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KRZESZOWICE
UL. DASZYŃSKIEGO 2, 
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA 
UL. RYNEK 4, 
TEL. 32 753 37 30

 WWW.OPTYKA-VICTORIA.PL

Polecamy markowe
soczewki okularowe!
Polecamy markowe
soczewki okularowe!

informacja 
w zakładzie
informacja 
w zakładzie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe VITRO-MONT
poszukuje pracowników do montażu stolarki okiennej.

Wymagane doświadczenie.
Mile widziane prawo jazdy kat. B.

Baza firmy: Tenczynek

www.vitromont.com

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
(12) 282 64 63, 602 607 794

Biuro Rachunkowe Joanna Pustoszkin

ul. Ogródkowa 7, 32-067 Tenczynek
tel. 605-397-498 • kontakt@biurojp.pl

www.biurojp.pl

Obsługa księgowa (KH, KPiR i inne)

Obsługa kadrowo-płacowa, ZUS

Możliwy dojazd do Klienta

KONKURS PLASTYCZNY „CHMURKA MAJA”
Serdecznie zapraszamy (uczniów klas I-VI szkół podstawowych) 
do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM „CHMURKA 
MAJA” organizowanym przez Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”.
Zadanie polega na zilustrowaniu bajki pt.„Przygody chmurki 
Mai” autorstwa znanej krakowskiej bajkopisarki Ewy Stadtmüller. 
Najlepsze prace zostaną umieszczone w książkowym wydaniu bajki.
Na prace czekamy do 22 stycznia. Wręczenie nagród odbędzie 
się 7 lutego podczas akcji charytatywnej w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Białym Kościele. Dla wszystkich uczestników 
konkursu przygotowaliśmy pamiątkowe gadżety.

Szczegóły znajdziecie w Regulaminie Konkursu na stronie: 
 www.almaspei.pl

opowiadanie czytaj na str. 4

FIRMA ASPEN
zatrudni osoby sprzątające 
w Galerii Handlowej - Futura Park
Tel. 661 991 494 
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Szukasz Pracy? ...znajdź ją w Auchan!

OBECNIE POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW 
NA NASTEPUJĄCE STANOWSKA: 

•   PRACOWNIK HALI
•   KASJER / PRACOWNIK HALI
•   KASJER (CZĘŚCIOWE / NIEPEŁNE ETATY)
•   PRACOWNIK PRODUKCJI

Auchan to grupa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników.

W Polsce od 1996 roku otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych.

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez przesłanie
CVna adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl 

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

 niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie 

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

 z późniejszymi zmianami).

TEL: 12 356 58 30
SALON FIRAN: 12 280 60 65

  

Zapraszamy: 
pon. - pt. 9.00 - 18.00
sobota: 9.00 - 14.00

AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR

www.awex.sklep.pl

wyprzedaż od 10% do 40%

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  
W RUDNIE ROZWIJA SIĘ ARTYSTYCZNIE!

W listopadzie 2015 r. w PSP w Rudnie odbyły się warsztaty ceramiczne, podczas 
których uczniowie mogli rozwijać swoje zdolności plastyczne, zdobywając umie-
jętność rzeźbienia w glinie. Podczas zajęć stworzyli liczne ozdoby świąteczne. 
Kolejne spotkania zaowocowały powstaniem wielu pięknie zdobionych kartek 
bożonarodzeniowych i różnorodnych ozdób choinkowych. Prace własnoręcznie 
wykonane przez uczniów będą dostępne na kiermaszu, który odbędzie się 
dn. 13 XII 2015 r. o godz. 10.00 przed kaplicą w Rudnie oraz o godz. 11.00 
przed kościołem w Tenczynku. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w kiermaszu świątecznym! Ręcznie 
wykonane drobiazgi na pewno przyjemnie wprowadzą nas w atmosferę świąt!
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Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

STRÓJ ŚW. MIKOŁAJA 
WYPOŻYCZAM - CENA OD 10 ZŁ 

TEL. 690-484-104

STRÓJ ŚW. MIKOŁAJA 
WYPOŻYCZAM - CENA OD 10 ZŁ 

TEL. 690-484-104

Kiedy na przykład chce powie-
dzieć komuś, że go bardzo lubi, 
przybiera kształt serca, a kiedy 
chce pojechać do ZOO, zamie-
nia się w puchatego słonia.
Robi to tak szybko, jakby ma-
lowała na niebie białe, pierza-
ste obrazki. Inne chmurki też 
tej sztuki próbują, ale do Mai 
im daleko.
Kiedyś jedna z nich wymyśliła 
zagadkę: Co to jest? Wędruje 
po niebie rozgwieżdżoną dróż-
ką, raz jest jak rogalik, a raz 
jak jabłuszko.
Zanim ktokolwiek zdążył coś 
powiedzieć, Maja już zamie-
niła się w księżyc -  najpierw 
okrągły miesiączek w pełni, 
a potem chudziutki w nowiu. 
Na dodatek wyczarowała wo-
kół siebie całe mnóstwo ma-
łych białych gwiazdeczek. To 
było fantastyczne!  
Kiedy poznasz literki – obie-
cywała mama -  będziesz mo-
gła napisać to, co chciałabyś 
powiedzieć. Zobacz, to twoje 
imię. I mama z kolorowych 
literek ułożyła słowo:  MAJA.
Mała chmurka  zrobiła wielkie 
oczy, a kiedy zobaczyła, że na-
wet Kuba z uśmiechem kiwa 
głową, zaczęła się wyginać,  
przeginać i po chwili na niebie 
ukazała się jej ...wizytówka.
- Patrzcie, Maja się podpisała! 
- zawołała chmurka Amelka, 
która z daleka zobaczyła białe 
imię  na błękitnym tle nieba.

