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SKLEPSKLEP WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

   Serdecznie zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 17.15  
sobota     9.00 - 13.00

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

SPRZEDAŻ
BRYKIETU

WSZYSTKO 
Z DREWNA

"U GÓRALA"

U NAS NAJTANIEJ! 

• Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm
• Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm 
• Deski elewacyjne 13 cm 
• Deski podłogowe
• Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe 
• Listwy wykończeniowe z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu 
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne 
• Zabawki, ozdoby, bibeloty, skrzynki do decupage

• DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE

MOŻLIWOŚĆ
DOSTAWY

tel. (32) 754 60 10

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102

Czynne: Poniedziałek - piątek od 7.00 do 16.00

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

Olkusz, ul. Francesco Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079 • www.polnox.pl
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

STAŁA
OPIEKA

SERWISOWA

Kasy Fiskalne 
Online 

szczegóły 
u sprzedawcy

TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE 

www.polnox.pl

SPRZEDAŻ 
KOMPUTERÓW

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
NAJLEPSZE CENY!

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

Novitus
Nano E

POSNET
ERGO

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

Orzech I • Orzech II • Kostka 
Groszek • Ekogroszek • Miał

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791) 
 Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600  Sob. 800 - 1400

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791) 
 Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600  Sob. 800 - 1400

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

POMOC DROGOWA • TRANSPORTPOMOC DROGOWA • TRANSPORT
TEL.: 5000 999 01TEL.: 5000 999 01

www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl
MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 28224h

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
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Teren Stacji Demontażu Pojazdów w Ogrodzieńcu-Józefowie! 

27 FINAŁ WOŚP W KLUCZACH
Niemal od pierwszej edycji Gmina Klucze jest z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy. Także i w tym roku zorganizowano u nas koncertowy finał WOŚP. 
Dzięki hojności mieszkańców i gości podczas zbiórki pieniężnej i licytacji 
uzbieraliśmy kwotę 27 981 złotych, z czego większość to efekt zbiórki 
pieniężnej przeprowadzonej przez organizatorów zlotu WOŚP 2019 Cross 
Country - Pustynia Błędowska. Pieniądze trafią na tegoroczny cel Orkiestry 
- zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w Kluczach rozpoczął 
się od zorganizowanego specjalnie 
przez Pustynną Grupę Terenową 
zlotu WOŚP 2019 Cross Country 
- Pustynia Błędowska. Miłośnicy 
off road startowali z „Róży Wia-
trów” i pokonywali trasy na dwóch 
odcinkach specjalnych (7 i 12 km) 
na Pustyni Błędowskiej. Następnie 
kierowcy spotkali się podczas kon-
certu finałowego w Domu Kultu-
ry w Kluczach, aby przeprowadzić 
jedną z licytacji i podsumować rajd. 
Dzięki uczestnikom i organizatorom 
zlotu około 20 tys. złotych trafiło na 
cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy!
Część koncertowa, zorganizowana 
w Domu Kultury w Kluczach, roz-
poczęła się o godzinie 15.00. Przez 
cały czas trwania koncertu odbywa-
ły się kwesty i licytacje, a na scenie 
wystąpiły grupy wokalno-muzyczne 
ze szkół podstawowych z gminy Klu-
cze oraz gościnnie z Czestochowy 
rockowy zespół „Daboja”. Na cele 
tegorocznego finału WOŚP kwesto-
wali strażacy, stowarzyszenie „Babi-
niec”, kluczewskie Koło Gospodyń 
Wiejskich i pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury. Łączna suma 
uzbierana podczas finału to 27 981 
złotych! Dziękujemy wszystkim za 
okazane wsparcie!
27 finał Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy w Kluczach zorga-
nizował sztab WOŚP, któremu prze-
wodniczył Wójt Gminy Klucze przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury. Organizatorem zlotu Cross 
Country Chechło - jego specjalnej 

edycji WOŚP 2019 - była Pustynna 
Grupa Terenowa. Wydarzenie zabez-
pieczali strażacy ochotnicy z Klucz 
i Gorenic oraz policja (Klucze).

Źródło: http://www.gmina-klucze.pl

III Olkuski Konkurs Kolęd i Pastorałek
8 stycznia od rana w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu rozbrzmiewały znane 
i mniej znane kolędy i pastorałki. Klasyki było znacznie mniej. Na swój występ 
oczekiwał tłum dzieci i młodzieży nie tylko z Olkusza, sąsiednich gmin, ale 
również z dalszych regionów Małopolski i Śląska. Jeszcze w ostatniej chwili 
trwały nieformalne próby – w foyer, górnym holu, nawet w szatni ćwiczyła 
młodziutka skrzypaczka.
Konkurs, w imieniu dyrektor MOK 
Beaty Soboń otworzył Kierownik 
Działu Artystycznego Michał Mącz-
ka. Prowadziły: Beata Nowak i Mał-
gorzata Tomsia. Każdy z uczestników 
chciał wypaść jak najlepiej przed 
publicznością i jury w składzie: Anna 
Kasprzykiewicz, Jarosław Wilkosz 
i Mateusz Jędrysek. Młodzi arty-
ści nie tylko śpiewali, ale i grali na 
różnych instrumentach, byli pięknie 
ubrani, a niektóre zespoły swoimi 
strojami wręcz rwały oczy. 
Słychać było naprawdę piękne 
głosy w ciekawych aranżacjach. 
Jury nie miało łatwego zadania. 
A oto protokół:

Jury w składzie: 
Anna Kasprzykiewicz 

Jarosław Wilkosz 
Mateusz Jędrysek

po wysłuchaniu 67 wykonawców 
postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:

w kategorii solista kl. I-III:
•	 1 miejsce - Milena Palusińska  

ze Szkoły Podstawowej 
w Wierzchowisku

•	 2 miejsce - Zuzanna Sałakowska 
z Bolesławia

•	 3 miejsce - Julia Kurczyńska 
z Siemianowickiego Centrum 
Kultury
w kategorii solista kl. IV-VI:

•	 1 miejsce - Emilia Kańczuga 
z Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Bukownie

•	 2 miejsce - Zuzanna Załucka 
z Siemianowickiego Centrum 
Kultury

•	 3 miejsce - Patrycja Sinicka 
z Chorzowskiego Centrum 
Kultury

•	 wyróżnienie - Karolina Górnic-
ka ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Olkuszu

w kategorii solista kl. VII-VIII 
i oddziały gimnazjalne:

•	 1 miejsce - Zuzanna Lemanto-
wicz ze Szkoły Podstawowej nr 
39 w Chorzowie

•	 2 miejsce - Iwona Krzystanek 
z Pracowni „Pozytywka” przy 
CK w Bolesławiu

•	 3 miejsce - Kornelia Szlachta 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Olkuszu

•	 wyróżnienie - Patrycja Tomczyk 

z Pracowni „Pozytywka” przy 
CK w Bolesławiu

•	 wyróżnienie - Laura Purc 
z Efendi Clue w Sławkowie

w kategorii zespoły, duety:
•	 1 miejsce - Antonina i Zofia 

Mittman ze Szkoły Podstawo-
wej w Osieku

•	 2 miejsce - Zespół wokalny 
z Ogniska Artystycznego 
„Żaczek” w Olkuszu

•	 3 miejsce - Zespół wokalny 
ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Olkuszu

Rozdanie nagród odbędzie się pod-
czas Koncertu Bożonarodzeniowe-
go w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Olkuszu  20 stycznia 2019 roku 
o godzinie 17.00

