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SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• 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

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

Trzy… dwa… jeden…  
Miłośnicy planszówek na start!

ciąg dalszy str. 2

Bitwa potworów w Tokio, zakupy w średniowiecznym 
miasteczku, bezpardonowa walka o zyski, a może 
sprawdzenie sprytu i refleksu w wyścigu z… jeżem? 
To tylko kilka możliwości, jakie czekają na miłośników 
gier planszowych podczas Turnieju Gier Planszowych 
w Galerii Bronowice, 26 i 27 września. Każdy znajdzie 
tu moc atrakcji, a na najlepszych czekają nagrody.
Ostatni weekend września w Galerii Bronowice powinien stać się obo-
wiązkową pozycją w grafiku dla tych wszystkich, którzy lubią grać 
w planszówki, albo też zamierzają dopiero rozpocząć tę fascynującą 
przygodę. W sobotę i niedzielę, jednocześnie na 30 różnych stołach, 
toczyć się będą zmagania quizowe, logiczne, rodzinne, ekonomiczne 
i strategiczne. 
Najmłodsi będą mogli zmierzyć się w kultowych grach takich jak 
Kot Stefan, Pszczółki, Halli Galli, Pędzące Jeże i wielu innych. 
Starsi porywalizują z wiedzą i sprytem przeciwników w Carcasson-

ZAMIENIĘ NA AUTO TERENOWE
SUZUKI 1100 GSX G NAKED 91 r.,  

wał kardana, oryginalne malowanie, aktualne opłaty.  
Cena: 5900 PLN. Tenczynek, tel. 796-351-499

KRZESZOWICE
UL. DASZYŃSKIEGO 2, 
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA
UL. RYNEK 4,

TEL. 32 753 37 30

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.
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Nawet do 22%* więcej naturalnego światła. Przekonaj się sam!

Więcej światła w Twoim domu 
dzięki większej powierzchni szyb!

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

JEDYNE TAKIE 
OKNA W POLSCE

PARTNER 
HANDLOWY:

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

www.oknoplast.com.pl Facebook: Oknoplast.Polska YouTube: OKNOPLASTgroup Twitter: @Oknoplast1

Wyznawcy smartshoppingu, miłośnicy mody, trendsetterzy 
i mieszkańcy stolicy Małopolski mogli w sobotę 5 września 
wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu w parku Jordana. FAC-
TORY Kraków zaprosiło wszystkich do specjalnie przygotowanej 
na ten czas otwartej strefy chilloutu! Przez cztery godziny na go-
ści strefy czekało 1 500 balonów z ukrytymi wewnątrz żetona-
mi wymienianymi na wartościowe kupony zakupowe w centrum 
outletowym FACTORY Kraków.  Aby wygrać, wystarczyło speł-
nić jeden warunek – udzielić właściwych odpowiedzi na pytania 
dotyczących marki FACTORY. W tym czasie rozdano ponad 1500 
voucherów na zakupy w centrum FACTORY Kraków! Nie zabra-
kło też atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli zmienić oblicze 
zaglądając do strefy malowania buziek lub skosztować pysznej 
waty cukrowej.
W pierwszy weekend września oprócz świetnych humorów dopi-
sała również pogoda. Goście mogli odpocząć w strefie relaksu. 
Było bardzo kolorowo i… balonowo. Jeżeli ktoś zapragnął ochło-
dy, mógł skorzystać ze stoiska z lodami. Wydarzenie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem wśród gości odwiedzających Park 
Jordana. Strefa FACTORY została odwiedzona przez ponad dwa 
tysiące gości. W czasie trwania imprezy wszyscy uczestnicy mo-
gli zapoznać się z zasadami smartshoppingu. Całość umilała sta-
rannie wyselekcjonowana i dobrana muzyka. Wejście na imprezę 
było bezpłatne. 

Trzynaście tysięcy osób na imprezach  
FACTORY w zeszłym roku

Marka FACTORY po raz kolejny zaangażowała mieszkańców 
polskich metropolii niestandardowym wydarzeniem. Od kilku lat 
największa sieć centrów outletowych organizuje kampanię Stylo-
wy Recykling. W jej ramach mieszkańcy dużych miast mogą wy-
mieniać swoje używane i niewykorzystywane ubrania na cenne 
vouchery zakupowe w centrach FACTORY.  Ubrania są przeka-
zywane na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża.  W zeszłym 
roku, w Stylowym Recyklingu w czterech polskich miastach 
wzięło udział ok. 13 tysięcy osób, które przekazały potrzebują-
cym łącznie 27,5 tony ubrań. Mieszkańcy Krakowa, Wrocławia, 
Poznania i Warszawy zyskali kupony na zakupy w centrach outlet 
FACTORY o wartości 137 tysięcy złotych. W czwartym kwartale 
tego roku odbędzie się kolejna edycja tego wydarzenia.

TYSIĄCE OSÓB CHWYTAŁO OKAZJE W BALONACH FACTORY KRAKÓW
Ponad dwa tysiące osób bawiło się w sobotę 5 września w strefie FACTORY w parku Jordana w Krakowie. 
W specjalnie na ten dzień utworzonej strefie FACTORY, na mieszkańców Krakowa czekało aż 1 500 koloro-
wych balonów wypełnionych nagrodami.  Imprezę uzupełniała niepowtarzalna atmosfera i świetna pogoda.

Marka FACTORY

Outlety FACTORY to największa sieć centrów wyprzedażowych w Polsce, odwiedzana co roku przez kilkanaście milionów klientów, w największych miastach: Warszawa 
(Ursus, Annopol), Poznań, Wrocław i Kraków. Na 84,500 m² powierzchni, centra FACTORY gromadzą ponad 250 znanych marek polskich i światowych.  

Na polskim rynku centra FACTORY obecne są od 2002 roku, kiedy NEINVER otworzył pierwsze centrum wyprzedażowe w Polsce - FACTORY Warszawa Ursus, rozbudowywane 
dzisiaj o kolejne 6 200 m²  powierzchni handlowej. 

Pod marką FACTORY, NEINVER wprowadził koncepcję centrów outlet do Hiszpanii i Polski, od lat pozostając liderem na tych rynkach. Firma jest także drugim co do 
wielkości operatorem centrów outlet w Europie. 

