubii. Wędrówka do Egiptu zajęła kotom
2000 lat. W kraju faraonów koty
szybko uzyskały status bóstwa.
Koty były pod opieką prawa. Za
jego zabicie karano śmiercią.
Postać kotki przybrała bogini
Bastet, pani łagodnego Słońca,
muzyki, tańca i innych rozkoszy
ziemskich.
Znad Nilu kult kota trafił do Imperium Rzymskiego. Tam, kot jako
symbol wolności absolutnej, towarzyszył bogini Libertas. Z Legionami koty powędrowały na terytorium Wysp Brytyjskich, gdzie
przygarnęły je z miłością: Niebieska Wiedźma Zimy i Czarna Anu
– dzika kobieta z wielkimi zębami
i długimi paznokciami, żywiąca
się ludzkim mięsem, a swą kryjówkę opuszczająca tylko nocą.

(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

Z terenów brytyjskich koty w końcu trafiły na obszary zamieszkiwane przez Słowian. Nie trzeba
było długo czekać na moment, gdy
koty wyparły z przydomowych
zagród łasice i węże, aby rozpocząć stateczny żywot wiejskich
szczurołapów.
Szybko zwierzęta te trafiły do naszej rodzimej literatury. Już ojciec
piśmiennictwa polskiego – Mikołaj
Rej opiewał kocie głowy srogich
smoków (Nowiny o Smokach),
a znacznie subtelniejszy Jan Kochanowski zachwalał cnoty kociego ogona, twardniejącego na starość (Do Dziewki).
W polskiej literaturze i obyczajach
traktowano kota z pobłażliwością.
Zwyczajową karą za drobniejsze
wystąpienia przeciw obyczajowości publicznej było „ciągnięcie
kota”. Procedura ta polegała na
tym, że winowajcę przywiązywano do sznura, na którego drugim
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SCHODY WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
PARAPETY, BLATY
NAGROBKI, GROBOWCE
NIETYPOWE ZAMÓWIENIA

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

Kot... (fot. Przemysław Reinfus)

końcu wiązano kota. Między jednym a drugim końcem znajdowała
się zazwyczaj błotnista sadzawka.
Odbywały się zawody, kto kogo
przez owo bagienko przeciągnie.
Faworytem bywał człowiek, ale

kot zwyciężał, bo miewał licznych
a tęgich pomocników. „Egzekucja”
ta przynosiła więcej śmiechu niż
bólu, ale dyshonor był znaczny.
vv Przemysław Reinfus
Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”

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.

KAMIENIARSTWO

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW

NAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE
KOMINKI
PARAPETY
BLATY
SCHODY

KOMPLEKSOWE
USŁUGI
POGRZEBOWE
NA TERENIE
CAŁEGO KRAKOWA
I OKOLIC

Liszki 358
tel. 605 240 728
tel. 605 247 158

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA W RAMACH ZUS, KRUS I INNE
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
tel.(12) 280 61 58

KWIACIARNIA

12 283 63 47 • 609 240 849

PROFESJONALNE WIEŃCE I WIĄZANKI
POGRZEBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE

LUKSUSOWY KARAWAN
MERCEDES klasy E

CZERNICHÓW 26 • tel. 607 311 514

www.vladex.pl

biuro@vladex.pl