Zawiercie, ul.Paderewskiego 136B
tel.: 32 677-11-15 • 507-241-597

PIECE KOMINKOWE
PIECE NA PELLET • BIOKOMINKI

www.goldkom.com.pl

MONTAŻ
•

SPRZEDAŻ

Informacje • Reklamy
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27 FINAŁ WOŚP W OLKUSZU
13 stycznia 2019 był dniem szczególnym, nie do przegapienia, dniem czerwonych serduszek, które nosi się jak ordery. 27. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to idea, która łączy wszystkich ludzi wielkiego serca, pragnących 
zrobić coś dla innych. Pomimo przeszkód orkiestra gra i wierzymy, że grać nie przestanie, bo niejedno życie już ocaliła i niejedno ocali.
Ze zgromadzonych zbiórek zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt 
medyczny dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W Polsce funk-
cjonuje ich około 50. 
Już od ósmej w sztabie w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu 
zaczęli gromadzić się wolontariusze. Pół godziny później rozpoczęła się 
odprawa.  W imieniu Dyrektor MOK Beaty Soboń powitał wszystkich 
Marcin Wiercioch, Kierownik Działu Organizacji Imprez. Klika uwag 
organizacyjnych i rad dla wolontariuszy i grupa wspaniałej młodzieży, 
odebrawszy niezbędne wyposażenie od Joanny Mączki-Morawskiej 
i Elżbiety Barnaś, wyruszyła na ulice miasta. Przed nimi cały dzień 
zbiórki, cały dzień brnięcia po nieodśnieżonych chodnikach, w mokrym 
śniegu i nasilającym się wietrze. Gorącymi napojami mogli pokrzepić 
się w MOK-u i restauracji Batorówka.
Było trudniej niż rok temu. Zamknięte sklepy zmniejszały szanse na 
spotkanie wędrujących po mieście przechodniów. Ale olkuszanie nie 
zawiedli.
Tymczasem na scenie MOK-u trwało wielkie granie przerywane licy-
tacjami, które prowadził Piotr Skrzynecki. Oprócz przedmiotów z logo 
WOŚP licytowano przedmioty przekazane przez darczyńców. A dla 
wszystkich zgromadzonych na widowni grali, śpiewali i tańczyli artyści. 
Jako pierwszy oklaskiwaliśmy piękny występ ogniska muzycznego 
Żaczek prowadzonego przez Adama Jochemczyka. Pięknie śpiewały 
solistki z Pracowni Muzycznej MOK pod kierownictwem Wiesława 
Barana: Anita Szopa i Sabina Podsiadło. Zachwycająco zaprezento-
wało się ognisko muzyczne Dodi-Art pod kierownictwem Doroty 
Stachowicz-Mączki. Fruwała po scenie Olkuska Szkółka Baletowa 
prowadzona przez Piotra Korpusika. Wszystkie serca rozgrzali pod-
opieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu.
Przyszedł czas na zespoły – jako pierwszy zaprezentował się olkuski 
zespół The Road Trip. Młody, grający od ponad roku, a tego dnia 
debiutujący z wokalistką Gabrielą Pawlik. Rockowe brzmienie nadają 
mu ponadto: Kamil Górski (gitara), Krystian Kostyra (gitara basowa) 
i Grzegorz Krzemień (perkusja). 
Wkrótce na scenie pojawił się Mariusz Sławkowski – nie ze Sławkowa, 
lecz z Klucz - z koncertem gitarowym. Muzyk debiutował na scenie 
olkuskiego MOK 6 lat temu. Od tego czasu zagrał prawie 50 koncertów 
w kraju i za granicą.

Bardzo, bardzo mocne uderzenie to zespół Trycjator & The Cosmic 
Warrior. Drżały ściany i iskry szły z instrumentów, a fani byli w siód-
mym niebie. Trycjatora – Sebastiana Łanika (gitara i śpiew) pamiętamy 
z zespołu Żywioły. Grał w nim też Adam Cyzio (bębny). Ostatni 
kosmiczny wojownik to Kuba Kubański (bas). 
Występy zakończył zespół Diastema. Muzycy pochodzą z Katowic 
i grają muzykę fusion od niemal 10 lat. W swój świat zabrali nas: 
Bartek Kuczek (wokal), Rafał Pilorz (gitara), Bartek Korlacki (bas) 
i Piotr Szweda (perkusja). 
Oprócz uczty muzycznej były też inne atrakcje. W holu grasowała 
ulubiona przez wszystkich Grupa Teatralna MOK Glutaminian Sodu, 
zapewniając nie tylko dzieciom rozliczne rozrywki.
W foyer usadowiło się harcerskie stanowisko RKO – każdy mógł 
nauczyć się udzielania pierwszej pomocy i poćwiczyć swoje umiejętności 
na fantomach. Korzystali z tego i dorośli, i dzieci. Jak wieść niesie, 
wszystkie fantomy przeżyły liczne resuscytacje. 
Wieczorem pracownice MOK – Elżbieta Barnaś, Małgorzata Tomsia 
i Edyta Siwek skrupulatnie liczyły napływające wraz z wolontariuszami 
pieniądze. 
O dwudziestej zaiskrzyło wokół – to Światełko do Nieba. W tym 

roku zapłonęły zimne ognie, a nie fajerwerki, za co olkuska populacja 
zwierząt jest niezmiernie wdzięczna. 
A za rok – gramy znów! Dziękujemy!
Według wstępnych obliczeń zebrano 48.630 zł, w tym z licytacji 4.300. 

Napoje zimne niegazowane
i woda z miętą i cytryną bez limitu

Alkohol we własnym zakresie 
lub do zakupu w lokalu po cenie promocyjnej.

Zabawa przy muzyce na żywo! Zagra dla Was zespół EXEL!

Lawendowy Dworek
w Kluczach zaprasza na:

Klucze, ul. Bolesławska 53 A, tel: 796 720 700, 602 574 450

BAL KARNAWAŁOWY
23 lutego 2019 r. 1900 - 400

Wyśmienite menu:
• Trzy gorące posiłki (dwa w formie bufetu)

• zimna płyta – szwedzki stół,
• czekoladowe fondue – słodki stół,

• bufet kawowo-herbaciany

290 zł / PARA
Możliwość zakupu biletów
już od 15 stycznia 2019 r.
u nas w lokalu. ZAPRASZAMY !!!