Więcej informacji o centrach outletowych FACTORY: www.factory.pl 

ne, 7 Cudów Świata, Potwory 
w Tokio, Szmal, Piłka w grze!, 
Scrabble lub Splendor. To także 
okazja do przetestowania reflek-
su i spostrzegawczości w czasie 
gry w Dobble, Prawo Dżungli lub 
Speed Cups – wszystkie gry zo-
stały dobrane przez specjalistów 
i znawców planszowych nowinek, 
co jest gwarancją, iż o nudzie na 
pewno nie będzie mowy!
Część rozgrywek będzie miała 
charakter turniejowy – zawo-
dy zostaną przeprowadzone 
jednokrotnie dla każdej z gier 
przez cały okres trwania plan-
szowych zmagań. To oznacza 
20 gier turniejowych, w których 
na wszystkich zwycięzców cze-
kają nagrody ufundowane przez 
sponsorów imprezy. W turnie-
ju mogą wziąć udział zarówno 
początkujący, jak i zaawanso-
wanie gracze. Nad przebiegiem 
całej rywalizacji będą czuwali 
mistrzowie gier, tłumaczący za-
sady i udzielający uczestnikom 
fachowych porad.
Ale to nie wszystko… Dodat-
kowo w strefie relaksu zosta-
nie stworzony kącik dla naj-
młodszych z wielkoformatową 
grą Imagilandią. Na ogromnej 
planszy wielkości 30 m2, dzie-
ci, tworząc bajkową historię 
wróżek i elfów, same staną się 
bohaterami gry i będą pokony-
wać kolejne wyzwania. Ponadto 
obok strefy rozgrywek znajdą 
się stanowiska pokazowe z naj-
nowszymi grami i kolekcjami. 
To tutaj po raz pierwszy wszy-

scy fani gier planszowych zo-
baczą premierowy pokaz nowej 
gry – Bitwa o Tortugę!
Regulamin i lista gier Week-
endowego Turnieju Gier Plan-
szowych w Galerii Brono-
wice dostępne są na stronie:  
www.galeriabronowice.pl 
Turniej Gier Planszowych odbę-

dzie się w dniach 26-27 września, 
w godzinach 11:00-18:00 w Gale-
rii Bronowice w Krakowie. 
Wstęp jest bezpłatny, a udział 
w turnieju nie wymaga wcze-
śniejszych zapisów.

Serdecznie wszystkich  
zapraszamy!

Trzy… dwa… jeden… Miłośnicy planszówek na start!
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W tej edycji konkursu pro-
jekt strażaków został dopra-
cowany, a jego celem było 
pozyskanie zestawu ratow-
nictwa medycznego PSP R 1. 
Po ogłoszeniu listy zwycięz-
ców przedstawiciele Zarzą-
du OSP Zabierzów podpisali 
stosowną umowę w siedzibie 
Kraków Airport, określającą 
kwotę dotacji, termin realiza-
cji i rozliczenia. 
W trakcie realizacji projektu 
pojawiła się możliwość roz-
budowania zestawu o defi-
brylator AED do normy PSP 
R 3, i dofinansowania zakupu 
ze środków sołectwa i Gminy 
Zabierzów. Kraków Airport 
wyraził zgodę na moderniza-
cję projektu i zmianę finanso-
wania. 
Zestaw ratownictwa medycz-
nego PSP R 3 spełniający wy-
magania norm branżowych 
i wszystkie konieczne certyfi-
katy, pojawił się w zabierzow-
skiej remizie w połowie wrze-
śnia. Po przeprowadzeniu 
szkoleń przypominających 
zasady obsługi i zastosowania 
defibrylatora podczas akcji 

ratowniczych, zestaw został 
odnotowany w podziale bojo-
wym jednostki. Jak zaznaczo-
no we wniosku składanym do 
„Kraków Airport”  - pozyska-
nie nowego specjalistycznego 
sprzętu ma za zadanie popra-
wę bezpieczeństwa w zasięgu 
działania jednostki. 
Zabierzowscy strażacy są 
wszechstronnie wyszkoleni 
- aktualnie uprawnienia z za-
kresy ratownictwa drogowego 
i przed medycznego posiada 
16 druhów. W bieżącym roku 
do wszelkiego rodzaju akcji 
zabierzowscy strażacy wy-
ruszali już ponad 200 razy. 
OSP Zabierzów jest pierwszą 
jednostką wśród gminnych 
straży pożarnych, która zde-

cydowała się na zakup i uży-
wanie tak potrzebnego pro-
fesjonalnego sprzętu. Mamy 
nadzieję, że przyczyni się on 
do zdecydowanej poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców 
i do bardziej efektywnego 
i skutecznego ratowania ofiar 
wszelkich niebezpiecznych 
zdarzeń.     

 v Tekst i foto:  
Jerzy Banarski

BEZPIECZNIEJ W GMINIE ZABIERZÓW
W tegorocznym konkursie grantowym „Wspieramy sąsia-
dów” organizowanym cyklicznie przez Kraków Airport, jed-
nym z beneficjentów została jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Zabierzowa.
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MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZOWICACH 
FILIA W TENCZYNKU

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

LEKCJE JĘZYKA  
ANGIELSKIEGO W TENCZYNKU

Art. 11a w/w ustawy stanowi, 
iż organizator turystyki, co do 
zasady, odpowiada za niewyko-
nanie lub nienależyte wykona-
nie umowy o świadczenie usług 
turystycznych. Wyłączenie jego 
odpowiedzialności następuje 
gdy niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie umowy spowo-
dowane jest działaniem klienta, 
osób trzecich nieuczestniczą-
cych w wykonywaniu usług, je-
żeli nie można było tego unik-
nąć lub też siłą wyższą.   
Kiedy następuje niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie 
umowy?

Ustalone uprzednio warunki 
z organizatorem mają decydują-
ce znaczenie, bowiem stanowią 
one min.  wytyczne należytego 
wykonania usług. Katalog oko-
liczności wliczanych do nie-
prawidłowego wykonywania 
umowy przez organizatora, jest 
otwarty. Orzecznictwo służy 
licznymi przykładami. Np.  nie-
możność korzystania z toalety 
znajdującej się pokoju, koniecz-
ność dopłaty do posiłków przy 
korzystaniu z restauracji hote-
lowej przy pakiecie „all inclu-
sive”, głośnie działająca klima-
tyzacja, niewymieniana pościel 
i ręczniki, robactwo, znacznie 
dłuższa podróż niż planowana.     
Jak ustalić szkodę majątkową?

Wskazanie konkretnej szko-
dy jest niezwykle utrudnione. 
Szkoda stanowi po pierwsze 
różnicę między wartością za-
płaconej ceny za wycieczkę, 
będącą ekwiwalentem niewa-
dliwego wykonania przedmiotu 
umowy, a wartością imprezy 
turystycznej wadliwej (wyrok 
SN z dnia  8.12.2005r., sygn. II 
CK 291/05).  Inaczej mówiące 
należałoby wykazać o ile mniej 
powinna kosztować impreza tu-
rystyczna, biorąc pod uwagę ja-
kość świadczonych w jej ramach 
usług i tą kwotę dochodzić.  
Pomocna w tym może okazać 
się tzw. tabela  frankfurcka (tj. 
orzeczenie 24 Izby Cywilnej LG 
Frankfurt) zawierająca przykła-
dowe nieprawidłowości z jakim 
może spotkać się wczasowicz 
i proponowany sposób wylicze-
nia wartości odszkodowania. 
Choć nie jest to norma wiążąca, 
to jednak powszechnie stosowa-
na. 
Warte podkreślanie jest, iż sąd 
przy ewentualnym sporze są-
dowym ma narzędzia prawne 
służące do ustalenia odszkodo-
wania. Mianowice, art. 322 Ko-
deksu postępowania cywilnego 
stanowi, że jeżeli ścisłe udo-
wodnienie wysokości żądania 
jest niemożliwe lub nader utrud-
nione, może zostać zasądzona 
odpowiednia suma według oce-

ny sądu. 
Szkodą majątkową są  również 
dodatkowe koszty poniesione 
przez turystów np. zakup nowej 
walizki z uwagi na jej skażenie 
i niemożności dokonania dezyn-
fekcji.