– To działa! – ucieszyła się 
Maja. - Muszę szybko na-
uczyć się pisać – postanowiła, 
a ponieważ była bardzo upartą 
chmurką, natychmiast wzięła 
się do pracy.  W różnych ksią-
żeczkach i pisemkach wyszu-
kiwała obrazki z podpisami 
i przyglądała im się uważnie.  
Rysowała  literki na piasku,  
wyklejała z plasteliny, ukła-
dała z guzików, sznurówek, 
nitek makaronu... Zanim po-
szła do szkoły, znała już pra-
wie cały alfabet. Co prawda 
wciąż jeszcze miała kłopot ze 
składaniem sylab w  słowa, ale 
ćwiczyła wytrwale.
Pewnego dnia jej kolega, we-
soły wietrzyk zaprosił ją na 
wycieczkę nad jezioro.
– O, patrz! – wołał – jakie 
piękne żaglówki!
Maja uśmiechnęła się i już po 
chwili sama przybrała kształt 
łódeczki. Wietrzyk dmuchnął 
w żagiel, a ona pomknęła po 
niebie jak szalona. Było cu-
downie! Niestety całą zabawę 
popsuł jakiś obcy, bardzo sil-
ny i niebezpieczny wiatr. Na 
szczęście Maja w jednej chwi-
li zamieniła się w chorągiew-
kę i wietrzysko mogło sobie 
wiać ile wlezie.  
Niestety żaglówki pływające 
po jeziorze, nie umiały pójść 
w jej ślady, więc jedna za drugą 
uciekały do brzegu. Po chwili  
została już tylko jedna mała 

łódeczka, którą złośliwy po-
dmuch wypchnął na sam śro-
dek jeziora. Na domiar złego  
łódeczka nabrała wody i prze-
chyliła się niebezpiecznie.  
– Ojej!  – przestraszył się  ko-
lega Mai. - Ona zatonie!  Ra-
tunku!  Ratunku!!!!
Niestety szum fal zagłuszał 
jego głos.
Maja chciała napisać na niebie 
słowo: RATUNKU, ale zapo-
mniała jak  wygląda literka 
R.  Na szczęście przypomniała 
sobie,  że gdy ktoś potrzebuje 
pomocy, może wysłać sygnał 
SOS. Nie namyślając się dłu-
go, przybrała kształt trzech 
prostych literek.
– SOS! - zawołał ktoś z brzegu 
i natychmiast tonącej żaglówce 
ruszyła na pomoc bardzo szyb-
ka motorówka.      

– Musicie się jeszcze wiele 
nauczyć – usłyszeli młodzi 
żeglarze, gdy bezpiecznie zna-
leźli na brzegu – ale ten po-
mysł ze znakiem na niebie, 
doskonały!
– Jakim znakiem? - chłopcy 
jak na komendę zadarli głowy 
w górę, ale nie  zobaczyli nic, 
bo Maja zdążyła już powrócić 
do swojej zwykłej postaci.
– Zasługujesz na medal – 
zaśmiał się wietrzyk - nawet 
gdybyś mogła  opowiedzieć 
o tym, co się stało,  nie wiem, 
czy ktoś by ci uwierzył...
– Opowiedzieć nie opowiem  
– pomyślała Maja - ale  niech 
no ja się nauczę porządnie 
pisać...

A teraz – niespodzianka. Powiem Wam w sekrecie, że znam prawdziwą Maję – śliczną i wesołą dziewczynkę, która nie może mó-
wić, chociaż wszystko doskonale słyszy i rozumie.  Powiem więcej, ona naprawdę ma brata Kubę i kuzynkę Amelkę, z którymi 
świetnie się „dogaduje”. Ma też koleżanki i kolegów z klasy. Bo Maja, tak jak inne  dziewczynki  w  jej wieku, chodzi do szkoły, 
a po obiedzie zasiada do odrabiania lekcji. Kiedy ma czas, lubi oglądać bajki, jeździć na rowerze i … pozować do zdjęć.  Można 
powiedzieć, że to jej praca. W ten sposób wysyła sygnał SOS w imieniu dzieci, które tak jak ona potrzebują opieki  hospicjum. 
Bo Maja jest chora, choć na zdjęciach widać najpierw jej uśmiech, a dopiero później  rurkę pomagającą  jej oddychać.

PS. DLA DOROSŁYCH!

O potyczkach z losem, który nie zawsze gra fair opowiada film  pod tytułem „Z rurką przez życie”. Warto go zobaczyć co naj-
mniej z dwóch powodów. Po pierwsze jest pełen nadziei, a po drugie - Maja gra w nim główną rolę.          

 v Ewa Stadtmüller

OPOWIADANIE KONKURSOWE

EWA STADTMÜLLER  „PRZYGODY CHMURKI MAI”
Opowiem wam o Mai – ale nie o pszczółce, którą wszyscy doskonale znacie. Maja z mojej opowieści 
to śliczna, wesoła i przez wszystkich lubiana… chmurka, która uwielbia biegać po niebie i bawić się 
z innymi chmurkami. Kiedy ma dobry humor, podskakuje i rozsyła wokół promienne uśmiechy. Gdy się 
złości - ciemnieje i grozi piorunami. Gdy jej smutno – płacze deszczowymi łzami,  które na szczęście  
szybko schną.  Maja nie potrafi martwić się zbyt długo, choć powód by się znalazł.  Jaki?  Ano taki, że 
wszystkie inne chmurki opowiadają sobie różne rzeczy, recytują wierszyki, śpiewają piosenki, a ona nie 
może. Po prostu nie może i już. Spróbujcie kiedyś, choć przez jeden dzień, porozumiewać się  z innymi  
nie wypowiadając  ani jednego słowa, to może zrozumiecie jaki to kłopot. Co prawda brat Majki – bardzo 
mądry i  sympatyczny obłoczek Kubuś - zawsze wie o co chodzi jego siostrze, ale nie wszyscy są tacy 
domyślni jak on. Można pokazywać im coś palcem, można  robić bardzo wymowne miny, a oni rozkładają 
bezradnie ręce. Na szczęście Mai nie brakuje pomysłów na to jak im pomóc.