Informacje • Reklamy
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BARDZO UDANA VIII JURAJSKA OLIMPIADA OYAMA KARATE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZADROŻU!
W dniu 15 grudnia 2018 r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Zadrożu pod Patronatem  Posłanki na Sejm RP Lidii Gądek i Radnego Powiatu Olkuskiego Tomasza Bargieła, którzy 
zaszczycili Nas swoją osobą wraz z przygotowanymi upominkami dla zawodników, a dla Pani Marty Skalniak i Sensei Kingi Skalniak  piękne bukiety wraz ze słowami uznania za społeczną pracę 
na rzecz dzieci i młodzieży wręczył Pan Tomasz Bargieł. Pani Poseł z okazji 20-lecia Jurajskiego Klubu OYAMA Karate wręczyła piękną tabliczkę z podziękowaniami Prezesowi Kazimierzowi 
Skalniakowi  za wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą –za naukę szacunku do bliźniego zarówno po odniesionym sukcesie, jak i doznanej porażce.
Zawody objął również Patronatem Wójt Gminy Trzyciąż Roman Żelazny, 
którego zastąpiła Pani Anna Pasich – Sekretarz Gminy Trzyciąż. Na zawody 
przybyła Pani Dyrektor SP w Zadrożu Anna Kozioł, Prezes Fabryki TT 
w Wolbromiu Pan Piotr Pięta i Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Trzyciąż Pan 
Adam Kubik, który wręczał puchary najlepszym zawodnikom.  W Olimpiadzie 
udział wzięło blisko 100 zawodniczek i zawodników ćwiczących w Jurajskim 
Klubie OYAMA Karate w Olkuszu z powiatu olkuskiego, krakowskiego, 
Gminy Trzyciąż, Gminy Olkusz, Gminy Wolbrom, Gminy Bolesław, Gminy 
Klucze, Gminy Bukowno i sąsiednich Gmin. 
Organizatorem Olimpiady był Jurajski Klub OYAMA Karate z Sensei 
Kazimierzem Skalniakiem 4 dan na czele, który współpracował z Dyrektor 
SP w Zadrożu Anną Kozioł, oraz Dyrektor BiOAK - Panią Bożeną Kościej. 
Dziękujemy również za współpracę Pani Dyrektor ZS nr 4 w Olkuszu Pani  
Maridzie Zoń oraz Zastępcy Dyrektora Pani Teresie Stach, wolontariuszom, 
właścicielce Agencji Ubezpieczeniowej w Olkuszu Pani Agnieszce Szwagier-
czak, Panu Jakubowi Grzance właścicielowi firmy Galam, Fundacji” Nowa 
Przystań” z Krakowa, której Prezesem jest Pan Bartosz Biedacha oraz Panu 
Pawłowi Kondkowi właścicielowi sklepu sportowego Pablosport z Olkusza. 
Patronat medialny objął redaktor naczelny Wieści Wolbromskich Pan Wojciech 
Szota, właściciel portalu społecznościowego Spotted Olkusz.pl Pan Adrian 
Broda oraz pani Anna Mucha – redaktor naczelny Gwarka Olkuskiego. 
Organizatorzy składają podziękowania przedstawicielom Rady Rodziców 
SP w Zadrożu Panu Adamowi Szostkowi, Panu Krzysztofowi Dudzińskiemu 
i innym osobom za pomoc i przygotowanie smacznego obiadu. Dziękujemy 
pracownikom i młodzieży SP w Zadrożu, rodzicom i osobom towarzyszącym 
za liczne przybycie. Dziękujemy również wszystkim sędziom na czele z Sensei 
Kingą Skalniak 1 dan i zawodnikom za liczny udział. Bardzo sprawnie zawody 
prowadziła Pani Marta Skalniak oraz Pan Grzegorz Furgaliński. O godz. 
10.00 odbyło się oficjalne otwarcie. W szranki sportowe stanęły zawodniczki 
i zawodnicy. Młodzi karatecy musieli wykazać się dużą sprawnością i opano-
waniem w trakcie następujących konkurencji: skłon, Uchi-Mawashi-Keage 
(okrężne kopnięcie prostą nogą na wysokość głowy), Seiken-Ago-Uchi (ude-
rzenie ręką), Hiza-geri (kopnięcie kolanem). Ważnym punktem Olimpiady 
było uroczyste wręczenie nagród najlepszym zawodniczkom i zawodnikom 
w sezonie 2017/2018  za wysokie osiągnięcia sportowe. Zostało nagrodzo-
nych i wyróżnionych 14 osób – głównie Mistrzowie Polski w Kumite i Kata, 
medaliści MP i różnych zawodów regionalnych. Finaliści Olimpiady musieli 
stoczyć walkę na tarczy trenerskiej lub wykonać Kata. Finały odbyły się sys-
temem pucharowym (chorągiewki).Jurajscy Karatecy nie zawiedli, wykazali 
się ogromną wolą walki, za co wszystkim należą się słowa uznania. Poziom 
techniczny był wysoki, widać było postępy osiągnięte w ostatnim czasie, 
co bardzo cieszy i potwierdza, że warto organizować takie zawody, dzieci 
nabierają pewności siebie i uczą się jak radzić sobie ze stresem. Po wręczeniu 
dyplomów i pucharów wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia. Bardzo 
dziękujemy wszystkim za świetną atmosferę i owocną współpracę. OSU !!!

Nagrody za wysokie wyniki sportowe w 2017/2018 otrzymali:
Sensei Kinga Skalniak 

Sempai Weronika Furman, Jakub Jurczyk, Grzegorz Furgaliński,  
Kinga Kowal, Jakub Petlic, Emilia Jaszczyk, Natalia Stach, Jan Tracz

Wyróżnienia otrzymali: 
Sempai Sylwester Szyler, Olaf Niewiara,  
Dawid Nieć, Hubert Fira, Matylda Róg

Sempai Mikołaj Ćwik, Karolina Szwagierczak,  
Aleksandra Miska, Patrycja Wąs,  Amelia Grzanka,  

Igor Kołodziej, Aleksandra Zielnik Jakub Papaj, Filip Papaj,  
Sławomir Borówka, Anna Piechowicz, Karolina Pasek,  

Emilia Świechowska, Bartosz Matyssek, 

Wszystkim Mistrzom Polski medalistom i pozostałym znakomitym zawod-
niczkom i zawodnikom Jurajskiego Klubu Oyama Karate w Olkuszu składamy 
serdeczne gratulacje. Jesteśmy z Was dumni !!! OSU !!!!

Wyniki IX Jurajskiej Olimpiady OYAMA Karate Dzieci i Młodzieży:
•	 Kat. Juniorzy – kolorowe pasy: 1 m. Sławomir Borówka,  

2 m. Igor Kołodziej, 3 m. Jakub Petlic
•	 Kat. Juniorzy młodsi – kolorowe pasy: 1 m. Jakub Papaj,  

2 m. Igor Wójcik, 3 m. Dawid Szymczyk
•	 Kat. Juniorki młodsze – kolorowe pasy: 1 m. Natalia Stach,  

2 m. Amelia Grzanka, 3 m. Natalia Chmiest
•	 Kat. Juniorzy młodsi – kolorowe pasy: 1 m. Mikołaj Ćwik,  

2 m. Hubert Fira, 3 m. Piotr Dudziński
•	 Kat. Młodzicy – kolorowe pasy: 1 m. Jan Tracz,  

2 m. Filip Papaj, 3 m. Jakub Gądek
•	 Kat. Dziecko, dziewczęta- kolorowe pasy: 1 m. Aleksandra Miska,  

2 m. Aleksandra Zielnik, 3 m. Natalia     Wawrzczak
•	 Kat. Dziecko młodsze – kolorowe pasy: 1 m. Patrycja Wąs,  

2 m. Olgierd Niewiara, 3 m. Filip Papaj
•	 Kat. Młodziczki – białe pasy: 1 m. Zofia Habryn,  

2 m. Oliwia Żelazowska, 3 m. Aleksandra Chmiest
•	 Kat. Dziecko młodsze, dziewczęta – białe pasy: 1 m. Alicja Ślęzak,  

2 m. Karolina Sowula, 3 m. Zuzanna Grzelak
•	 Kat. Junior Open – białe pasy: 1 m. Agata Makowska,  

2 m. Patrycja Fira, 3 m. Filip Chudy

•	 Kat. Młodzik Open – białe pasy: 1 m. Kacper Haberka,  
2 m. Michał Haberka, 3 m. Kristopher Wawrzczak

•	 Kat. Młodzicy – białe pasy: 1 m. Szymon Palusiński,  
2 m. Adam Szendoł, 3 m. Wiktor Kurbiel

•	 Kat. Dziecko starsze, chłopcy – białe pasy: 1 m. Antoni Siwiecki,  
2 m. Jakub Skawiński, 3 m. Hubert Krawczyk

•	 Kat. Dziecko, chłopcy – białe pasy: 1 m. Kacper Marszałek,  
2 m. Wojciech Gadek,  3 m. Mikołaj Siwiecki

•	 Kat. Dziecko młodsze, chłopcy – białe pasy: 1 m. Jakub Wróbel,  
2 m. Bartosz Palusiński, 3 m. Józef Wawer

Gratulujemy!!! OSU!!!
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NAUTILUS FITNESS KLUB – NOWOCZESNY WYMIAR SPORTU W OLKUSZU!
5 stycznia na ulicy Przemysłowej 15, miało miejsce otwarcie nowego Fitness Klubu. Nautilus Fitness Klub – nowoczesne 
miejsce do treningu sportowego, przyciągnęło za sobą bardzo wiele zainteresowanych osób. W tym dniu każdy miał moż-
liwość odbycia treningu, konsultacji trenerskiej, porad dietetycznych wraz z analizą składu ciała – zupełnie za darmo.
Na potencjalnych klientów czekało wiele atrakcji, m.in. udział w maratonie fitness oraz konkurencjach 
sportowych, gdzie do wygrania były vouchery na zabiegi Spa, a także losowanie karnetów Open. Klub 
posiada w swojej ofercie karnety według poszczególnych Stref, na jakie jest podzielony: Fitness, Sport, 
Open (Fitness + Sport), Pole Dance oraz Joga. Jedną z najważniejszych rzeczy, która ucieszy mieszkańców 
Olkusza oraz pobliskich okolic to Strefa SPA, w której Klub oferuje sauny oraz jacuzzi. Strefa ta jest 
w cenie każdego zakupionego karnetu !