Jak ustalić szkodę  
niemajątkowa? 

Szkoda niemajątkowa stanowi 
zadośćuczynienie za zmarnowa-
ny urlop. Jest to utrata oczeki-
wanych w związku z zawarciem 
umowy przyjemnych przeżyć, 
związanych z podróżą, relak-
sem, wypoczynkiem.  Kryteria 
pozwalające na ustalenie od-
powiedniej sumy, nie są ściśle 
określone. Zasądzane przez sąd 
kwoty z tego tytułu kształtują 
się w granicy od jednego do kil-
ku tysięcy złotych.  

Procedura  
dochodzenia roszczeń. 

Zgodnie z przepisami w/w usta-
wy, klient powinien niezwłocz-
nie zawiadomić organizatora 
o wadzie stwierdzonej w trakcie 
imprezy turystycznej. Sprostać 
powyższemu obowiązkowi moż-
na np. za pośrednictwem rezy-
denta, który złoży stosowny ra-
port. Umowa z biurem podróży 
powinna jednoznacznie precy-
zować ten obowiązek. Niezależ-
nie od zawiadomienia, o którym 
mowa powyżej klient może zło-

żyć organizato-
rowi reklamację 
w terminie nie dłuższym niż 
30 dni od zakończenia imprezy, 
wskazując na swoje żądania. Je-
żeli organizator nie ustosunkuje 
się  do niej w danym terminie tj. 
30 dni od jej złożenia lub 30 dni 
od zakończenia imprezy, gdy 
reklamacja złożona była w jej 
trakcie, wówczas zgodnie z art. 
16 ust. 5 ustawy uważa się, że 
uznał ją za zasadną. 
W przypadku braku oczeki-
wanej reakcji ze strony orga-
nizatora, należy wytoczyć po-
stępowanie sądowe o zapłatę 
kwoty stanowiącej odszkodowa-
nie oraz zadośćuczynienie.

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

PORADY PRAWNE 
JESTEŚ NIEZADOWOLONY Z WYKUPIONYCH WCZASÓW  

– SPRAWDŹ JAKIE POSIADASZ UPRAWNIENIA
Przepis art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, może być podstawą odpo-
wiedzialności biura podróży za szkodę majątkową jak i niemajątkową klienta w po-
staci tzw. zmarnowanego urlopu.

Philippa Gregory : Żona oficera
Philippa Gregory przenosi nas do Wielkiej Brytanii 
lat 20. XX wieku, otrząsającej się z I Wojny Świato-
wej. Do ludzi, którzy zaznali okrucieństwa i niespra-
wiedliwości wojny. Razem z Lily poznajemy blaski i 
cienie życia wyższych sfer, a także kulisy życia ar-
tystów tamtych lat. Zaglądamy do salonu śmietanki 
towarzyskiej, siadamy z nimi do stołu i idziemy do 
sypialni…

Katarzyna Bonda : Okularnik                    
„Okularnik” to druga część kryminalnej tetralogii. 
Podczas krótkiego urlopu w podlaskiej Hajnówce 
profilerka Sasza Załuska bierze udział w tradycyjnym 
białoruskim weselu. To właśnie tam dochodzi do 
uprowadzenia panny młodej, która, jak potem się oka-
zuje, nie jest pierwszą zaginioną kobietą. W okolicz-
nych lasach wciąż znajdowane są ludzkie szczątki i 
wydawałoby się, że nic nie łączy tych spraw. Nic, poza 
okularnikiem - starym mercedesem, który zawsze po-
jawia się w pobliżu.

Agnieszka Stelmaszyk :  
Tajemnica klejnotu Nefertit                       

„Tajemnica klejnotu Nefertit” to pierwszy tom cy-
klu  Kroniki Archeo  pióra Agnieszki Stelmaszyk, 
autorki licznych książek dla dzieci. Wciągające 
przygody, wartka akcja i niezwykłe zagadki, a 
wszystko to w egzotycznej atmosferze egipskich 
piramid i grobowców. Obok tej książki po prostu 
nie można przejść obojętnie!

Agnieszka Stelmaszyk : Skarb Atlantów                              
Czas na kolejną przygodę z bohaterami cy-
klu  Kroniki Archeo. Drugi tom, zatytułowa-
ny  „Skarb Atlantów” przeniesie nas tym razem 
do Grecji, gdzie piątka przyjaciół wpadnie na trop 
prowadzący do skarbu mieszkańców starożytnej 
Atlantydy.

Joanna Olech : Arcybolek             
„ArcyBolek” to opowieść o pochodzącym z rodziny al-
koholowej, nieśmiałym chłopcu o imieniu Bolek
i jego kolegach ze szkoły. Dzieci instynktownie wyczu-
wają, że Bolek jest inny, nic więc dziwnego, że nikt nie 
chce się z nim zaprzyjaźnić. Pewnego dnia tata Mani 
dostrzega, że Bolek wspaniale rysuje i zachęca go, i 
swoją córkę do wzięcia udziału w konkursie plastycz-
nym. Jest to więc opowieść o przyjaźni, współzawod-
nictwie i sprawiedliwości oraz o tym, że każdy z nas ma 
jakiś talent i że warto go w sobie szukać, i pielęgnować.

Martin Sixsmith : Tajemnica Filomeny                         
Tajemnica Filomeny” jest poruszającą opowieścią o 
matce i synu rozdzielonych przez bezduszne instytu-
cje oraz morze urzędniczej hipokryzji po obu stronach 
Atlantyku. Martin Sixsmith w fascynujący sposób 
opisuje miłość i stratę, wywołując łzy wzruszenia, ale i 
uśmiech nadziei, ponieważ jest to historia także
o przebaczeniu.

Camilla Läckberg : Pogromca lwów            
Dziewiąty tom sagi kryminalnej Camilli Läckberg, która 
po raz kolejny zabiera swoich czytelników do rodzinnej 
Fjällbacki. Trasa przez zasypany styczniowym śnie-
giem las była wyjątkowo urocza i nic nie wskazywało 
na to, by cokolwiek mogło zmącić panujący wokół spo-
kój. Aż do momentu, gdy na drogę wybiega roznegli-
żowana kobieta, której kierowca nie jest w stanie wymi-
nąć…  Patrik Hedström dowiaduje się o wypadku, gdy 
znana jest już tożsamość ofiary. To zaginiona cztery 
miesiące temu Victoria, która przez ten czas poddawa-
na była okrutnym torturom. I co gorsza, nie ona jedyna 
padła ofiarą makabrycznych procedur.