Zarząd Stowarzyszenia Dorzecza Sanki  
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych z Sanki i okolic na 

 WARSZTATY ŚWIĄTECZNE  
w ramach Projektu Mój region - moje tradycje. 

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Krzeszowice. 

Warsztaty odbędą się we czwartek  
3 grudnia w godzinach od 15.00 do 20.00  

w Szkole Podstawowej w Sance.
Wykonywane będą stroiki bożonarodzeniowe oraz ozdobne bańki.  

Organizatorzy zapewniają materiały i poczęstunek.  
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres mailowy  

sdorzeczasanki@gmail.com lub numer telefonu 12/283 60 61.  
Informacje o warsztatach są umieszczone także na 

 stronie internetowej szkoły oraz na facebooku.

Serdecznie zapraszamy.

BEZPŁATNA 
MAMMOGRAFIA
Centrum Medyczne Maszachaba 

zaprasza panie urodzone w latach 
1946-1965 na bezpłatną mammografię  
(bezpłatna co 24 miesiące) w dniach 

15, 16, 17 grudnia 2015 r.,  
parking przy remizie OSP  

w Krzeszowicach. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja z 

nr pesel: 12 633 02 18, 503 777 651.

 Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
Galeria w Pałacu Vauxhall 

zaprasza na

WERNISAŻ WYSTAWY 
ARTYSTÓW KRAKOWSKICH

MATKA 
WIECZNOŚCI

11 grudnia, piątek, godz. 19.00

Wernisaż uświetni występ krzeszowickiego 
chóru Allegria pod kierunkiem Anny Gertner.

Wystawa czynna  
od 11.12.2015 do 14.01.2016.
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Partner Handlowy 
OKNOPLAST

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66

STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

 ( 12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
   - korony
   - mosty
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl

MAMY ZASZCZYT ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO KLIMATYCZNEJ 

Mydlarni HOME SPA 
NASZ NOWY PUNKT ZNAJDUJE SIĘ W BUDYNKU 

SUPER DELIKATESY, UL. 3 MAJA 2, KRZESZOWICE

PRODUKTY
Oferujemy kosmetyki naturalne, ręcznie wyrabiane, takie jak 
mydła glicerynowe w blokach, kule, żele i sole do kąpieli, peelingi 
solne i cukrowe, masła do ciała, śmietanki do kąpieli, olejki do 
masażu, aromatyczne świece, olejki eteryczne.
Inspiracją dla nas są dary, jakich dostarcza nam natura. Oferujemy 
Państwu kosmetyki najwyższej jakości w większości pochodzenia 
naturalnego wytwarzane na bazie takich składników, jak: miód, 
płatki kwiatowe, ekstrakty roślinne, zioła, masło shea.
Produkty nasze są przebadane dermatologicznie i nie są 
testowane na zwierzętach. Wiele składników posiada certy-
fikaty produktów naturalnych.

USŁUGI MANICURE – MAKE UP 
Jest to jedyne takie miejsce w Krzeszowicach, gdzie oprócz  
oferty sprzedażowej oferujemy również zaciszne miejsce 
przeznaczone do pielęgnacji dłoni i paznokci.  Nasz personel 
pomoże w doborze stylizacji  na każdą okazję!!! W tym miejscu 
otrzymacie Państwo również szeroką ofertę kosmetyków 
kolorowych firmy PAESE wraz z profesjonalną usługą naszych 
makijażystek: makijaży na każdą okazję!!!

Produkty Mydlarni HOME SPA to kolekcja kosmetyków do 
pielęgnacji ciała dla osób, które chętnie przeniosą się do 
niezwykłego świata zapachów, kolorów i aromaterapii.

Mydlarnia HOME SPA 
SUPER DELIKATESY 

UL. 3 MAJA 2, KRZESZOWICE
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KĄCIK KULINARNY

Ajerkoniak (Advokat)
•	6	żółtek	
•	20	–	25	dkg	cukru	(wedle	smaku)	
•	0,5	litra	wódki	(u	mnie		Żubrówka	
biała)	

•	250	ml	mleka	skondensowanego		
niesłodzonego

•	1	łyżka	ekstraktu	waniliowego
Jajka sparzyć, białka wybić do 
miseczki (i zrobić np. bezy:))
Żółtka zmiksować z cukrem. 
Miksując w dalszym ciągu, 
dodać ekstrakt waniliowy, 
mleko i powoli wlewać wód-
kę. Miksować, aż wszystko się 
połączy, czyli około 3 minut. 
Gotowy ajerkoniak przelać do 
butelek, zamknąć je i odsta-
wić choć na chwilę (wiem, to 
trudne...;))
Z domowych alkoholi pole-
cam jeszcze kukułkówkę.

Domowy Advocat czy ajerkoniak - jak zwał tak zwał, jest pysz-
ny! Zawsze go kupowałam..., ale przed świętami zrobiłam 
swój... i koniec z kupowanym :)) 

DOMOWY AJERKONIAK

 v Ulla Pałka
Ten i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

WWW.OGRODZENIAKIECA.PLWWW.OGRODZENIAKIECA.PL

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109 ogrodzeniakieca@gmail.com

coli888@op.pl    

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

tel. 790 792 490
      506 378 033

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

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

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

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

Zapraszamy do naszych punktów handlowychZapraszamy do naszych punktów handlowych

SIAT-METAL   DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ

siatki, panele, słupki
siatki hodowlane zgrzewane, leśne
siatki ocynkowane i powlekane
siatki zbrojeniowe
bramy i furtki
druty kolczaste
akcesoria do montażu 
ogrodzenia łupane
   JONIEC
podmurówki 
   betonowe

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; 
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

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

WYNAJMIEMY!!! 