Bogaty wachlarz zajęć grupowych na pewno zainteresuje wiele osób. Klub oferuje zajęcia zarówno na 
Sali fitness: wzmacniające, interwałowe, mentalne, taneczne, indoor cycling, a także Sali stworzonej do 
zajęć Pole Dance ! To kolejna nowość, na którą czekało wiele osób – wysokie 4-metrowe chromowane 
rury, na których można tworzyć zajęcia dostosowane do poziomu grupy. Nautilus w swojej ofercie posiada 
zajęcia o różnym stopniu zaawansowania, tak by każda osoba mogła zacząć przygodę z zajęciami Pole 
Dance. Na Strefie Sportu do dyspozycji klientów Klub oferuje nie tylko sprzęt do treningu siłowego, 
funkcjonalnego, które są nam doskonale znane. Drewniane SlimBeams, WaterRowers oraz wiele innych 
maszyny, które napędzane są energią kinetyczną wody ! To zupełna nowość !

Atmosfera oraz klimat, jaki panuje w Klubie, pozwoli nam na trening w zupełnie innym wymiarze. 
Wszystko to za sprawą paneli solnych, które pokrywają ściany, naturalnego korka, a także specjalnej 
klimatyzacji wraz z wentylacją. Naturalna roślinność oraz strefa kawowa – miejsce do spotkań, napicia 
się kawy czy herbaty daje możliwość integracji klubowej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Klubu:  
www.nautilus-fitness.pl,  

strony na Facebooku(Nautilus Fitness Klub Olkusz)  
oraz do kontaktu telefonicznego z recepcją Klubu: 730-366-550. 

ORYGINALNE BATERIE DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!
Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

SPRZEDAŻ I SERWIS: TELEFONÓW, 
LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

MEGA GŁOŚNIK BLUETOOTH 
XTREME 20W 10000 mAh

89 PLN !!!

Podsumowanie sytuacji drogowej  
podczas świątecznych i sylwestrowych 

wyjazdów w Olkuszu i Małopolsce
Wstępny bilans wyjazdów i powrotów w okresie bożonarodzeniowym i sylwe-
strowym pokazuje, że w dniach od 21 do 31 grudnia 2018 roku na olkuskich 
drogach doszło do 6 wypadków, w których 15 osób zostało rannych i 26 kolizji 
drogowych. W Małopolsce  doszło do 91 wypadków, w których śmierć poniosło 
14 osób, a 114 zostało rannych.
Trudne warunki pogodowe oraz 
wzmożony ruch na drogach w tym 
szczególnym czasie były sporym 
wyzwaniem dla użytkowników 
małopolskich dróg. Mnogość zda-
rzeń drogowych i ich zróżnicowany 
charakter jest skutkiem złożonych 
przyczyn wypadków, w których 6 
pieszych, 4 kierujących i 4 pasa-
żerów straciło życie. Porównując 
analogiczny okres z rokiem 2017, 
kiedy doszło do 108 wypadków, 
rannych zostało 131 osób a 6 zgi-
nęło, zauważalny jest w Małopol-
sce spadek ilości wypadków oraz 
liczby rannych przy wzroście liczby 
zabitych.

Z analizy wypadków spowodowa-
nych w grudniu 2018 roku, przez kie-
rujących wynika, że do najczęstszych 
przyczyn tych zdarzeń zaliczają się:
•	 nieustąpienie pierwszeństwa prze-

jazdu innym kierującym;
•	 nieustąpienie pierwszeństwa pie-

szemu na przejściu dla pieszych;
•	 niedostosowanie prędkości do 

warunków ruchu;
•	 niezachowanie bezpiecznej odle-

głości pomiędzy pojazdami.

Do najgroźniejszych w skutkach błę-
dów popełnionych przez pieszych 
należą:
•	 nieostrożne wejście na jezdnię, 

bezpośrednio przed jadącym 
pojazdem;

•	 wejście na jezdnię zza pojazdu lub 
innej przeszkody ograniczającej 
widoczność;

•	 przekraczanie jezdni w miejscu 
niedozwolonym;

•	 wejście na jezdnię mimo czerwo-
nego światła nadawanego przez 
sygnalizator.

Rozpoczynamy nowy – 2019 rok. 
Przed nami wzmożona aktywność 
użytkowników dróg związana 
z wyjazdami na ferie zimowe, 
a prognozy pogody na najbliższe 
tygodnie nie przewidują istotnej 
poprawy warunków podróżowa-
nia. Zachęcamy do wyciągania 
wniosków w oparciu o powyższe 
przyczyny wypadków i do elimi-
nowania ich w naszym zachowaniu 
na drodze. Pamiętajmy, że jako 
uczestnicy ruchu drogowego, 
powinniśmy stale mieć na uwadze 
bezpieczeństwo.

Jeśli wsiadamy za kierownicę – jedź-
my wolniej, szczególnie gdy zbliżamy 
się do przejścia dla pieszych, a jeśli 
poruszamy się po drodze pieszo – 
zadbajmy o to, by kierujący widzieli 
nas z większej odległości. Używaj-
my elementów odblaskowych po 
zmierzchu, nie tylko poza obszarem 
zabudowanym, gdzie jest to nakazane 
przepisem prawnym, ale też wszędzie 
tam gdzie poprawi to nasze bezpie-
czeństwo.

Podczas planowania podróży warto 
wziąć pod uwagę terminy przewidy-
wanego szczytowego natężenia ruchu 
na drogach związanego z wyjazdami 
i powrotami z zimowego odpoczyn-
ku. Bazując na podstawie doświad-
czeń z lat ubiegłych łatwiej będzie 
wybrać moment wyjazdu i powrotu 
w taki sposób, by podróż przebiegała 
sprawnie i bezpiecznie. 

 v olkusz.policja.gov.pl
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

CUDOWNA NOCKA:
Nocka to piękna, miła, nieco nieśmiała ale 
bardzo łagodna suczka o ujmującym zacho-
waniu.

Suczka jest spokojna, przyjazna, ma spojrze-
nie i pysio jak u szczenięcia. Jej psia mordecz-
ka jest delikatna, mięciutka. 

Nocka jest w wieku około 2-3 lat, jest sporej 
wielkości, waży około 27 kg. Nocka jest cicha 
i niekłopotliwa.

Nikogo nie skrzywdzi, to chodząca psia łagod-
ność i spokój.

Spojrzenie Nocki jest tak przeszywające, że 
nie sposób nie myśleć o niej gdy odchodzi 
się od boksu schroniska.

Nocka jest wspaniała, delikatna, wyjątko-
wa. Nie jest zupełnie nachalna w kontakcie 
z ludźmi, jest wyjątkowa...

Całkiem dobrze już chodzi na smyczy.

Bardzo proszę o dobry i kochający dom dla 
Nocki.

Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. 
Jest zaczipowana i wysterylizowana.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do 
nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 
km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami 
medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie 
adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 
Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy                                    schroniskopsiepole.pl

BESKID:
Kudłaty piesio do adopcji. Przedstawiamy 
Beskida, kudłatego, dużego piesia do adopcji. 
To piesek dorodny, postawny, opanowany.

 Beskid jest psem dużych rozmiarów; waży 
około 30-35 kg. Jest piękny, ma nieco dłuższy 
włos. Obecnie ma około 6-7 lat. Przypomina 
wyglądem szorstkowłosego malamuta. Jest 
typowym psem pracującym, uwielbia space-
ry, bieganie, wędrówki. Wystarczy jedynie 
położyć mu smycz na grzbiecie i ten natych-
miast jest gotowy do spaceru. Bardzo ładnie 
chodzi przy nodze, nie ciągnie. 

Lubi nie nachalną formę kontaktu. Konse-
kwencja i przyjaźń wobec Beskida to klucz do 
sukcesu w zdobyciu jego zaufania i oddania.

Na wybiegu Beskid bawi się jak mały psiak. 
Jest bardzo fajnym zwierzakiem. Świetnie 
się szkoli, jest niesamowity.

Dogaduje się z psami, ale nie da się zdomi-
nować. Sam nie narzuca się innym psom.

 Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest 
zaczipowany i wykastrowany.

LUKSIK:
Przepiękny maluch w typie teriera

Przedstawiamy Luksika - przepięknego, 
bardzo bystrego i inteligentnego psiaka, 
który jest w naszym schronisku i czeka na 
prawdziwy, kochający dom.

Luksik trafił do nas z domu do schroniska. 
Był bardzo zdezorientowany, bo z ciepłego 
łóżeczka trafił do schroniskowego boksu. 
Tym bardziej zależy nam by trafił do odpo-
wiedzialnego, nowego domu.