Katarzyna Bonda : Pochłaniacz                              
„Pochłaniacz” to pierwsza część kryminalnej te-
tralogii zatytułowanej „Cztery żywioły Saszy Za-
łuskiej”.W 1993 r. rodzeństwo bliźniaków – Mar-
cin i Wojtek -  wplątuje się w świat gangsterów i 
przestępczości zorganizowanej, w wyniku czego 
ginie w nie do końca wyjaśnionych okoliczno-
ściach dwójka niewinnych nastolatków – Monika i 
Przemek. Policja zamyka śledztwo, nie znajdując 
winnych. Rok 2013 – po siedmioletniej przerwie, 
do Polski powraca Sasza Załuska – profilerka.

AUTO MOTO SERWIS

AUTO GAZ
montaż i serwis
nowość! montaż gazu 
w silnikach TSI SFI GDI
sekwencja 4 CYL 
- 1600 zł
jednopunkt - 1100 zł

AUTO
ELEKTRONIKA
diagnoza i naprawa 
- wszystkie pojazdy

MOTOCYKLE, SKUTERY, QUADY - SERWIS

KLIMATYZACJA
serwis i obsługa

ELEKTRO
-MECHANIKA

alternatory, rozruszniki
- naprawa

adres: Liszki 2 (Baza GS)
tel.: 664 090 030
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„SARMACKIE TERMOPILE” W PISARACH
12 wrzesnia w Stajni Sarmacja w Pisarach, 12 
zawodników i 7 koni rywalizowało w zawodach 
łucznictwa konnego „Sarmackie Termopile”. 
Były to pierwsze zawody tego typu w Stajni 
oraz w południowej Polsce. Zawodnicy zdoby-
wali punkty w konkurencji koreańskiej, oddając 
strzały do tarczy z galopujących koni. Część 
uczestników wystąpiła w strojach historycznych 
XVII wieku,  co dodatkowo urozmaiciło impre-
zę. Zawody przebiegły w miłej atmosferze, 
a za rok planujemy spotkać się w większych 
ogólnopolskim, a może nawet międzynarodowym gronie.

 v www.stajnia-sarmacja.pl • Fot: Piotr Podermański „Akkurra”

www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

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

LEKCJA MAKIJAŻU – KORYGOWANIE TWARZY

Baza to podstawa

Przed przystąpieniem do kolejnych etapów makijażu nale-
ży odpowiednio przygotować skórę. Na oczyszczoną twarz 
nałóż  więc lekki krem nawilżający. Następnie zastosuj bazę. 
Kosmetyk taki idealnie przygotuje Twoją skórę i sprawi, że 
będzie ona matowa przez cały dzień. Baza jest niezbędna 
szczególnie w przypadku cery tłustej. Formuła bazy jest nie-
zwykle skuteczna dzięki mikrocząsteczkom, które absorbują pot 
i sebum, wydłużając tym samym trwałość każdego podkładu. 
Po zastosowaniu bazy, skóra staje się jedwabista w dotyku. Aby 
osiągnąć najlepszy efekt, nałóż bazę na całą twarz, szczególnie 
skupiając się na strefie T.

Korektory – kosmetyki do zadań specjalnych

Korektory  mają na celu precyzyjnie zakamuflować wszystkie 
niedoskonałości i osiągnąć długotrwały efekt aksamitnie 
gładkiej skóry. Wybierając korektor, mamy na względzie rodzaj 
defektu, jaki chcemy ukryć. Miękka i kremowa konsystencja 
korektora, idealnie wtapia się w koloryt skóry. Kosmetyk ten jest 
najlepszym rozwiązaniem dla kobiet, pragnących zatuszować 
cienie pod oczami, czy zaczerwienienia.  Najważniejsze  kolory: 
żółty i zielony idealnie neutralizują obszary, które chcemy 
korygować. Proponuję również korektor rozświetlacz, który 
doda twarzy naturalnego blasku.

Zielony korektor - neutralizuje zaczerwienienia. Jest idealny 
dla osób o skórze naczyniowej.

Żółty korektor - kamufluje cienie pod oczami. Rozświetla sine 
okolice pod oczami.

Rozświetlacz - odbija światło i rozświetla twarz.

Podkład rozświetlający  
– recepta na promienny wygląd skóry

Po korektorach nakładamy podkład. Promienny i naturalny 
wygląd zapewnią rozświetlające podkłady. Zawierają one 
innowacyjną formułę złożoną ze składników pielęgnacyjnych 
oraz delikatnie rozświetlających drobinek. Perłowe pigmenty 
rozjaśniają skórę, natomiast zawarte w podkładzie elastomery 

przepięknie odbijają  światło. Podkłady aplikujemy opuszkami 
palców, specjalnym pędzlem lub gąbkę. Ostatni sposób jest 
najmniej ekonomiczny. Gąbka absorbuje dużą ilość produktu. 
Jeśli lubisz w ten sposób nakładać podkład, koniecznie przed 
użyciem zmocz gąbkę. Podkład nakładaj od środka twarzy na 
zewnątrz. Nie zapominaj nałożyć dokładnie przy nasadzie 
włosów, przy skrzydełkach nosa i w okolicy brwi, a także na 
uszy, aby miały te sam odcień co twarz. Pamiętaj również, 
o ostrożnym aplikowaniu podkładu w miejscach, gdzie był 
nałożony korektor, aby go nie zetrzeć. Makijaż koniecznie 
utrwal pudrem, równomiernie rozprowadzonym po twarzy.. 
a teraz przejdź do kolejnych etapów makijażu… 

mgr Angelika Kozera
kosmetolog, instruktor stylizacji rzęs

Najważniejszą rzeczą w makijażu jest idealna, zdrowo wyglądająca cera, na której to nawet 
minimalistyczny makijaż oczu czy ust robi niesamowite wrażenie. W dążeniu do uzyskania 
promiennej i nieskazitelnej skóry niezmiernie ważna jest codzienna pielęgnacja, zdrowy 
tryb życia, a także dobór odpowiednich kosmetyków kolorowych, do których należą przede 
wszystkim: baza, korektor i podkład.

Krzeszowice
Galeria Centrum I piętro
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KĄCIK KULINARNY

Drugie śniadanie do pracy 
•	mały	słoiczek
•	kilka	łyżek	jogurtu
•	kilka	łyżek	musli	 
(u	mnie	pyszne	musli	z	Sante)
•	owoc	–	u	mnie	pół	nektarynki,	 
ale	może	to	być	jabłko,	śliwki,	 
gruszka	-	co	tylko	posiadasz

Na dno słoiczka przekładamy łyżką 
jogurt naturalny, na niego kładzie-
my musli i na to owoce.
Zamykamy słoiczek.
W pracy otwieramy, mieszamy 
zawartość i gotowe do jedzenia. 
Smacznego !!! 

Witam, dzisiaj zaproponuję Państwu 
przepis na szybkie drugie śniadanie do 
pracy, czy do szkoły. Po co kupować 
jogurt owocowy, w którym są śladowe 
ilości owoców, a za to masa cukru, jak 
można w 3 minuty zrobić swój pyszny 
jogurt z owocami do pracy. Ja taki robię 
codziennie, zawsze z inny-
mi owocami.

DRUGIE ŚNIADANIE DO PRACY

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

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

• 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

Trzebinia, ul. Kościuszki 72
32 753 30 46, 606 431 053

www.motopal.pl  biuro@motopal.pl

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

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
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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 

GIORDANI GOLD ESSENZA

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

• Poniedziałek 10.00 - 14.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Środa i piątek  15.00- 17.00 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

 Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków) 

• Piątek 12.00 – 18.00

Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl 
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Chciałam przedstawić naszą NOWOŚĆ, pierwsze 
perfumy w ofercie ORIFLAME.
Perfumy GIORDANI GOLD ESSENZA wzbijają się 
na szczyty sztuki perfumeryjnej. To luksusowy, 
kwiatowo-drzewny zapach, stworzony dla kobie-
ty, która potrafi docenić wytworne rzeczy.
Zapach mieniący się urzekającym blaskiem, 
niczym drogocenne krople płynnego złota, stwo-
rzony przez francuskiego twórcę zapachów Fabri-
ce Pellegrin.
GIORDANI GOLD ESSENZA to najbardziej skon-
centrowana forma zapachu zaklęta w wytwornym flakonie z grubego 
szkła, z zamknięciem wykończonym prawdziwym 24-karatowym złotem.
Tylko teraz możesz sprawić sobie prezent w wyjątkowo niskiej cenie 
z KUPONEM RABATOWYM.

Zadzwoń lub odwiedź nasze BIURA i odbierz KUPON !!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadziliśmy do naszej oferty zabiegi trwałego usuwania owłosienia. W naszym SPA zabiegi te wykonywane są przez 
kosmetologa z 10 letnim doświadczeniem w tej dziedzinie, dzięki temu gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i profesjonalną konsultację z wykluczeniem wszelkich przeciw-
wskazań, co minimalizuje ryzyko ewentualnych powikłań.

LASER LIGHT SHEER – TRWAŁE USUWANIE OWŁOSIENIA. POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO I PROFESJONALIZM

Laser diodowy LightSheer™ 
Diode Laser System amerykań-
skiej firmy Lumenis® (świato-
wy lider w produkcji laserów 
medycznych i kosmetycznych) 
jest najnowocześniejszym na 
rynku urządzeniem do usuwania 
zbędnego owłosienia. 
Istotą działania lasera diodo-
wego LightSheer na mieszek 
włosowy jest zjawisko selek-

tywnej fototermolizy. Światło lasera pochłaniane 
jest wybiórczo przez struktury mieszka włosowe-
go zawierającego melaninę. Zmieniane ono jest 
na ciepło, które niszczy elementy włosa odpowie-
dzialne za jego wzrost, powodując trwałą utratę 
włosa i destrukcję mieszka. Jak wskazały badania 
to zjawisko jest najskuteczniejsze dla włosów znaj-
dujących się w fazie aktywnego wzrostu (anage-
nu). Pozostałe okresy wzrostowe naszych włosów 
– faza zaniku (katagen) i spoczynku (telogen) są 
„nieme” na działanie lasera.
Warunkuje to potrzebę minimum czterech zabiegów 
powtarzanych w odstępach średnio 6-12 tygodni. 
Przyjmuje się, że po pierwszym zabiegu nie odrasta 
ok. 30 - 40% włosów ciemnych (włosy anangenowe), 
po trzech zabiegach – ok. 80 - 92% (następna porcja 
włosów, które w międzyczasie wkroczyły w fazę ana-
genu). Niewielki, pozostały odsetek to włosy jaśniej-
sze, cieńsze i mniej widoczne. Pacjenci o włosach 
cieńszych lub nie w pełni ciemnych muszą liczyć 
się ze słabszym efektem (przyczyną jest zbyt mała 
zawartość melaniny w mieszku). Włosy osłabione 
wcześniejszymi wielokrotnymi zabiegami depilacji: 
woskiem, pęsetą, depilatorami mechanicznymi mogą 
wymagać przeprowadzenia czwartego i piątego za-
biegu depilacji dla uzyskania lepszych wyników. 
100% depilacja laserowa zwykle nie jest możliwa. 
Włosy jaśniejsze mogą zostać tylko przerzedzone.

Przeciwwskazania do zabiegu depilacji laserowej:
STAŁE:
• włosy blond, rude, siwe;
• fotodermatozy i choroby pęcherzowe skóry;
• bielactwo, łuszczyca, padaczka (względnie);
• nadmierna skłonność do przebarwień,  

bliznowców;
• aktywne infekcje skóry;
• rozrusznik serca;
CZASOWE:
• ciąża, karmienie piersią;
• świeża opalenizna;
• skóra po stosowaniu samoopalaczy;
• skóra podrażniona;
• terapia doustna retinoidami;
• terapia lekami i ziołami światło uwrażliwiającymi;
• terapia miejscowa kremem z witaminami A i C, 

kwasami owocowymi i lekami złuszczającymi;
• wykonywana przed zabiegiem depilacja przez 

wyrywanie (pęseta, wosk, depilator mechaniczny);
• wcześniejsze, niektóre zabiegi dermokosmetyczne 

i chirurgiczne.
Pierwszy zabieg poprzedzony jest konsultacją przed-
zabiegową. Osoby zakwalifikowane do zabiegu mają 
wykonywaną próbę laserową z ustaleniem optymal-
nych dla danego fototypu skóry parametrów zabie-
gowych. Przed zabiegiem skóra powinna być umy-
ta, ogolona, niczym nieposmarowana. Każda skóra 
w sposób indywidualny reaguje na zabieg. Reakcją 
naturalną jest rumień i/lub obrzęk okołomieszkowy, 
zwykle krótkotrwały. Ewentualne powikłania (pęche-
rzyki, strupki, nadżerki, przebarwienia, odbarwienia) 
są sporadyczne, zwykle związane z nieprzestrzega-
niem zasad przygotowania do zabiegu i postępowania 
po zabiegu. Mają charakter przejściowy, choć przebar-
wienia i odbarwienia u nielicznych osób mogą utrzy-
mywać się do kilku/kilkunastu tygodni.

 v Ewelina Kościelny 
Okna Natury Day SPA

Okna Natury Day SPA Rudno
Rudno 263, 32-067 Rudno, 

tel. 534 797 000
Okna Natury Day SPA Chrzanów 

ul. Głowackiego 17, 
32-500 Chrzanów, 

tel. 530 372 111

spa@oknanatury.pl
www.oknanatury.pl

Cennik i wszystkie informacje dostępne są na stronie www.oknanatury.pl, rezerwacja 530 372 111 SPA Chrzanów
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

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

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

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

Małgorzata Szczuka

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS 

Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

 • Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

tel. 508 09 91 59      biuro@mnk.biz.pl
www.mnk.biz.pl
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Dom w 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. Drewniany dom w stanie surowym na widokowej działce 8 a w Czernej, 110 m kw. 
Cena: 155 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 
działalność 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.  
Możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających  
do nieruchomości – 19 arów, 4 ary, oraz działki rolnej 6 arów. 

10. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzch-
nia 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. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
17. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
18. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
19. Widokowa działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
20. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
21. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN. 

22. Działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku. Cena: 95 tys. PLN.
23. Działka budowlana  7 a  w Tenczynku . Cena: 104 tys. PLN.
24. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
25. Działka budowlana 10 a  w Tenczynku . Cena: 136 tys. PLN.
26. Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 87 tys. PLN.
27. Działka budowlana 9 a w Tenczynku . Cena: 107 tys. PLN.
28. Działka budowlana 11 a w Tenczynku.  Cena: 137 tys. PLN.
29. 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. 

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. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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. 

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

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

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. 

57. 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. 

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 Przestrzenne-
go 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 1,45  ha., użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek 
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę hali magazyno-
wo-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
70. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.  

Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c. 

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

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

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

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

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.

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. 

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

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

2. Domu lub część 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.

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

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.

Murowana hala 370 m. kw  
5 km od Krzeszowic.

Przed halą plac manewrowy ok. 3 ary. 
Instalacja CO, piec na miał, woda  

oraz prąd w hali. 
Cena: 3,7 tys. PLN netto/m-c.

DO WYNAJĘCIA

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.

DO SPRZEDANIA DO WYNAJĘCIA

Dom dla max. 14 pracowników w 
centrum Zabierzowa.

Przed halą plac manewrowy ok. 3 ary. 
Instalacja CO, piec na miał, woda  

oraz prąd w hali. 
Cena: 3 tys. PLN/m-c  

plus media w/g zużycia.
Oferta dostępna od 1.10.2015 r.

Wyodrębnione, bezczynszowe 
mieszkanie w domu wolnostoją-

cym, 55 m kw., w Krzeszowicach: 
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.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

ZABIERZÓW KRZESZOWICE

WIELKA WIEŚ

TRZEBINIA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„Żyć nie umierać”

•  20.09 godz. 15.30 • 21-24.09 godz. 17.30 •
reżyseria: 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
• 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.

„Czy naprawdę wierzysz?”
• 25.09-26.09 godz. 15.30 • 27.09 kino nieczynne • 28.09-01.10 godz. 15.30 •
reżyseria: Jon Gunn; czas trwania: 115 min.; gatunek: dramat; prod. USA, 12 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)

„Król życia” PREMIERA
• 25-26.09 godz. 18.00, 20.10 • 27.09 kino nieczynne • 28.09-01.10 godz. 18.00, 20.10

• 02.10 godz. 19.00 • 03-07.10 godz. 18.00 •
reżyseria: Jerzy Zieliński; czas trwania: 96 min.; gatunek: komedia; prod. Polska, 15 lat

Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. 

MAŁOPOLSKIE SPRINTY ROWEROWE 
W niedzielę 27 września w Chrzanowie odbędą się zawody z cyklu Małopolskie Sprinty Rowerowe. Ich 
celem jest popularyzacja formuły cross-country, wyłonienie najlepszych kolarzy oraz promocja miast - 
organizatorów cyklu. Więcej informacji na temat sprintów: www.moksir.chrzanow.pl

SPEKTAKL „SEKS DLA OPORNYCH”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 24 października o godz. 18.00 na 
spektakl „Seks dla opornych”. Bilety w cenie 65 zł parter, 55 zł balkon do nabycia i rezerwacji w Informacji 
MOKSiR (tel. 32 6233086 wew. 53)

KONCERT ZESPOŁÓW THE TREPP ORAZ GA GA ZIELONE ŻABKI
31 października w Starej Kotłowni prawdziwe święto dla fanów punk rocka i ska. Zagrają zespoły The Trepp 
oraz Ga Ga Zielone Żabki. Start godz.: 18:00. Bilety w cenie: 17 zł (przedsprzedaż), 23 zł (31 października) 
dostępne w Informacji MOKSiR oraz w dniu koncertu w klubie. 

„ZABIERZOWSKIE UWIELBIENIE” W OCZEKIWANIU NA ŚDM
Do Światowych Dni Młodzieży pozostało niewiele czasu. Wszyscy oczekujemy tych dni z 
wielką niecierpliwością pokładając wielkie nadzieję, iż ten czas wzmocni naszą wiarę.

Trwają cały czas przygotowania zarówno duchowe jak i logistyczne. Dekanat Bolechowice 
trwa w duchowym oczekiwaniu podejmując modlitwę, gromadząc się na comiesięcznych 
adoracjach, biorąc udział w różnych spotkaniach przed ŚDM, organizując koncerty oraz 
tworząc bazę noclegową dla młodzieży, która przybędzie na ŚDM.

Tym razem chcemy wraz z Gminą Zabierzów oraz Samorządowym Centrum Kultury i Promocji 
w Zabierzowie przygotować „Zabierzowskie Uwielbienie” w ramach duchowego oczekiwania 
na ŚDM. Ma to być wielkie wydarzenie duchowe, które odbędzie się na niedawno otwartym 
rynku w Zabierzowie 26 września.

Rozpoczynamy o godzinie 17.00. przy wspólnym śpiewie Hymnu Światowych Dni Młodzieży 
zostaną uroczyście wniesione przez młodzież symbole ŚDM na scenę – Krzyż i  Ikona Matki 
Bożej Salus Populi Romani. Następnie wystąpi Kolah i Poison wykonujący rap chrześci-
jański. O godz. 19.00 zostanie uroczyście przeniesiony Najświętszy Sakrament na scenę. 
I rozpocznie się uwielbienie Chrystusa, które poprowadzi grupa TGD. Całe wydarzenie 
będzie prowadzić Lidia Jazgar i Rafał Bochenek. Podczas wydarzenia będą towarzyszyć 
nam młodzi ludzie z projektu “Busem do Marzeń” i “Jadę na ŚDM”, którzy podróżują po 
Europie promując ŚDM.

Patronat honorowy nad Zabierzowskim Uwielbieniem obejmują: Ks. Kardynał Stanisław 
Dziwisz, ks. Bp Damian Muskus, Pani Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów. Patronat 
Medialny obejmują: TVP 3, radio Plus, Niedziela, Gość Niedzielny, portal Franciszkańska 
3, miesięcznik Znad Rudawy.

Zależy nam by to wydarzenie miało charakter religijny i by wpisało się w duchowe 
przygotowanie do ŚDM. Zachęcamy do udziału w Zabierzowskim Uwielbieniu byśmy mogli 
razem uwielbiać Chrystusa.

 Ks. Michał Kania 
Organizator “Zabierzowskiego Uwielbienia” 

Koordynator rejonowy ŚDM

GDZIE ZOSTAWIĆ DZIECKO, KIEDY CHCESZ IŚĆ DO KINA ALBO NA ZAJĘCIA DO „SOKOŁA”?
Absolutna nowość dla rodzin korzystających z oferty DK Sokół! Chcesz iść do kina albo na inne nasze zajęcia, ale 
nie masz opieki dla swoich dzieci? Żaden problem. Uruchomiliśmy BEZPŁATNE zajęcia świetlicowe dla dzieci!
W każdy czwartek w godz. 17.00-20.00 zapraszamy dzieci od 3 roku życia na BEZPŁATNE zajęcia świetlicowe.
Zapewniamy opiekę nad dziećmi, zabawy animacyjne, czytanie książek, gimnastykę itp. 
Więcej informacji: tel. (32) 611 06 21

OPOWIEŚCI O GRUZJI 
 – SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANNĄ DZIEWIT-

-MELLER ORAZ MARCINEM MELLEREM
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wielkiej 
Wsi  serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie 
z Anną Dziewit–Meller  oraz  Marcinem Mellerem, 
które odbędzie się 23 września  2015 r. o godz. 
17.30 w świetlicy dla młodzieży obok Gimnazjum 
w Białym Kościele.

Marcin Meller (ur. 23 października 1968 r.) – historyk, 
dziennikarz i prezenter telewizyjny. Współprowa-
dzący poranny program „Dzień Dobry TVN”. Od 
stycznia 2009 r. na antenie TVN24 prowadzi sobotni 
magazyn kulturalny „Drugie śniadanie mistrzów”.
W 2011 r. wspólnie z żoną Anną Dziewit-Meller 
wydał książkę „Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”, 
natomiast w 2013 r. samodzielnie „Między wariatami. 
Opowieści terenowo-przygodowe”. Na spotkaniu w 
Gminie Wielka Wieś podzielą się swoimi opowie-
ściami z Gruzji.
Spotkanie odbędzie się w ramach programu Dys-
kusyjne Kluby Książki realizowanego we współpracy
z Instytutem Książki. Spotkanie dofinansowane jest  
ze środków Instytutu Książki.
Serdecznie zapraszamy.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na monodram

ZWIERZENIA BEZ/ROBOTNEGO AKTORA,
CZYLI SCENARIUSZ NA JEDNEGO AKTORA, NAJLEPIEJ BEZROBOTNEGO

w wykonaniu MARCINA  ZARZECZNEGO
25 września, piątek, godz. 19.00

Jak co roku we wrześniu zapraszamy na spektakl teatralny – monodram, którego autorem i wykonawcą 
jest Marcin Zarzeczny, aktor teatralny i filmowy, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie i Państwowego 
Studium Aktorskiego w Olsztynie. Znany szerszej publiczności z filmu Ryszarda Bugajskiego „Układ 
zamknięty” (2013), gdzie zagrał rolę młodego naczelnika urzędu skarbowego, Mirosława Kamińskiego.
Zwierzenia bez/robotnego aktora, czyli scenariusz na jednego aktora, najlepiej bezrobotnego – to prawdziwa 
opowieść o determinacji w dążeniu do realizacji marzeń. Sceny z życia bezrobotnego artysty, pokazane
w spektaklu, są na tyle uniwersalne, że każdy człowiek bez pracy zobaczy w nich obraz samego siebie.O 
sprawach ważnych i trudnych mówi się tu w sposób lekki i żartobliwy, bez użalania się nad własnym losem. 
Główny nacisk położony jest na budowanie atmosfery intymnej relacji bohatera z widzem,
przypominającej rozmowę dobrych przyjaciół.
Bilety na spektakl w cenie 24 zł można kupić w Galerii. Zapraszamy!!

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: HUGO I ŁOWCY DUCHÓW – (DUBBING PL)

• 24.09 - 18:00 • 
czas trwania: 90 min.; gatunek: anim/fam, Niemcy/Irlandia; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.

PREMIERA: KARBALA 
• 24.09 - 20:00 • 

czas trwania: 115 min.; gatunek: wojenny/akcja/na faktach, Polska; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
PREMIERA: KRÓL ŻYCIA 

• 25.09, 26.09, 29.09, 30.09, 1.10  -  18:00, 20:00 • 27.09, 3.10, 4.10  -  17:00, 19:30 • 6.10, 7.10, 8.10  -  20:00 • 
czas trwania: 97 min., gatunek: komedia, Polska, Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.

KLUB WŁÓCZYKIJÓW 
• 25.09, 26.09, 29.09, 30.09, 1.10  -  16:00 • 27.09  -  15:00 • 

czas trwania: 90 min., gatunek: familijny/komedia, Polska; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
PILECKI 

• 3.10, 4.10  -  15:00 • 6.10, 7.10, 8.10  -  18:00 • 
czas trwania: 80 min.; gatunek: dokument fabularyzowany, Polska; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!              http://kino.tck.trzebinia.pl/
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32-080 ZABIERZÓW
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obok cmentarza parafialnego) 

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

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

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...

Fundacja Człowiek dla Zwierząt poszukuje odpowiedzialnych opiekunów dla 
6-miesięcznej Mani. Mania przyjechała do nas z siostrą. Jest miłą, radosną, 
energiczną i przyjazną suczką. Została odpchlona, odrobaczona,
zaszczepiona i zaczipowana. Umie zachowywać czystość w domu.  
Kontakt: 534 884 174.

Fundacja Człowiek dla Zwierząt 
poszukuje kochającego odpowie-
dzialnego domu dla suczki Lotki. 
Lotka na ok. 6 lat. Rok temu tra-
fiła do schroniska w Chrycynnie, 
w którym psy masowo umierają. 
Postanowiliśmy jej pomóc i dać 
szansę na dobre życie. Lotka jest 
bardzo przyjazna i radosna. Uwiel-
bia być głaskana u przytulana. Jest 
zaszczepiona, wysterylizowana i 
zaczipowana.  
Kontakt: 534 884 174.

MANIA

LOTKA

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 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

Wszyscy przybyli rozbili się obo-
zem rycerskim złożonym z kilku-
nastu namiotów i kramów. Usta-
wiono także drewniane szranki, 
w których odbywały się turniejo-
we walki rycerskie, a w wolnych 
chwilach prezentowane były daw-
ne tańce dworskie. Przybyli  pod 
zamek turyści, oprócz podziwia-
nia zmagań turniejowych (walk 
rycerskich i turnieju łuczniczego-
),mogli się zapoznać z dawnymi 
technikami wyrobu lnu, obserwo-
wać pracę rzeźbiarza ludowego, 
spróbować swoich sił w strzelaniu 
z łuku czy rzucie włócznią. Naj-
młodsze dzieci zainteresowane 
były szczególnie konkursem ma-
larskim prowadzonym przez arty-
stę plastyka Jacka Sieka. Tematem 
prac był oczywiście zamek Ten-
czyn. Nie zabrakło też prelekcji 
na temat bogatej historii zamku 
i zamieszkującego go rodu Tę-
czyńskich. Wszystkie wyżej wy-
mienione, a także inne atrakcje 
imprezy, pozwoliły na skuteczne 
promowanie idei zabezpieczenia 
zamku Tenczyn co w zamierze-
niach stowarzyszenia Ratuj Ten-
czyn doprowadzi do zachowania 
obiektu dla przyszłych pokoleń. 

Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krzeszowice i Województwa Małopolskiego.

KOLEJNY UDANY TURNIEJ NA TENCZYNIE
W dniach 5-6 września u stóp zamku Tenczyn w Rudnie odbył się kolejny, czwarty już, turniej rycer-
ski o topór Andrzeja Tęczyńskiego, zorganizowany przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn. Jak co roku 
pod zamek ściągnęło kilkudziesięciu rekonstruktorów historii przebranych za rycerzy, giermków, damy 
dworu, a także rzemieślników. 

Pierwszym etapem projektu były dwa szkolenia oraz  konferencja dot. 
aktywności lokalnej. Celem szkoleń było przygotowanie seniorów do 
pisania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.
Na początku lipca br. na spotkaniu z udziałem Pana Wójta Gminy Tade-
usza Wójtowicza oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 
Małopolski, zaangażowani w projekt seniorzy przedstawili swoje pomy-
sły na realizację wybranej przez siebie inicjatywy. W efekcie opraco-
wanego projektu, od sierpnia br. seniorzy raz w tygodniu wyjeżdżają na 
basen, gdzie biorą udział w zajęciach „wodnego aerobiku” pod okiem 
doświadczonego instruktora.

Na kolejnym spotkaniu z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski oraz Pana V-ce Wójta Krzysztofa Wo-
łosa, które odbyło się 18 września br., seniorzy podsumowali swoje 
dotychczasowe działania w ramach projektu, oraz zostali poinformo-
wania o kolejnych zamierzeniach – otóż w ramach wymiany dobrych 
praktyk zaplanowano wizytę studyjną w Kluczach, a następnie senio-
rzy z Klucz w ramach rewizyty i dalszej wymiany doświadczeń odwie-
dzą naszą gminę.     

 v www.wielka-wies.pl

IV MAŁOPOLSKIE FORUM SENIORÓW
Od maja br. Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski w porozumieniu z Gminą Wielka Wieś realizuje projekt pn. „Inicja-
tywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej Seniorów. IV Małopolskie Forum Seniorów”. Do udziału w ww. projekcie 
zgłosiło się 16 aktywnych seniorów – głównie z Giebułtowa i z Wierzchowia.
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PRZEPAKUJ SWÓJ 
KREDYTOWY BAGAŻ 
W JEDNĄ, MAŁĄ RATĘ!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 16,9%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 28 900 zł, całkowita kwota do zapłaty: 45 080,07 zł, oprocentowanie nominalne: 4,8%, 
całkowity koszt kredytu: 16 180,07 zł (w tym opłata przygotowawcza: 3005,13 zł (7,7%), odsetki: 6052,39 zł, koszt ubezpieczenia: 7122,55 zł), 73 równe, miesięczne raty w wysokości 617,54 zł – przykład 
reprezentatywny. Promocja dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku. Z promocji wyłączone są kredyty ratalne, karty kredytowe, limity w koncie, kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką o kwotach niższych niż 
10 tys. zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 17.06.2015 r.

LetnIA KOnSOLIdAcjA

   Niskie oprocentowanie – tylko 4,8%.
   Wysoka maksymalna kwota kredytu – do 150 tys. zł.
   Kredyt dopasowany do twoich możliwości  
(spłatę rozłożymy nawet na 10 lat).

   dodatkowa gotówka  
na dowolny cel.

PROMOCJA 

4,8%

Zabierzów, ul. Leśna 2a,  12 282 50 70 
pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3,  12 258 98 13 
pn.–pt. 9.00–17.00

ul. prof. A. Rożańskiego 52
32-085 Kraków - Modlniczka

12 357 37 37
gabinet@dentalpark.pl

czynne:
poniedziałek - piątek 900 - 2000

sobota 900 - 1400

Implanty
Endodoncja

mikroskopowa
Wybielanie zębów

Rentgen
RTG i tomografia
Diagnostyka 3D

DOKŁADNOŚĆ = PEWNA PRACA = ZADOWOLONY PACJENT

PRECYZJA TO NASZ ZNAK ROZPOZNAWCZY!
CZY MOJE KORONY BĘDĄ WYGLĄDAĆ JAK NATURALNE ZĘBY, KTÓRE BĘDĄ 
TRWAŁE I PIĘKNE?
Jest to pytanie, jakie nurtuje Pacjentów poddających się leczeniu protetycznemu. 
Klinika Dental Park to miejsce, gdzie trafiają Pacjenci o wysokich wymaganiach este-
tycznych, których pozycja zawodowa niejednokrotnie wymaga perfekcyjnego uśmie-
chu. W naszej Klinice łączymy światowe standardy z indywidualnymi potrzebami 
każdego Pacjenta. Stomatologia w obecnych czasach stała się sztuką tworzenia 
wizerunku, stworzyliśmy więc Państwu możliwość wyboru najnowszych i bezbole-
snych rozwiązań protetycznych. 

OTO KILKA ZASAD, JAKIMI KLINIKA KIERUJE SIĘ NA CO DZIEŃ: 
PRACA W POWIĘKSZENIU OPTYCZNYM, CZYLI MIKROSKOP NIE TYLKO W LECZENIU KANAŁOWYM 
Aby ząb przygotować najdokładniej do założenia licówek, koron lub mostów używamy mikroskopu zabiego-
wego. Gwarantuje to precyzję nieosiągalną w przypadku zastosowania tradycyjnych metod. 

ANALIZA WYCISKU POD MIKROSKOPEM
Aby przyszła korona idealnie przylegała, poddaje się wyciski analizie w powiększeniu pod mikroskopem. 

CYFROWA PRECYZJA
Laboratorium Kliniki do projektowania jak i wykonywania koron wykorzystuje system komputerowy - odpowie-
dzialny za skanowanie modeli i tworzenie podbudowy przyszłej korony. W takim systemie tworzenia prac 
protetycznych nie ma miejsca na pomyłkę.

Mottem pracy całego zespołu Kliniki Dental Park
jest najwyższa precyzja. 

Dlatego też wykonywane licówki, korony i mosty,
prócz tego, że są perfekcyjnie dopasowane, 

służą Pacjentom przez wiele lat.