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
• 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
• Krzeszowice, 2000 m2        300 000 zł 
• Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona,  2500 m2  300 000 zł
• Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2      90 000 zł
• 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
• Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
• 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
• Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
• Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.     380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum 
    - 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat            299 000 zł brutto
• Krzeszowice, Centrum,  800 m2 
   z zabudowaniami 150 m2         260 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2  stan surowy       380 000 zł
• 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

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
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„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

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

• 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 

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

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

klientów.

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

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

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

DORADZTWO TECHNICZNE POMIAR I WYCENA
Przedstawiciel Handlowy Małopolska
Paweł&Piotr Enterprises, Kopytówka 63, 34-114 Brzeźnica

tel. 510-506-485

W ramach projektu pilotażowego za-
proszono do udziału dzieci z klas I – 
III ze szkoły Podstawowej w Paczół-
towicach i Filipowiczach oraz grupę 
6 latków  z Przedszkola Samorzą-
dowego w Tenczynku. Tematem 
przewodnim projektu było ”Prze-
ciwdziałanie przemocy w rodzinie”. 
Dzieci uczestniczyływ Konkursie 
plastycznym pt. „ Grunt to rodzinka” 
przedstawiając w pracach szczęśliwą 
rodzinę.
Fundatorami nagród oraz poczęstun-
ku dla dzieci byli Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Krzeszowi-
cach oraz Gmina Krzeszowice. Zaba-
wę nieodpłatnie poprowadziła p. Ewa 
Englart - instruktor Zumby, a atrakcje 
dla dzieci zapewnili funkcjonariusze 

Policji w Krzeszowicach. Były tańce  
i konkursy, spotkanie z policjantem 
i odbijanie linii papilarnych oraz ma-
lowanie twarzy i baloniki. Zabawa 
udała się znakomicie.     

 v Źródło: Przedszkole  
Samorządowe w Tenczynku

ANDRZEJKI Z ZESPOŁEM  
INTERDYSCYPLINARNYM W GMINIE KRZESZOWICE

W piątek 27 listopada 2015r. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie działający w Gminie Krzeszowice zorganizował dla dzieci Bal Andrzejkowy w sali 
OSP Krzeszowice. Patronatem Honorowym objął go Burmistrz Gminy Krzeszowice.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA LISIECKA” 
ROZSŁAWIA GMINĘ LISZKI W POLSCE

W sobotę 21 listopada 2015 roku w Katowickim Spodku odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca 
Polskiego „Śląski Diament 2015”. W turnieju wzięło udział 97 par z całej Polski w tym 6 par 
reprezentujących naszą gminę. Rywalizacja była bardzo emocjonująca, gdyż poziom tańczą-
cych par był bardzo wysoki i wyrównany. Nasze pary dały z siebie wszystko, co po raz kolejny 
zaowocowało sukcesami. Zatem z dumą informujemy:
I miejsce - Dorota Sikora i Wiktor 
Kasprzycki kat. II D (10-12 lat), tym 
samym uzyskali awans do wyższej 
klasy tanecznej - klasy II C
I miejsce - Małgorzata Wąsik i Michał 
Sikora kat. III C (13-15 lat), także uzy-
skali awans do wyższej klasy tanecz-
nej - klasy III B
III miejsce - Zosia Brzezińska i Paweł 
Tabor kat. I D (7-9 lat)
IV miejsce - Małgorzata Witalec i Mi-
chał Berbeć kat.II D (10-12 lat)
IV miejsce - Weronika Dyjach i Mate-

usz Matys kat.III D (13-15 lat)
udział w ćwierćfinale - Angelika Le-
nart i Piotr Soból kat. II D (10-12 lat)

Wszystkim parom gratulujemy!    

 v www.liszki.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

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

Uczestnicząc w konkursie podej-
mowaliśmy następujące zadania:
•  Wyposażyliśmy 100% uczniów 

w kamizelki oraz w inne ele-
menty odblaskowe

•  Zorganizowaliśmy konkursy 
plastyczne:
 - plakat ,,Jestem bezpieczny” 

w dwóch kategoriach wieko-
wych: klasy 0 – III oraz klasy 
IV – VI;

 - gazetka klasowa.
•  Uczniowie klas IV – V uczest-

niczyli w rowerowej wyciecz-
ce po Dolinkach Racławki, 
promując jazdę na rowerze                               
w kamizelkach odblaskowych.

•  Klasa I w trakcie ślubowania 
zdała egzamin z zasad przecho-
dzenia przez jezdnię.

•  Przeprowadziliśmy próbną 
ewakuację szkoły.

•  Odbył się kurs udzielania pierw-
szej pomocy.

• Zorganizowaliśmy konkurs wie-
dzy o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym dla klas II i III.

•  Przeprowadziliśmy Test Wzoro-
wego pieszego dla klas IV – VI.

•  Odbyło się spotkanie z funk-
cjonariuszami Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiato-

wej Policji w Krakowie na temat 
bezpieczeństwa.

•  Zorganizowaliśmy dyskotekę, na 
której każdy uczeń mógł świecić 
przekładem nosząc odblaski.

• Uczniowie klas IV – VI na lek-
cjach języka polskiego pisali wier-
szyki na temat bezpieczeństwa.

•  Uczniowie klas I- III na lekcjach 
wychowania fizycznego zazna-
jamiali się z podstawowymi 
zasadami jazdy na rowerze.

•  Uczniowie klas II- V ,,odbla-
skowo i bezpiecznie” nawiedzili 
zapomniane groby na cmentarzu 
w Racławicach.

• Na korytarzach naszej szkoły 
pojawiły się gazetki ścienne pro-
mujące zasady bezpieczeństwa.