Luksik to psiak bardzo młody; obecnie ma 
około 3 miesiące. Przejawia zachowania typo-
we dla psiaka w typie teriera. Jest czujny, 
"wszędobylski", dość odważny, spostrze-
gawczy.

Nic mu nie umknie, śledzi człowieka i cały 
czas go obserwuje, jest uroczy. Dogaduje się 
z innymi psami, ale może nieco dominować.

Luksik to psiak, który z całą pewnością ide-
alnie odnajdzie się w aktywnej rodzinie, któ-
ra zna potrzeby psiaków, zapewni mu ruch 
i zabawę, będzie go uczyć. Jest stworzony 
by aktywnie spędzać czas. 

Piesek obecnie waży około 4 kg. Gdy doro-
śnie może osiągnąć wagę około 12-14 kg 
(do kolana).

Maluch ma pełen komplet szczepień sto-
sownych do wieku, jest zdrowy. Został kil-
kukrotnie odrobaczony i odpchlony. Jest 
zaczipowany i po osiągnięciu dojrzałości 
zostanie wykastrowany. Jest to bezwzględ-
ny warunek adopcji. W naszym schronisku 
przeprowadzamy ten zabieg nieodpłatnie.

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie

www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach 
i urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać 
w domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz • tel. 32 754 56 70

Ponad 20 lat
doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej 
 księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt    Rejestry VAT    ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz
Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA
dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej

• Zabiegi również w sedacji wziewnej 
   (podtlenek azotu  tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 
• Finansowanie zabiegów medycznych możliwe 
   w systemie ratalnym

Zapraszamy: 
poniedziałek, 
środa, piątek
1000 - 1200 
1600 - 1900

ADRES

17.01.2019 Czwartek ul. K. K. Wielkiego 64 B

18.01.2019 Piątek ul. Mickiewicza 7 

19.01.2019 Sobota ul. Konopnickiej 4 

20.01.2019 Niedziela ul. Krakowska 16

21.01.2019 Poniedziałek ul. K.K. Wielkiego 24

22.01.2019 Wtorek ul. Orzeszkowej 22

23.01.2019 Środa ul. K.K. Wielkiego 14

24.01.2019 Czwartek ul. Legionów Polskich 14

25.01.2019 Piątek ul. K.K. Wielkiego 64 B

26.01.2019 Sobota ul. K.K. Wielkiego 28

27.01.2019 Niedziela ul. K.K. Wielkiego 60

28.01.2019 Poniedziałek ul. Rabsztyńska 2

29.01.2019 Wtorek ul. Piłsudskiego 22

30.01.2019 Środa ul. Krakowska 16

31.01.2019 Czwartek ul. Mickiewicza 7 

1.02.2019 Piątek ul. K.K. Wielkiego 14

2.02.2019 Sobota ul. K.K. Wielkiego 64 B

3.02.2019 Niedziela ul. Legionów Polskich 14

4.02.2019 Poniedziałek ul. Sławkowska 13

5.02.2019 Wtorek ul. Skwer 6 

6.02.2019 Środa ul. Konopnickiej 4 

7.02.2019 Czwartek ul. Orzeszkowej 22

8.02.2019 Piątek ul. K.K. Wielkiego 60

9.02.2019 Sobota ul. Mickiewicza 7 

10.02.2019 Niedziela ul. Nullo 2

11.02.2019 Poniedziałek ul. Buchowieckiego 15 A

12.02.2019 Wtorek ul. Sławkowska 13

13.02.2019 Środa ul. K.K. Wielkiego 28

14.02.2019 Czwartek ul. Piłsudskiego 22

DYŻURY APTEK

Dyżury aptek obowiązują od godziny 20.00 do 8.00 rano następnego dnia.
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DOMOWE SPOSOBY NA ROZGRZANIE
Pogoda bardzo długo nas rozpieszczała, jednak na dobre wkroczyliśmy w okres zimowy. Mroźna aura sprawia, że nie trudno 
o wyziębienie organizmu, co niestety skutkuje osłabieniem odporności, a stąd już niedaleka droga do przeziębienia. Dlatego też 
przedstawiamy kilka sposobów na rozgrzanie się w chłodny dzień, po których na pewno poczujesz się lepiej. 

ROZGRZEWAJĄCE HERBATY
Pierwszy sposób nasuwa się sam, herbata z dodatkami, to świetny 
sposób na rozgrzanie organizmu od środka. Najczęściej dodajemy do 
herbaty miód czy cytrynę, ale masz zdecydowanie więcej możliwości. 
Taki napój najlepiej przygotować na bazie czarnej herbaty.
Co do niej najlepiej dodać?
•	 Sok z cytryny
•	 miód
•	 świeży korzeń imbiru
•	 cynamon
•	 kardamon
•	 goździki
•	 sok z malin lub suszone maliny
Pamiętaj, aby miodu i cytryny nie dodawać bezpośrednio do wrzątku, 
ponieważ w zbyt wysokiej temperaturze stracą one swoje właściwości 
zdrowotne. Odczekaj, aż zaparzona herbata trochę przestygnie.

NAPÓJ IMBIROWY 
Kolejnym sposobem na walkę z odczuwaniem zimna jest napój imbi-
rowy, który rozgrzeje i poprawi krążenie,aby go przegotować zetrzyj 
korzeń imbiru (ok. 5 cm), włóż do rondelka i zalej wodą, gotuj przez 
15-20 minut. Gotowy napój przelej przez sitko do kubka. Proponuję 
dodać kilka kropli soku z cytryny lub łyżeczkę miodu dla złagodzenia 
smaku, możesz go również rozcieńczyć z wodą.

NAPARY ZIOŁOWE
Kolejny rozgrzewający napój, który bez problemu możemy przyrządzić 
to napar ziołowy. Jednak czas parzenia ziół jest nieco dłuższy niż 
zwykłej herbaty. Tak więc aby w pełni wykorzystać moc ziół parz 
je minimum 10 minut, najlepiej pod przykryciem. Taki ziołowy 
napój rozgrzewający dodatkowo przyniesie Ci ulgę przy pierwszych 
objawach przeziębienia. A oto kilka przykładów, po jakie napary 
ziołowe warto sięgnąć.
•	 Kwiat lipy – zawiera ona związki śluzowe, które mają działanie 

przeciwzapalne, łagodzące ból gardła i kaszel. Napar z kwiatu 
lipy polecany jest przy przeziębieniu, zapaleniu gardła, oskrzeli 
czy anginie. 

•	 Kwiat bzu czarnego – ma działanie antywirusowe, podnosi 
odporność organizmu, wzmacnia błony śluzowe dróg oddecho-
wy, działa napotnie, rozrzedza katar i łagodzi ból głowy.

•	 Ziele macierzanki – wykazuje właściwości wykrztuśne i odka-
żające. Macierzanka piaskowa jest polecana przy suchym kaszlu 
i infekcjach dróg oddechowych.

MOC PRZYPRAW I ZIÓŁ 
O przyprawach już słów kilka było przy okazji rozgrzewających her-
bat. Jednak jest ich o wiele więcej i nadają się również do kaw, ciepłego 
mleka, kakao, gorącej czekolady, jak i do zup czy dań obiadowych. 
Warto wprowadzić je do naszej codziennej diety szczególnie w tym 
zimowym okresie, kiedy jesteśmy bardziej podatni na wszelkiego 
rodzaju bakterie i wirusy.
Najlepsze w działaniu są ostre i aromatyczne przyprawy – część z nich 
na pewno już posiadasz w swojej kuchennej szafce.
Rozgrzewające przyprawy i zioła:
•	 Imbir – do herbaty, dań obiadowych i zup, bogaty w substancje 

przeciwzapalne, pomocny w leczeniu przeziębienia, łagodzi 
bóle mięśni i stawów.

•	 Kurkuma – jedna z najlepiej rozgrzewających przypraw, ideal-
nie nadaje się do dań obiadowych i gęstych zup kremów.

•	 Kardamon – pasuje do kawy i herbaty, ma właściwości 
wykrztuśne,

•	 Cynamon – do zup kremów, herbaty, kawy, kakao i mleka, 
pomocny w leczeniu przeziębienia i grypy, działa antybakteryj-
nie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybicznie.

•	 Gorczyca – główny składnik musztardy, pasuje do mięs i sosów, 
pomocna przy zapaleniu zatok i nerwobólach,

•	 Chili – do dań obiadowych, a nawet gorącej czekolady, bogate 
w witaminę C, przynosi ulgę przy bólach głowy i zatok.

ZUPY ROZGRZEWAJĄCE
Zupa to nie tylko dobry pomysł na smaczny i sycący posiłek, ale 
i sposób na ocieplenie organizmu w chłodne dni. Pożywna zupa 
dostarcza naszemu organizmowi wielu odżywczych składników 
a uczucie sytości w żołądku zapewni nam rozgrzanie na dłużej.
Tradycyjny rosół to pierwsze co nam przychodzi do głowy, ale również 

gęsta zupa krem wzbogacona takimi przyprawami jak: majeranek, 
tymianek, oregano, rozmaryn, kolendra, kmin rzymski czy też imbir

Oto kilka pomysłów, jaką zupę warto przygotować:
•	 Tradycyjny rosół z makaronem, 
•	 rozgrzewająca zupa pomidorowa z imbirem,
•	 zupa krem z soczewicy,
•	 kapuśniak z kminem rzymskim, 
•	 zupa gulaszowa z ciecierzycą.

 v AM

Reklamy

Olkusz, Legionów Polskich 14 (pawilon I piętro) 
godziny otwarcia: codziennie od 12.00 do 22.00

Organizacja imprez okolicznościowych:
wesela • komunie • chrzciny • 18-ki • przyjęcia rodzinne • stypy

Obiady domowe 13 zł
(zupa + II danie)
Od 1 lutego zmiana cen:
• Zupa + II danie 15 zł
• II danie 13 zł • Zupa 4 zł

tel.: 537 426 400

Dowóz
do

klienta! 
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Olkusz, Al. 1000-lecia 2B/7B
tel. 500 809 085
tel. 500 809 019
centrum.�inansowe77@gmail.com

POŻYCZKI:
• konsolidacyjne
• hipoteczne
• pozabankowe

UBEZPIECZENIA:
• komunikacyjne
• �inansowe
• majątkowe
• rolne
• turystyczne
• na życie

KREDYTY:
• gotówkowe 
•  �irmowe:
    - gotówkowe
    - inwestycyjne
    - obrotowe
    - leasing
    - faktoring

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej h
p://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13  lub osobisty w siedzibie �rm w Olkuszu, 

przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Olkuszu

OFERTA WYNAJMU LOKALI BIUROWYCH PRZY UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 21
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu posiada do wynajęcia przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 21 dwa lokale biurowe.

• Lokal o powierzchni 25,17 m2 składający się z dwóch pokoi (12,44 m2 +12,73 m2). Czynsz za wynajem lokalu wynosi 800 zł ne�o miesięcznie + opłaty za media.

• Lokal o powierzchni 38,18 m2 składający się z dwóch pokoi (25,95 m2 + 12,23 m2). Czynsz za wynajem lokalu wynosi 1200 zł ne�o miesięcznie + opłaty za media.

Oba lokale znajdują się na I piętrze biurowca przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (dawna siedziba ING Bank Śląskiego). Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio 
z ciągu pieszo-jezdnego ulicy Króla Kazimierza Wielkiego. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie oraz sieć telefoniczną i internetową.

Istnieje możliwość połączenia dwóch lokali w jeden o łącznej powierzchni 63,35 m2 bądź też dowolnej kon�guracji ilości wynajmowanych pomieszczeń w ramach w/w lokali.
Istnieje także możliwość wynajęcie całodobowego miejsca postojowego na prywatnym parkingu znajdującym się na terenie nieruchomości. Koszt 100 zł ne
o miesięcznie.

Opłaty za media: • Opłata ryczałtowa za wodę, kanalizację oraz śmieci  • Zaliczka na poczet rozliczenia centralnego ogrzewania – 3,5 zł/m2 • Opłata za energię elektryczną według wskazań licznika

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. Niezbyt szybki pociąg
7. Tępi owady
9. Noga doga
10. Do nabierania wody
11. Na nim Król
12. Pub
13. Hartowana w hucie
15. Choroba z wysypką
18. Sprawa do załatwienia
20. Rozsiewa je maj (w piosence)
21. Głos Mruczka
24. Ojciec Walerego z komedii “Skąpiec”
27. Już nie musi pracować
28. Wyspa z Dżakartą
29. Pot. Rewolwer
30. Oddział jazdy w wojsku rzym.
31. Do rzucania lub w kręgosłupie 

Pionowo:
1. Można za nie trafić
2. Krótkotrwały, przelotny romans
4. Dolne kły dzika
5. Lokal pełen urzędników
6. Preludium do fugi
8. … Alighieri
14. Wonny, mocny alkohol z zacieru ryżowego
16. Autor powieści „Pasja życia”
17. Fałszywy lub przeciwlotniczy
19. Daw. gospoda, karczma
22. Świętuje z Adamem i Ewą
23. Rzeka z Pruszkowa
24. Jedwabny liberty
25. Nadżerka w kąciku ust
26. Napisał „Babbitta”

Litery na czerwonych polach czytane 
od góry do dołu utworzą hasło. 

Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się 
w sobotę (19.01.br.) między 8.30 a 9.00 do redakcji 

Gwarka Olkuskiego pod numer tel.: 510 190 038 
i podadzą poprawne hasło mamy książki! 

Agnieszka Lis  
LATAWCE

Grzegorz ma kilka lat, gdy jego ojciec opuszcza 
rodzinę. Chłopiec został z matką, z którą                    
z każdym rokiem coraz trudnej mu się 
porozumieć. Ojciec był mistrzem i autorytetem, 
matka jest łatwowierną, kochającą, uległą 
kobietą. Ona wybacza kolejne błędy, Grzegorz 
przekracza kolejne granice.
Myliłby się jednak ten, kto by uznał, że to 
zwyczajna opowieść o konflikcie pokoleń, 
toksycznych relacjach i braku zrozumienia. Bo 
„Latawce” to próba nieustannego poszukiwa-
nia wolności, tęsknota za nią. Ale czy Grzegorz  
ją odnajdzie, czy też da się oszukać jej 
złudzeniu? W pewnej chwili chłopak dotkliwie się przekona, że jednak 
człowiek nie ma skrzydeł…
Agnieszka Lis w tej wspaniałej i wzruszającej książce udowadnia, że 
jest niezrównaną mistrzynią formy. Nielinearna konstrukcja, element 
zaskoczenia niemal na każdej stronie i oczywiście nieszablonowe 
zakończenie sprawiają, że od książki nie sposób się oderwać.

Agata Przybyłek 
GRZECHU WARTA 

Agata, córka Iwonki – bohaterki znanej z „Nie 
zmienił się tylko blond” i wnuczka Haliny               
z książki „Nieszczęścia chodzą stadami” – 
wraca do rodzinnego domu na wakacje. 
Niestety szybko okazuje się, że nie ma tam ani 
odrobiny prywatności. Postanawia więc 
zamieszkać u dziadków, by w spokoju 
rozkoszować się urokami lata. Nic jednak nie 
idzie tak, jak zaplanowała… Dokąd zaprowadzi 
Agatę nadmierna kontrola babci Halinki?                
I gdzie w tym wszystkim miejsce na miłość?
Pełna bezpretensjonalnego humoru, lekka 
opowieść o dziewczynie, która, chcąc uwolnić się od nadopiekuńczej 
rodziny, na zawsze zmieniła swoje życie.