•  Uczniowie klas II i III pod opie-
ką wychowawczyni przygoto-
wali przedstawienie pt. ,,Ola na 

wiejskiej drodze”.
•  Nauczyciele przeprowadzili sze-

reg lekcji o zasadach bezpiecz-
nego poruszania się po drogach.

• Prowadziliśmy promocję idei kon-
kursu ,, Odblaskowa Szkoła” w pra-
sie i na stronach internetowych

W trakcie realizacji tych zadań oka-
zało się, że „Odblaskowa Szkoła” 
jest radosna i wesoła, toteż w na-
stępnych miesiącach roku szkolne-
go nadal będziemy wracać do zasad 
bezpieczeństwa na drodze.
Będziemy organizować kolejne 
konkursy, spotkania i aktualizować 
gazetki. Cały czas będziemy przy-
pominać o tej akcji oraz  zachęcać 
uczniów i rodziców do noszenia 
elementów odblaskowych.     

 v Opracowali szkolni  
koordynatorzy programu:  

Iwona Karcz, Jarosław Piekarz

SPRAWOZDANIE Z ODBLASKOWEJ 
SZKOŁY W CZUBROWICACH

W tym roku Szkoła Podstawowa w Czubrowicach już po raz drugi przystąpiła do konkursu ,, 
Odblaskowa Szkoła”, którego celem jest popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów 
ruchu drogowego, konieczność noszenia elementów odblaskowych, a tym samym kształtowa-
nia nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. 
Bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły to jeden z priorytetów w naszej pracy wycho-
wawczej, a udział w konkursie skłonił nas do poszerzenia działań w tym zakresie.

DZIEŃ PATRONA
Społeczność Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego  w Białym Kościele po raz kolejny spo-
tkała się na uroczystych obchodach Dnia Patrona. W tym roku tematem przewodnim imprezy, 
przygotowanej przez Elżbietę Glanowską, był związek księdza Jana z dziećmi: to, co o nich 
mówił, pisał, jak wspominał swoją pracę z najmłodszymi.

Aby zbadać ten temat, reporterzy 
z klasy III a: Krystian Sroka, Filip 
Nowakowski, Daniel Piwowarczyk, 
Adrian Mirek oraz Piotr Dudziak 
udali się do Przedszkola Samorządo-
wego w Bęble i nakręcili tam arcy-
ciekawy materiał. Dzieci wiedziały 
bardzo wiele o naszym Patronie i wy-
konały mnóstwo pięknych rysunków 
do wiersza księdza Jana o arce Noego. 
Materiał filmowy, nakręcony w czasie 
tych zajęć, został wyświetlony na uro-
czystości. W tym miejscu pragniemy 
podziękować pani dyrektor Lucynie 
Kurek za możliwość nakręcenia tego 
materiału oraz nauczycielce oddzia-
łu przedszkolnego - pani Elżbiecie 
Adamczyk za przygotowanie dzieci 
do spotkania.
Uczniowie zaprezentowali także 
wiersze i rozważania księdza Jana 
Twardowskiego, poświęcone naj-

młodszym. Program uświetniły pio-
senki zaśpiewane przez zespół mu-
zyczny pod kierownictwem Mariusza 
Wiecha oraz duet wokalny Patryka 
Jopka i p. Eweliny Doktór.
W nastrój poetyckiej zadumy wpro-
wadził nas także recital artysty 
Piwnicy pod Baranami - Sergiusza 

Orłowskiego, który zaprezentował 
utwory własne oraz pieśni do słów 
znanych poetów: K.K. Baczyńskie-
go i L. Staffa oraz barda Wojciecha 
Bellona. Dziękujemy wszystkim Go-
ściom za udział w naszym święcie 
i zapraszamy za rok.   

 v www.wielka-wies.pl
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom w Rudnie, 165 m kw., działka 8 a. Cena: 275 tys. 

2. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
3. 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.

5. Komfortowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.  
Cena: 290 tys. PLN. 

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

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

9. Dom  w Beskidzie Niskim, 240 m kw,  działka 20  a. Pod  działalność  agroturytyczną  
jak  i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.  

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

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11. 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.

12. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.  
Cena: 204 tys. PLN.

13. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
14. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
15. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum 

Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra 
lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa jednorodzinna, lokal 
usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 
67 a. Cena: 3 mln PLN.

16. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
17. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
18. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN. 

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

25. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN. 

26. Działka budowlana o powierzchni 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub 
wielorodzinną. W okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN. 

27. 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. 

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

29. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda plus udział w drodze w Balicach. 
Działki są na etapie podziału oraz podłączania mediów.  
Cena: 149 tys. PLN (podana cena dotyczy jednej działki). 

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

31. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia 
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.

32. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
33. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.  

Cena: 215 tys. PLN.
34. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN. 

35. Działka budowlana 20 a w Brzezince, gm. Zabierzów. Cena: 185 tys. PLN. 

36. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
37. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN. 

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

42. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).  
Nowa cena: 120 tys. PLN. 

43. 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.  

44. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN. 

45. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN.
46. Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i 

Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys. PLN. 

47. Działka budowlana 12 a  plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).  
Cena: 100 tys. PLN. 

48. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN. 

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

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

51. 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. 

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

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

54. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest 
możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.

55. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
56. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
57. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN. 

58. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 a w 
Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na działce, 
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową, gminną. Miejsce 
bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240 tys. PLN (podana cena 
dotyczy działki 15 a).

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 Przestrzen-
nego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali. Szerokość 
działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.

62. Działka 1,48  Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek 
magazynowo-usługowy o pow. 1710 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.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA 
65. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy drodze 

krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się nieduży budynek, 
pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena: 2500 PLN/m-c.

66. Działka komercyjna 15 a w Zabierzowie, w II linii od drogi krajowej nr 79 (Kraków - 
Chrzanów) Na działce znajduje się garaż oraz wiata. Cena: 2500 PLN/m-c. 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
67. Górna kondygnacja domu (3 pokoje, ok. 70 m kw.) w Woli Filipowskiej, gm. Krzeszowice. 

Pokoje urządzone, niezły standard, ogrzewanie gazowe, miejsca parkingowe plus garaż. 
Cena: 800 PLN/m-c plus media w/g zużycia. Kaucja w wysokości 1000 PLN.

68. Pokój w domu, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia ze starszą Panią - sympatyczną 
osobą, która często wyjeżdża. Duża, ogrodzona działka, garaż. Możliwość parkowania 
auta. Nieopodal stacja PKP, linia Kraków - Chrzanów. Cena: 600 PLN z mediami i 
ogrzewaniem.

69. Dom ok 80 m kw. w Filipowicach. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, można również korzystać 
z tzw. przyziemia - taka sama powierzchnia (2 pokoje, łazienka).  
Dom z lat 50/60 tych, ogrzewanie węglowe, centralne. Cena: 800 PLN/m-c.

70. Dom ok. 70 m kw. w Zabierzowie. 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Możliwość parkowania na 
sąsiedniej działce. Cena: 800 PLN/m-c.

71. Osobne dwa pokoje z mediami i ogrzewaniem w domu w Bolechowicach.  
Cena: 700 zł/m-c za każdy z pokoi.

72. Górna kondygnacja - poddasze - w domu wolnostojącym po generalnym remoncie, 
ok. 100 m kw., w Pisarach, ok. 4 km od Krzeszowic. Bardzo duży salon z aneksem 
kuchennym, łazienka, osobne wejście - klatka schodowa. Ogrzewanie kominkowe z 
płaszczem wodnym oraz gazowe. Łazienka i kuchnia wyposażone. Miejsca parkingowe. 
Wolne od zaraz. Kaucja 1000 PLN. Cena: 1000 PLN/m-c plus media według zużycia.

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

DLA PRACOWNIKÓW
74. Mieszkanie 3-pokojowe w domu na noclegi pracownicze dla 10 osób. Jest możliwość 

wynajęcia dla 3,4,5 osób - jednego lub dwóch pokoi. Dwie kuchnie, dwie łazienki. Bardzo 
dobre warunki dla pracowników. Blisko drogi głównej. Cena z mediami i ogrzewaniem. 
Kompletne wyposażenie, z pościelami, wyposażeniem kuchni itp.  Cena 360 PLN / m-c 
(dotyczy opłaty za 1 osobę na miesiąc).

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

76. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c.
77. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi.  Cena: 20 PLN/1 osobę na dobę.
78. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości 

jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
79. 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.
80. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie. Cena 

z mediami, pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c.

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

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

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

83. 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
84. Hala 370 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 3,7 tys. netto/m-c.

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

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

3. Działki bezpośrednio przy drodze Kraków - Trzebinia do 

kupna, pod szkółkę leśną, 15-20 a - rolna i budowlana.

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

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

6. Taniego domu do remontu poza Krakowem.
7. Działki budowlanej w Tenczynku powyżej 8 a. 
8. Mieszkania do remontu w Krakowie. 
9. Domu do wynajęcia dla rodziny.

Na bieżąco poszukujemy domów i mieszkań do wynajęcia i sprzedaży oraz działek na sprzedaż .
tel.: 796 351 499

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

tel.: 796 351 499

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 

www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO WYNAJĘCIA

Góra domu w Woli Filipowskiej
gm. Krzeszowice. 3 pokoje, ok. 70 m 
kw. Pokoje urządzone, niezły standard, 
ogrzewanie gazowe, miejsca parkingo-
we plus garaż. 

Cena: 800 PLN/m-c  
plus media w/g zużycia.  

Kaucja w wysokości 1000 PLN.

Komfortowe mieszkanie dwupokojowe 
o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.

Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z 
balkonem, łazienka w jasnych, pastelowych 
kolorach, przedpokój.
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska 
oraz garaż. Ogrzewanie piecem gazowym dwu-
funkcyjnym z czujnikiem temperatury. Kuchnia w 
zabudowie z pełnym wyposażeniem. 

Cena: 290 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

Lokal ok 100 m kw., z czego 60 m to sala 
sprzedażowa; zaplecze, garaż, łazienka, 

ok. 8 km od Olkusza i Krzeszowic. 
Lokal pod działalność usługową, sklep spo-
żywczy lub inny. Częściowo położone kafle, 
wypusty pod klimatyzację, piec węglowo-ole-
jowy. Wejście od drogi gminnej, wysokość 
pomieszczenia w środku 3 m. 

Cena: 1 tys. PLN/m-c.

DO WYNAJĘCIA DO WYNAJĘCIA

Murowana hala ok. 370 m. kw.  
5 km od Krzeszowic. 

Przed halą znajduje się plac manewrowy ok 3 ary. 
Wysokość hali między podciągami 5,6 m w naj-
wyższym punkcie (między podciągami odległość 
3 m, dla wstawienia np. maszyny lub urządzenia), 
stała wysokość 2,8 m - 3 m. W hali znajduje się 
instalacja CO, piec na miał. 

Cena: 3,7 tys. PLN netto/m-c.

Mieszkanie 3-pokojowe
w domu na noclegi pracownicze dla 10 osób. Jest 
możliwość wynajęcia dla 3,4,5 osób - jednego lub 
dwóch pokoi. Dwie kuchnie, dwie łazienki. Bardzo 
dobre warunki dla pracowników. Blisko drogi głównej. 
Cena z mediami i ogrzewaniem. Kompletne wyposaże-
nie, z pościelami, wyposażeniem kuchni itp.  

Cena: 360 PLN/m-c  
(dotyczy opłaty za 1 osobę na miesiąc). 