NAGRODY:

Informacje • Reklamy
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OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

ul. Długa 1D, 32-300 Olkusz 
tel. 508 133 255WiREX

Pn. - Pt. 700 - 2000 
Sob. 700 - 1400  

DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS 

PIASKOWANIE
(felg, maszyn rolniczych, ogrodzeń) 

MALOWANIE PROSZKOWE
PROSTOWANIE FELG

SPAWANIE PLASTIKÓW 
WULKANIZACJA

Chełm, Szlachecka 76, 32-340 Wolbrom 

Tel. 604  471  453

POLICJA

ZATRZYMANY ZŁODZIEJ,  
KTÓRY URZĄDZAŁ SIĘ NA NOWO PO WYJŚCIU Z WIĘZIENIA

W piątek tj. 11 stycznia 2019 roku  funkcjonariusze otrzy-
mali telefoniczne zgłoszenie o włamaniu do domu jedno-
rodzinnego w Wolbromiu. Zdarzenie miało mieć miejsce 
w okresie ostatniego tygodnia czasu. Dom ten obecnie 
nie był zamieszkały. Z relacji właścicielki ustalono, że 
z wnętrza skradziono: grzejnik aluminiowy, butlę gazową, 
kuchenkę gazową, radio, dekoder telewizji naziemnej, dra-
binę, lustro łazienkowe, dywan i inne drobne przedmioty 
wyposażenia domu. Podczas prowadzonych na miejscu 
zdarzenia oględzin ustalono, że złodziej dostał się do 
środka po wybiciu okna od strony podwórka. Podjęte po 
włamaniu czynności doprowadziły policjantów do usta-
lenia i zatrzymania złodzieja.  Okazał się nim być 45-letni 
mieszkaniec Wolbromia, który już wcześniej karany był za 
podobne przestępstwa. Policjanci zatrzymali go w miejscu 
zamieszkania. Podczas przeszukania odnaleziono większość 
skradzionych przedmiotów, które zwrócono pokrzywdzonej.  
Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył 
obszerne wyjaśnienia. Do takiego zachowania jak twierdził 
skłoniła go chęć urządzenia się po wyjściu z więzienia. 
Wolbromianin usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem 
oraz kradzieży. Grozi mu wyższy wymiar kary, bo będzie 
odpowiadał jako recydywista.

KIEROWAŁ OSOBÓWKĄ POSIADAJĄC ZAKAZ SĄDOWY 
W piątek 11 stycznia 2019 roku około godziny 6:50 policjantki olkuskiej drogówki w miejscowości Zimnodół, zatrzymały do kontroli drogowej 
samochód renault. W trakcie kontroli okazało się, że kierujący ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów kategorii B. Za to przestęp-
stwo mieszkaniec powiatu olkuskiego odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia.

SPRAWCA ROZBOJU ZATRZYMANY PRZEZ OLKUSKICH POLICJANTÓW 
Do napadu doszło w niedzielę 6 stycznia 2019 roku wie-
czorem około godziny 17.20  na osiedlu Słowiki w Olkuszu. 
Do sklepu na ulicy Plac Konstytucji 3-go maja wszedł 
nieznany wówczas sprawca. Mężczyzna był zamasko-
wany, twarz zasłonił szalikiem i grożąc ekspedientce 
nożem zmusił ją do wydania mu utargu ze sklepowej kasy. 
W obawie o własne życie kobieta otworzyła kasę i prze-
kazała mężczyźnie pieniądze. Po zabraniu łupu, sprawca 
rozboju uciekł z miejsca przestępstwa. Dzięki  informacji 
zdobytej w swoim rejonie służbowym przez dzielnicowego 
z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu udało się ustalić 
mężczyznę. Dalsza praca policjantów kryminalnych dopro-
wadziła do zatrzymania 45-letniego mieszkańca Olkusza. 
Podczas przesłuchania 45-latek przyznał się i  tłumaczył 
swoje zachowanie trudną sytuacją materialną. Mężczyzna 
11 stycznia 2019 roku usłyszał zarzut rozboju. Grozi mu 
kara do 12 lat pozbawienia wolności. 

NIETYPOWA INTERWENCJA 
Pod koniec ubiegłego roku funkcjonariusze z Komisariatu 
Policji w Wolbromiu przeprowadzili niecodzienną inter-
wencję. Do kontroli drogowej zatrzymali kierowcę, który 
był   niepełnosprawny. Mężczyzna prowadził samochód 
obsługując gaz i hamulec …kijem.

28 grudnia 2018 roku  około godz. 23.10 w Wolbromiu  na 
ulicy Pod Lasem policjanci zatrzymali do kontroli samochód 
osobowy marki BMW. Jakież było ich zdziwienie, kiedy 
zobaczyli, w jaki sposób kierowca prowadził auto. Za pomocą  
kija, który trzymał w ręku,   operował gazem i hamulcem.  
Samochód mężczyzny nie był przystosowany do używania 
przez osoby niepełnosprawne.  Kiedy funkcjonariusze spraw-
dzili mężczyznę w policyjnych systemach, to okazało się, że 
jest poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Mało tego, 
41-latek nie posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem 
mechanicznym, albowiem dokument ten  został zatrzymany 
przez policjantów za uprzednie przestępstwa i wykroczenia, 
których dopuścił się mężczyzna w ruchu drogowym.

Kierowca swoim zachowanie mógł narazić na niebezpieczeń-
stwo nie tylko siebie i  pasażera, z którym podróżował, ale 
i innych uczestników ruchu drogowego.

Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00 

SKLEP MOTORYZACYJNY SKLEP MOTORYZACYJNY 

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory • 

• oleje luz •

AG-MAR, Chełm ul. Grabie 33 
kom. 501 101 873

OSIEK 149B, 32-300 OLKUSZ
Warsztat i import samochodów: 503 946 234    Sklep: 690 565 165  

E-mail: prestigecarosiek@gmail.com
www.prestigecarosiek.pl

IMPORT SAMOCHODÓW  l  AUTOCZĘŚCI  l  DIAGNOSTYKA 
   MECHANIKA SAMOCHODOWA  l  PRALNIA PAROWA

Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24

AWARYJNE OTWIERANIE 
SAMOCHODÓW I MIESZKAŃ 24H

Tel.
508 662 339

DORABIANIE • NAPRAWA • KODOWANIE
- kluczy, zamków 
- pilotów, kart i stacyjek samochodowych

 [ w Skarbku ]

Informacje • Reklamy
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KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski 
Wypłacamy zasiłek pogrzebowy przed pogrzebem
Olkusz, ul. Szpitalna 22                            Chłodnia gratis

tel: 32 643 01 59, 32 643 17 65, 604 249 478, 608 559 224

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

MEBLE NA WYMIAR
• Kuchenne • Szafy i garderoby • 
• Łazienkowe • Biurowe • Pokojowe 
• Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV MEBLE

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

FILTRY • OLEJE • AKCESORIAFILTRY • OLEJE • AKCESORIA

PRACA NA PRODUKCJI 
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

• Bezpłatny dojazd: 
   Olkusz, Bolesław, 
   Sławków
• Atrakcyjne warunki
• Bogaty pakiet socjalny
• 4 Brygady 

ZATRUDNIENIE 
BEZPOŚREDNIO

PRZEZ FIRMĘ

tel. 512 070 574

ZATRUDNIMY OPERATORÓW 
WÓZKA WIDŁOWEGO Z UDT

tel. 512 070 574

• PRACA W SYSTEMIE 3 ZMIANOWYM
• 4 BRYGADY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
• BEZPŁATNY DOJAZD Z OLKUSZA I OKOLIC

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
 v RALPH DEMOLKA W INTERNECIE 3D DUB 

• 18/01/2019 piątek 14:00 • 18/01/2019 piątek 16:00 • 19/01/2019 sobota 15:00 • 19/01/2019 sobota 17:00  
• 22/01/2019 wtorek 14:00 • 22/01/2019 wtorek 16:00 • 23/01/2019 środa 14:00 • 23/01/2019 środa 16:00  
• 24/01/2019 czwartek 14:00 • 24/01/2019 czwartek 16:00 • 25/01/2019 piątek 15:45 • 26/01/2019 sobota 15:45  
• 30/01/2019 środa 15:45 • 31/01/2019 czwartek 15:45

 v RALPH DEMOLKA W INTERNECIE 2D DUB 
• 18/01/2019 piątek 18:10 • 19/01/2019 sobota 16:00 • 20/01/2019 niedziela 12:00 • 20/01/2019 niedziela 14:00  
• 20/01/2019 niedziela 16:00 • 22/01/2019 wtorek 18:10 • 23/01/2019 środa 18:10 • 24/01/2019 czwartek 18:10  
• 27/01/2019 niedziela 14:30 • 27/01/2019 niedziela 16:30 • 29/01/2019 wtorek 16:00

 v UNDERDOG 2D PL 
• 18/01/2019 piątek 18:00 • 18/01/2019 piątek 20:10 • 19/01/2019 sobota 18:00 • 19/01/2019 sobota 21:00  
• 20/01/2019 niedziela 18:00 • 20/01/2019 niedziela 20:00 • 22/01/2019 wtorek 18:00 • 22/01/2019 wtorek 20:10  
• 23/01/2019 środa 18:00 • 23/01/2019 środa 20:10 • 24/01/2019 czwartek 18:00 • 24/01/2019 czwartek 20:10 

 v BUMBLEBEE 2D DUB 
• 18/01/2019 piątek 14:10 • 18/01/2019 piątek 16:10 • 19/01/2019 sobota 14:00 • 22/01/2019 wtorek 14:10  
• 22/01/2019 wtorek 16:10 • 23/01/2019 środa 14:10 • 23/01/2019 środa 16:10 • 24/01/2019 czwartek 14:10  
• 24/01/2019 czwartek 16:10 • 

 v BUMBLEBEE 2D NAP 
• 18/01/2019 piątek 20:00 • 19/01/2019 sobota 19:00 • 19/01/2019 sobota 20:00 • 22/01/2019 wtorek 20:00  
• 23/01/2019 środa 20:00 • 24/01/2019 czwartek 20:00 • 

 v MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3 2D PL 
• 25/01/2019 piątek 16:15 • 25/01/2019 piątek 18:00 • 25/01/2019 piątek 20:00 • 26/01/2019 sobota 16:15 
• 26/01/2019 sobota 18:00 • 26/01/2019 sobota 20:00 • 27/01/2019 niedziela 12:30 • 27/01/2019 niedziela 18:30  
• 27/01/2019 niedziela 20:00 • 29/01/2019 wtorek 14:15 • 29/01/2019 wtorek 18:00 • 29/01/2019 wtorek 20:00  
• 30/01/2019 środa 16:15 • 30/01/2019 środa 18:00 • 30/01/2019 środa 20:00 • 31/01/2019 czwartek 16:15  
• 31/01/2019 czwartek 18:00 • 31/01/2019 czwartek 20:00 • 01/02/2019 piątek 18:00 • 01/02/2019 piątek 20:00  
• 02/02/2019 sobota 18:00 • 02/02/2019 sobota 20:00 • 03/02/2019 niedziela 18:00 • 03/02/2019 niedziela 20:00  
• 05/02/2019 wtorek 18:00 • 05/02/2019 wtorek 20:00 • 06/02/2019 środa 18:00 • 06/02/2019 środa 20:00  
• 07/02/2019 czwartek 18:00 • 07/02/2019 czwartek 20:00 • 08/02/2019 piątek 18:00 • 09/02/2019 sobota 17:30  
• 10/02/2019 niedziela 18:00 • 12/02/2019 wtorek 18:00 • 13/02/2019 środa 18:00 • 14/02/2019 czwartek 18:00 • 

 v ZABAWA ZABAWA 2D PL 
• 25/01/2019 piątek 18:10 • 26/01/2019 sobota 18:10 • 27/01/2019 niedziela 20:15 • 29/01/2019 wtorek 18:10  
• 30/01/2019 środa 18:10 • 31/01/2019 czwartek 18:10 • 

 v ONI 2D NAP 
• 25/01/2019 piątek 19:45 • 26/01/2019 sobota 19:45 • 29/01/2019 wtorek 19:45 • 30/01/2019 środa 19:45  
• 31/01/2019 czwartek 19:45 • 

 v ASTERIKS I OBELIKS. TAJEMNICA MAGICZNEGO WYWARU 2D DUB 
• 01/02/2019 piątek 16:15 • 02/02/2019 sobota 16:15 • 03/02/2019 niedziela 16:15 • 05/02/2019 wtorek 16:00  
• 06/02/2019 środa 16:15 • 07/02/2019 czwartek 16:15

 v POWRÓT BENA 2D NAP

 v • 01/02/2019 piątek 17:30 • 02/02/2019 sobota 17:30 • 03/02/2019 niedziela 15:50 • 05/02/2019 wtorek 17:30  
• 06/02/2019 środa 17:30 • 07/02/2019 czwartek 17:30 • 

 v VICE 2D NAP 
• 01/02/2019 piątek 19:20 • 02/02/2019 sobota 19:20 • 03/02/2019 niedziela 20:10 • 05/02/2019 wtorek 19:20  
• 06/02/2019 środa 19:20 • 07/02/2019 czwartek 19:20

Reklama w gazecie
Nie Zwlekaj!   Dołącz do Nas!

Tel.:  698  805  242

Informacje • Reklamy
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Humana Anna Mucha

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach:  
• Bogucin Duży • Bogucin Mały • Bolesław • Braciejówka • Brzozówka • Bukowno • Bydlin • Chechło • Chełm• 
 • Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • Klucze •  
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •  
• Laski • Małobądz • Michałówka,  Niesułowice • Olewin • Olkusz • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •  
• Pomorzany • Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Strzegowa• Troks • Trzyciąż • Ujków Nowy •  
• Wierzchowisko • Witeradów • Wolbrom • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na 
terenie całego powiatu olkuskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

www.duodampex.pl

Szybikowa 5, 32-300 Olkusz
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków. 
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapraszamy do 
Regionalnego Biura 
Oriflame w Olkuszu 
ul. Kr. K. Wielkiego 57 

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

zapraszamy do sklepu internetowego:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

Realizacja zamówień: 

Stypy •  Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gra	s!

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi
- serwis elektronarzędzi (części zamienne)
- ostrzenie pił widiowych
- ostrzenie łańcuchów do pił
- narzędzia spawalnicze
- narzędzia pneumatyczne

Oferujemy narzędzia:
skrawające, gwintujące i pomiarowe.
Olkusz ul. Mickiewicza 16 tel.: 533 190 712 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

Informacje • Reklamy
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PRODUCENT SŁUPKÓW 
SIATEK • OGRODZEŃ

Podchybie 45, 32-353 Trzyciąż
tel. 12 399 49 89, 509 680 171

LAKIERNIA
PROSZKOWA
KONSTRUKCJE STALOWE
AKCESORIA
AUTOMATYKA BRAMOWA

www.euro-metsiatki.pl
              euro-met ogrodzenia

BRAMY • FURTKI • PRZĘSŁA • BALKONY

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113
www.paneleipodlogi.pl

WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

PILAR-KOS  Paweł Maroszek
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO 

Zapraszamy:
OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)

MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 10.00 - 13.00

tel. 518 718 020

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje, żyłki, części, smary itp.

HURTOWNIA
WOD-KAN-GAZ C.O.

Wolbrom, ul. Garbarska 9
tel./fax 32 647 00 35
kom. 603 463 034
e-mail: eco-dom1@tlen.pl
www.ecodomkotly.pl 

• Wymiana Kotłów (dotacje) • Instalacje Wodno-Kanalizacyjne • 
• Przyłącza Gazowe • Ogrzewanie Podłogowe • 

• Kolektory Słoneczne • Pompy Ciepła •

Olkusz, ul.K.K.Wielkiego 29
tel. 506 019 185, 32 641 31 80
e-mail: biuro@copyservice.com.pl

  

Przy zakupie 
kasy fiskalnej Elzab K10

metkownica GRATIS!

KASY FISKALNE
sprzedaż - serwis

PROMOCJA Kontakt:
biuro@asestravel.pl

tel. 600 89 31 31

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

EGZOTYKA
Tylko do 22 stycznia promocyjne 
ceny ofert objazdowych:
• Chiny 
  cena od 2490 zł / 9 dni / 
  sniadania i obiadokolacje / wylot 10.02
• Izrael 
  cena od 2099 zł / 8 dni /
  sniadania i obiadokolacje/wylot 30.01
• Gruzja 
  cena od 2199 zł / 8 dni /
  HB/wyloty do kwietnia 2019
• Tajlandia 
  cena od 3290 zł / 9 dni /
  śniadania/ wylot 27.03.2019
Zapraszamy !!!

Reklamy