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„Dobry dinozaur” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]

• 03.12 godz. 19.15 (3D) • 04.12 godz. 15.45 (2D), 18.00 (3D) • 05.12 kino nieczynne •  
• 06.12 godz. 10.00 (2D)*, 18.15 (3D) • 07-09.12 godz. 15.45 (3D), 18.00 (2D) • 11.12 godz. 15.45 (3D) •

• 12.12-13.12 godz. 15.15 (3D) •
reżyseria: Peter Soon; czas trwania: 101 min.; gatunek: animacja/familijny/komedia; prod. USA, b/o

„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2.”
• 04.12 20.15 (2D) • 05.12 kino nieczynne • 06.12 godz. 20.30 (3D) • 07.12 godz. 20.15 (2D) •

• 08.12 godz. 20.15 (3D) • 09.12 godz. 20.15 (2D) • 12.12 godz. 17.30 (3D)• 13.12 godz. 12.30 (2D) •
reżyseria: Francis Lawrence, czas trwania:  145 min.; gatunek:  akcja/sci-fi; prod. USA, 12 lat

„Makbet”
• 11.12 godz. 17.45 • 13.12 godz. 17.30 • 14-17.12 godz. 17.00 •

reżyseria: Justin Kurzel; czas trwania: 113 min.; gatunek: dramat; prod. Francja/Wielka Brytania, 12 lat
„Hamlet” [napisy PL] - retransmisja spektaklu z NT Live

• 11.12 godz. 20.15 •
czas trwania: 210 min.; gatunek: spektakl teatralny/retransmisja 
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy)

„Most szpiegów”
• 12.12 godz. 20.15 • 13.12 godz. 20.00 • 14-17.12 godz. 19.30 •

reżyseria: Steven Spielbierg; czas trwania: 141min.; gatunek: dramat/thriller; prod. USA, 12 lat

HISTORIE CHRZANOWSKICH MIKOŁAJÓW
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ogłasza Konkurs Literacki pt. HISTORIE CHRZA-
NOWSKICH MIKOŁAJÓW. Termin nadsyłania prac mija z dniem 31 grudnia - NIE decyduje data stempla 
pocztowego. Szczegóły www.moksir.chrzanow.pl

SYLWESTROWA GALA STRAUSSOWSKA
 Miejski  Ośrodek  Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na Sylwestrową Galę 
Straussowską 31 grudnia 2015 r, sala teatralna MOKSiR, godz. 20.30. Kolacja sylwestrowa - godz. 19.00. 
O północy tradycyjnie odbędzie się pokaz sztucznych ogni. Szczegóły www.moksir.chrzanow.pl

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
LISTY DO M. 2

• 03.12 - 20:00 •
czas trwania: 106min.; gatunek: komedia, Polska; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.

PREMIERA: DOBRY DINOZAUR – DUBBING PL 
• 4.12, 6.12, 9.12  -  2D 16:00, 3D 18:00 • 3.12, 5.12, 8.12, 10.12  -  3D 16:00, 2D 18:00 •

czas trwania: 100 min.; gatunek: animacja/komedia, USA, Bilety: całe 3D – 20 zł, ulgowe 3D – 17 zł.

SPECTRE – NAPISY PL  
• 4.12, 5.12, 6.12, 8.12, 9.12, 10.12  -  20:00 •

czas trwania: 155 min.; gatunek: sensacyjny, USA; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.

ZAKAZANY BÓG – LEKTOR PL  
• 11.12, 12.12, 15.12, 16.12, 17.12 -  17:00 • 13.12  -  16:00 •

czas trwania: 135 min.; gatunek: dramat historyczny, Hiszpania; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.

IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS, CZ.2 – NAPISY PL  
• 11.12, 12.12, 15.12, 16.12, 17.12 -  19:30 • 13.12  -  19:00 •

czas trwania: 135 min.; gatunek: akcja/sf, USA; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.

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

LISZKIKRZESZOWICE

ZABIERZÓW

„MOST ZWODZONY” NOWA WYSTAWA W GALERII „NA PIĘTRZE”
„Most zwodzony” to tytuł nowej wystawy, która zostanie otwarta 13 grudnia o godz. 18:00 w Galerii „Na Piętrze”. 
Autorem prezentowanych prac jest Anna Kaleta.
„…Obudziłam się dziś rano z myślą, że życie jest tu i teraz… Patrząc na swoje odbicie w lustrze z czułością przywitałam 
każdą zmarszczkę wyrzeźbioną przez zmartwienia, ale też i przez śmiech. Spojrzałam na swoje dłonie pokłute przez 
szkliwo szamotu i z wdzięcznością podziękowałam niebiosom, że te dłonie coś potrafią i że to „coś” staje się powoli 
radością, ukojeniem i coraz niecierpliwszym oczekiwaniem na mistyczną niemal chwilę zanurzenia palców w chłodzie 
gliny… Uświadomiłam sobie, że ta niecierpliwość to tęsknota za ziemią, pierwotną czystością tworzenia, czymś co nas 
określa. Jest w tym wszystko… miłość, ból, rozczarowania, ale i krystalicznie czysta dziecięca radość… Tworzę i jestem 
tym samym stwarzana na nowo. Poczułam spokój, którego już od dawna we mnie nie było…”

Anna Kaleta
Źródło: http://sckipgz.zabierzow.org.pl/

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach  
serdecznie zapraszają do udziału w  

V  Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego 
KRZESZOWICE 2015 

19 grudnia, Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1, Krzeszowice
Krzeszowicki Przegląd już od sześciu lat (pierwsza edycja odbyła się na szczeblu 
gminnym) rozwija się i ewoluuje, obejmując swoim zasięgiem coraz więcej miejscowości 
powiatu krakowskiego i chrzanowskiego. W ubiegłorocznych przesłuchaniach wzięło 
udział prawie trzystu uczestników, występujących we wszystkich kategoriach wiekowych.

Od początku Przegląd ten ma na celu przypomnienie i przywrócenie tradycji śpiewania 
pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bo-
gatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi. Szczególnie cenne są prezentacje 
starych kolęd ludowych, gospodarskich, życzących, okolędowań i zapomnianych 
już często pastorałek.

W tym roku po raz pierwszy, tak przesłuchania konkursowe, jak i wręczenie nagród, 
odbędą się w tym samym dniu, w sobotę, 19 grudnia. Uczestników zapraszamy już od godziny 
9.00 rano i mamy nadzieję, że o godz. 18.00 laureaci konkursu będą mogli już zaprezentować 
się na świątecznej scenie dorocznego Jarmarku Tradycji. Do wspólnego kolędowania i wymiany 
doświadczeń zapraszamy jak zwykle grupy śpiewacze, zespoły ludowe, solistów, dzieci i młodzież. 

Wszystkich zachęcamy również do odwiedzenia Świątecznego Jarmarku Tradycji, organizowanego 
przez CKIS w Krzeszowicach, który w naszym mieście odbywa się od 2010 roku.

Szczegóły dotyczące Przeglądu znajdują się w regulaminie,  
a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  

pod nr tel. 12 282 14 65 lub 600 559 490.

 Serdecznie zapraszamy!
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego i Gminy Krzeszowice

Fundacja Kobieta w Regionie zapraszam na przedświąteczne 

SPOTKANIA TOREBKOWE W TENCZYNKU
poniedziałek, 7 grudnia, godz. 18.00, Biblioteka Publiczna w Tenczynku

Tym razem, oprócz rozmów o tym co w nas i co się mieści w naszych torebkach, o tym, co 
wydarzyło się w naszym świecie od ostatniego spotkania, będziemy tworzyć tradycyjne 
polskie światy z opłatków wraz z Anną Koblak. 

Zgłoszenia: 600 559 490
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SCHODY WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
PARAPETY, BLATY
NAGROBKI, GROBOWCE
NIETYPOWE ZAMÓWIENIA

ww

tel. 12-257-79-59

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

KONTAKT

w.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

WYSTAWA NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT  
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 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

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. 

Kontakt pod numerami telefonu: 536 455 200, 536 455 208

Jak tu nie kochać psa, kiedy on taki 
uśmiech ma... 2 letni, 25 kg, mega roz-
rywkowy chłopak. 

Czeka na odpowiedzialny dom  
pod nr tel. 783 553 197.  

6 miesięczny mikro piesek, ale z wiel-
kim serduchem do kochania nadal bez 
domku... 

Czeka już tyle tygodni  
pod nr tel. 783 553 197.

2 letnia, 10 kilogramowa, tęskniąca za 
człowiekiem sunia nadal bez domu...
Czy ktoś nareszcie przyjedzie, pokocha 
i zabierze ze sobą...? 

Czeka pod nr tel. 783 553 197.

DARCY HACZIKO AGATKA

TRWA ZBIÓRKA DARÓW NA RZECZ PODOPIECZNYCH  
FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
Potrzebne:
• koce, legowiska, poduszki • 
• karma • obroże, smycze • żwirek •
Dary dla zwierzaków można przekazać  
w Przychodni Weterynaryjnej „Na Zielonej”  
Aleksandra Ornacka-Lipik, Bolechowice, ul. Zielona 17 
tel. 12 285 33 17
Jednocześnie zachęcamy szkoły, przedszkola, firmy 
i wszelkie instytucje do organizowania zbiórek na 
swoim terenie. Kontakt: 534 884 174.

Dzieci z przedszkola wraz z rodzicami bardzo aktywnie 
włączyły się w akcję, która trwała ostatnie 2 tygodnie 
listopada. W tym roku efekt zbiórki przeszedł nasze 
oczekiwania. Zebraliśmy wyjątkowo dużo suchej kar-
my i karmy w puszkach dla psów i kotów, koce, miski, 
a także zabawki dla zwierzaków.
Artykuły zostały przekazane przedstawicielce Funda-
cji CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT i trafią do jej pod-
opiecznych.
Działanie to ma na celu uwrażliwienie dzieci i ich ro-
dziców na potrzeby i pomoc innym, także zwierzętom, 
a przedszkolaki z Tenczynka i Zalasu stanęły na wyso-
kości zadania.     

 v Przedszkole Samorządowe  
w Tenczynku

PRZEDSZKOLAKI Z TENCZYNKA  
I ZALASU POMAGAJĄ ZWIERZĘTOM

To już kolejna akcja z rzędu prowadzona przez dzieci i rodziców w Przedszkolu Samorządowym 
w Tenczynku i Oddziałach w Zalasiu. Fundacja CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT zajmuje się szukaniem 
opiekunów dla chorych i opuszczonych zwierzaków. Swoje działania kieruje także na wsparcie rze-
czowe dla potrzebujących zwierząt. Fundacja założyła przytulisko, w którym schronienie znajdują 
psy, koty, a także konie, osiołki  i kozy.
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PREZENTUJEMY  
POŻYCZKĘ 
ZEROPROCENTOWĄ

POŻYCZKA 0%

DO 5000 ZŁ

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 10,2%, całkowita kwota kredytu (bez 
kredytowanych kosztów): 2400 zł, całkowita kwota do zapłaty: 2526,32 zł, oprocentowanie 
nominalne: 0,0%, całkowity koszt kredytu: 126,32 zł (w tym: prowizja: 126,32 zł (5%), 
odsetki: 0,00 zł), 11 równych, miesięcznych rat w wysokości 229,67 zł – przykład 
reprezentatywny.  0% dotyczy oprocentowania. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. 
Informacja handlowa – wg stanu na 30.09.2015 r.

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3 
 12 258 98 13
pon.– pt.: 9.00 – 17.00

Zabierzów, ul. Leśna 2a 
12 282 50 70 

pon.–pt.: 9.00–17.00, sob.: 9.00–13.00

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

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

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE


