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www.system-olkusz.plwww.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

tel./fax  32 641 32 00 • kom. 502 261 586tel./fax  32 641 32 00 • kom. 502 261 586

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

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 Z DREWNA SOSNOWEGO: 
    Szafy, komody, stoły, krzesła, wieszaki, łóżka i wiele innych. 

MOŻLIWOŚĆ
DOSTAWY

tel. (32) 754 60 10

• Pergole różne wzory i wymiary 
• Donice drewniane różne kolory i wymiary
• PRODUKTY POLSKIE 
   W ATRAKCYJNYCH CENACH!

Oferujemy:

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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PON. – SOB.
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FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMIGOSPODARKA ODPADAMI
Odbieramy odpady - podstawiamy KONTENERY: Oferujemy państwu:

Nasze biuro: Olkusz, ul. Kluczewska 2
Tel./ Fax (32) 74 74 764 • Tel. 537 003 740, 797 948 500

AZBEST - ETERNIT
GRUZ MIESZANY
GRUZ BETONOWY
GRUZ CERAMICZNY
ODPADOWA PAPA
ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE

 USŁUGI ASENIZACYJNE

• Piasek żużlowy „EKO PIASEK”
      uziarnienie 0 mm - 8 mm, posiada atest wg. Normy PN - S 02205:1998 “Drogi samochodowe, roboty ziemne”
     Zastosowanie: Piasek żużlowy może być zastosowany w budownictwie drogowym samodzielnie lub jako kruszywo 
      doziarnające do powierzchni twardej nieulepszonej, ulepszania nawierzchni gruntowych, podbudowy pomocniczej 
      w warstwach dolnych, podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe, zasypki.

• Żużel 0 mm - 80 mm
     Zastosowanie:  Kruszywo przeznaczone do utwardzenia dróg, placów, wypełnianie terenów 
     niekorzystnie przekształconych, rekultywacji, podbudów dróg.

• Mieszanka Geotechniczna „EKO PIASEK MIX”
     uziarnienie 0 mm - 10 mm posiada atest wg. Normy PN - S 02205: 1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne"
      Zastosowanie: do ulepszenia właściwości gruntów słabych, przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów, do 
     wykonania nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie, do podsypek, 
     obsypek i zasypek sieci infrastruktury podziemnej i do robót ziemnych w budownictwie kubaturowym.

Świadczymy usługi dla  klientów indywidualnych oraz firm związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

SPRZEDAŻ KRUSZYW
Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych. 

Dysponujemy sprzętem renomowanych producentów, 
aby zagwarantować klientom wygodną, szybką i efektywną pracę.

Do Państwa dyspozycji są:
• KOPARKO-ŁADOWARKA • ŁADOWARKA •

• SAMOCHODY - WYWROTKI •
• KRUSZARKA KAMIENIA •

WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO DO PRAC BUDOWLANYCH

AKUMULATORY
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
CIĘŻAROWYCH, ROLNICZYCH 
I AUTOBUSÓW 

NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY
- SPRAWDŹ NAS!

Olkusz, ul. Rataja 1 (koło Biedronki)
     500 643 500

Skała, ul. Krakowska 109
     500 688 500

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU

E-dowód już dostępny 
E-dowód to dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do użyt-
ku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, 
służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Ma służyć do jego uwierzytelnienia 
w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elek-
tronicznych. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu.
Na awersie nowego dowodu oso-
bistego znajdą się imię, nazwisko, 
data urodzenia, płeć i obywatelstwo 
jego posiadacza oraz numer do-
wodu osobistego, termin ważności 
i numer CAN (który zapewnia na-
wiązanie bezpiecznego połączenia 
pomiędzy warstwą elektroniczną 
dowodu osobistego a urządzeniem 
lub systemem teleinformatycznym, 
za pośrednictwem czytnika kart). 
Rewers dokumentu będzie zawierał 
numer PESEL, miejsce urodzenia 
i nazwisko rodowe posiadacza, 
a także imiona jego rodziców. 
Zamieszczona zostanie też data 
wydania dokumentu, organ wy-
dający i numer dowodu. Dzięki 
zabezpieczeniom oraz fotografii 
zapisanej w wersji elektronicznej 
jako zdjęcie biometryczne , do-
kument jest zgodny z wymogami 
Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) 
i pozwala na automatyczne prze-
kraczanie bramek lotniskowych na 
terenie Unii Europejskiej.
Wnioski o wydanie nowego e-do-
wodu można składać od 4 marca 

br. Jeżeli posiadacz dowodu oso-
bistego obecnego wzoru będzie 
chciał posługiwać się dowodem 
z warstwą elektroniczną, będzie 
mógł go wymienić jeszcze przed 
upływem ważności dotychczaso-
wego dokumentu.
Nowy dokument będzie posiadał 3 
certyfikaty z urzędu. Certyfikat po-
twierdzania obecności, Certyfikat 
identyfikacji i uwierzytelnienia, 
certyfikatu podpisu osobistego 
oraz 4 do dokupienia – certyfikat 
kwalifikowany. Posiadacz dowodu 
osobistego  otrzyma  Kod PUK od-
blokowujący certyfikaty ( w razie 
trzykrotnego błędnie wpisanego 
PIN-u) oraz ustali  sobie:
•	 Kod PIN1 - 4 cyfrowy do 

certyfikatu identyfikacji 
i uwierzytelniania

•	 Kod PIN2 - 6 cyfrowy 
do certyfikatu podpisu 
osobistego

Aktywacja certyfikatów  nastę-
puje przez  ustalenie kodów PIN1 
i PIN2  w gminie przy odbiorze do-
wodu lub później w dowolnej gmi-

nie  tylko przez posiadacza dowodu  
(np. pełnomocnik ustanowiony do 
odbioru dowodu osobistego nie 
będzie mógł odebrać dokumentu 
z kodem). Dowód osobisty dziecka 
może odebrać  rodzic, który był 
nieobecny przy składaniu wnio-
sku. W przypadku czasowej  utraty 
kontroli nad dowodem osobistym 
będzie możliwość zgłoszenia za-
wieszenia  i cofnięcia zawieszenia 
certyfikatów (jeżeli zawieszenie nie 
przekroczy 14 dni) . Zgłoszenia za-
wieszenia może dokonać posiadacz, 
rodzic, opiekun, kurator lub pełno-
mocnik legitymujący się pełnomoc-
nictwem szczególnym w formie pi-
semnej lub elektronicznej osobiście 
w dowolnej gminie, elektronicznie 
lub bezpośrednio elektronicznie 
w RDO – nowa usługa MC.
Wniosek o własny dowód osobi-
sty można składać poprzez stronę 
obywatel.gov.pl oraz na stronie 
epuap.gov.pl składanie wniosku 
dla dziecka.

Informacje • Reklamy
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Zapraszmy na naszą stronę: www.rm-instal.pl
Sklep internetowy: www.klima-sklep.eu • Kontakt telefoniczny: 792 447 442

SEZON KLIMATYZACJA 2019 NOWOŚCI
klimatyzatory już od 2800 zł z montażem

• super ciche 21 - 39 dB
• super grzanie zimą do -25° C
• nowy czynnik R32
• wi-fi w standardzie
• 5 lat gwarancji
Oferta skierowana dla podmiotów indywidualnych. Ustawa o VAT 2018 art. 41 ust. 12

• KLIMATYZACJA • REKUPERACJA • OCZYSZCZACZE POWIETRZA •
• POMPY CIEPŁA • DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI •

Szansa na rozwój ziemi olkuskiej
O głównych wyzwaniach stojących przed gminami z terenu powia-
tu olkuskiego rozmawiali włodarze miast z przedstawicielami Urzędu 
Marszałkowskiego. Delegacji z Krakowa przewodniczyli wicemarszałko-
wie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. W spotkaniu, które odbyło się 
11 marca w olkuskim starostwie powiatowym, wziął udział również mini-
ster infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wcześniej jednak wicemarszałek 
Smółka miał okazję zapoznać się z planowanymi i wykonanymi pracami 
w obrębie budynku dawnego starostwa oraz podziemi ratusza.
- Wizyta władz wojewódzkich w 
miejscu tak ważnym dla Olkusza, 
w czasie trwającej bardzo ambit-
nej oraz trudnej inwestycji, jest 
naprawdę bardzo cenna. Liczę, 
że Pan Marszałek, dotykając ol-
kuskiej historii i zapoznając się z 
wyzwaniami związanymi z rewi-
talizacją Kwartału Królewskiego, 
poczuł jak ważny jest to projekt 
dla całej olkuskiej społeczno-
ści. Mam nadzieję, że podobne 
spotkania będą odbywały się 
systematycznie – z pożytkiem 
dla mieszkańców naszej gminy 
– komentuje Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.
Po wizycie w objętym remontem 
budynku dawnego starostwa, 
gdzie władze Gminy Olkusz 
zaprezentowały plany związane 
z przebudową tego obiektu, 
w siedzibie władz powiatu przy 
ul. Mickiewicza odbyła się zasad-
nicza część spotkania Samorządu 
Województwa Małopolskiego 
z Samorządowcami Powiatu 
Olkuskiego. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele samorządów 
różnych szczebli oraz minister 
Andrzej Adamczyk.
- Jest mi niezmiernie miło, że 
możemy spotkać się dzisiaj na 

olkuskiej ziemi. Chcemy wsłu-
chiwać się w problemy, z którymi 
borykają się mieszkańcy tego 
powiatu. Bez pomocy gospoda-
rzy miejscowości nie jesteśmy w 
stanie rozeznać tych problemów. 
Rozmowy z samorządowcami to 
dla nas inspiracja, aby tworzyć 
nowe programy, których korzyści 
odczują przede wszystkim miesz-
kańcy. Chcemy wspierać rozwój 
projektów samorządowych ze 
środków budżetu województwa 
- mówił wicemarszałek Łukasz 
Smółka.
Podczas spotkania, którego go-
spodarzami byli Paweł Piasny 
starosta olkuski oraz Jacek Osuch 
przewodniczący rady powiatu, 
zgromadzeni mogli dowiedzieć się 

o planowanych projektach, na do-
finansowanie których samorządy 
będą mogły ubiegać się o dofinan-
sowanie, przedstawione zostało 
podsumowanie zrealizowanych 
inwestycji infrastrukturalnych 
na terenie powiatu olkuskiego, 
a także – planowane przez władze 
wojewódzkie – dalsze inwestycje. 
Minister Andrzej Adamczyk 
zapowiedział rządowe projekty 
wsparcia przebudowy dróg samo-
rządowych oraz poprawy liczby 
i jakości połączeń komunikacją 
zbiorową poprzez ustawę likwi-
dującą tzw. białe plamy komuni-
kacji. Nie zabrakło również pytań, 
m.in. o przebudowę DK 94, czy 
kwestie finansowania trwających 
lub planowanych inwestycji.

BUDOWA KREMATORIUM  
W OLKUSZU 

Drodzy mieszkańcy powiatu olkuskiego czy wiedzieliście, że na terenie 
Olkusza ma powstać krematorium, czyli potocznie mówiąc spalarnia 
zwłok? Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że inwe-
stycja ma powstać w centrum Olkusza a dokładniej na ul. Przemysło-
wej (naprzeciwko PSB Mrówka) w bezpośrednim sąsiedztwie z wieloma 
przedsiębiorstwami.
To właśnie olkuscy przedsię-
biorcy z ul. Przemysłowej i bli-
skiej okolicy nie kryjąc oburze-
nia, pierwsi zareagowali zaraz 
po otrzymaniu zawiadomienia 
o wszczętym postępowaniu 
w sprawie udzielenia pozwo-
lenia na przebudowę budynku 
usługowego wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania na Dom 
Pogrzebowy wraz z infrastruk-
turą techniczną gdzie pod ter-
minem „infrastruktura tech-
niczna” kryje się krematorium. 
Kilka dni temu władzą Olkusza 
zostało przedstawione Pismo 
Protestacyjne.
Krematoria są potrzebne, świat 
idzie do przodu i coraz więcej 
rodzin decyduje się na kremacje 
ciał swoich bliskich, zwracając 
uwagę przede wszystkim na 
takie zalety jak obniżenie kosz-
tów pogrzebu oraz mniejsze 
zapotrzebowanie na miejsce na 
cmentarzu.
Jednak czy tworzenie takiego 
miejsca w centrum Olkusza 
wśród wielu f irm, setek pra-
cowników i tysięcy osób, które 
zaopatrują się na tym terenie 
w artykuły przemysłowe i spo-
żywcze oraz korzystają z restau-

racji, hotelarstwa oraz miejsc 
rozrywki i rekreacji jest dobrym 
pomysłem?
Analizując lokalizację tego typu 
miejsc na terenie całego kraju, 
można stwierdzić, że (te nie-
uciążliwe) są raczej położone 
w miejscach niekolidujących 
z codziennym życiem, odpo-
czynkiem czy pracą.
Producenci pieców zapewniają, 
że wydobywający się z komina 
dym podczas procesu spalania 
nie jest uciążliwy i nie zagraża 
zdrowiu. Jednak w sieci mo-
żemy znaleźć wiele artykułów 
odnośnie uciążliwości tego typu 
miejsc w gęstej zabudowie z po-
wodu kłębów czarnego dymu 
oraz wyczuwalnego fetoru.

Olkusz i tak jest już bardzo 
mocno przeciążony smogiem, 
czego nikomu nie trzeba przy-
pominać. Wystarczy niskie ci-
śnienie i bezwietrzna pogoda, 
aby wszystko „wisiało” nad na-
szym miastem.
Sprawa budowy inwestycji jest 
w toku, dlatego też odsyłamy 
Was drodzy mieszkańcy na 
utworzony na Facebooku post 
dotyczący tej sprawy, tam mo-
żecie dołączyć i wyrazić swoje 
zdanie. 
A by  zna l e ź ć  p o s t  w pi s z 
w wyszukiwarkę Facebooka: 
Protest Przeciwko „Spalarni 
Zwłok” lub posłuż się linkiem: 
https://www.facebook.com/
events/604793319966508/.

Informacje • Reklamy
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Klucze, ul. Osada 39 A
(naprzeciwko Papierni)
tel./fax 32 642 80 81
                 32 645 74 78
biuro@gigantokna.pl 
Pn.- Pt. 7.00 - 16.00, Sob. 7.00 - 13.00

PRODUCENT 
OKIEN PCV

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

PRODUKCJA LIN PLECIONYCH,
LIN KRĘCONYCH I SZNURKA MURARSKIEGO

okna pcv i aluminim
profesjonalny montaż

i doradztwo techniczne

cement, wapno, farby, lakiery,
płyty gipsowo-kartonowe, artykuły metalowe

www.gigantokna.pl

Oferujemy także:
ROLETKI, ŻALUZJE, MOSKITIERY, DRZWI WEJŚCIOWE

OKNA

NAJWYŻSZEJ

JAKOŚCI

 

  

Informacje • Reklamy
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Kobieta - zagadka
7 marca w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy Grupy 
Malarstwa MOK przy OUTW „Kobieta – zagadka”. Każda kobieta jest 
zagadką – choć bardziej dla mężczyzny, niż dla innej kobiety. Temat od 
wieków frapujący, na wystawę przyciągnął tłumy. 
Z głosami ekscytacji nie po-
radził sobie nawet mikrofon. 
Ale w końcu się udało – prze-
bił się prowadzący Dariusz 
Skrzynecki, usłyszeliśmy też 
Dyrektor MOK Beatę Soboń 
i K laudię Zub-Piechowicz 
z w łaszcza , gdy zawoła ła :  
- Jestem z was dumna! 
Członkowie Grupy Malarstwa 
MOK przy OUTW prowa-
dzonej przez Klaudię Zub-
Piechowicz wspięli się na wy-
żyny swojego kunsztu. Obrazy 
są fascynujące i niezwyk le 
piękne. Ich poziom świadczy 
pochlebnie nie tylko o talencie 
artystów, ale i o umiejętnościach 
Klaudii Zub-Piechowicz. 
Każdy z artystów otrzymał 
wiosennego tulipana, były za-
służone gratulacje i wyrazy 
podziwu. 

Wystawę koniecznie, koniecz-
nie trzeba obejrzeć! Serdecznie 
zapraszamy, to prawdziwa 
perła. Wielkie brawa dla Grupy 
Malarskiej MOK! 
A oto autorzy tych  
przepięknych prac:
•	 Zofia Własnowolska
•	 Grażyna Karcz

•	 Kamila Spyra
•	 Misia Bik
•	 Teresa Piaskowska
•	 Marianna Lewowska
•	 Krystyna Wójcikiewicz
•	 Aleksandra Stachowicz
•	 Danuta Molenda
•	 Stanisław Marek
•	 Dariusz Skrzynecki. 

Dzień Kobiet z koncertem Rifformacji
9 marca olkuszanki nadal świętowały. Tym razem Roman Piaśnik, Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zaprosili panie 
na koncert krakowskiego zespołu Rifformacja. Kobiety potrafią dobrze się 
bawić i radośnie świętować – sala była pełna.
 Burmistrz Roman Piaśnik zło-
żył paniom serdeczne życzenia. 

-Dzięki wam nasze życie jest 
pełniejsze i piękniejsze… - po-
wiedział. Zgodziłyśmy się z nim 
wszystkie. 
Dyrektor MOK Beata Soboń 
zapowiadając zespół coverowy 
Rifformacja przypomniała, że 
Sebastian Owczarek to olkusza-
nin, który zaczynał swoją przy-
godę artystyczną w Miejskim 
Ośrodku Kultury, w Pracowni 
Teatralnej Stanisławy Szarek oraz 
Pracowni Muzycznej Wiesława 
Barana. 
Koncert był dynamiczny, widowi-
skowy, stroje piękne, kobiety tań-
czące, śpiewające i grające - prze-
śliczne. Dziękujemy Rifformacji: 

Szymonowi, Asi, Sebastianowi, 
Kasi, Grzegorzowi, Maćkowi, 
Justynie i Dominikowi. Owacje 
i bisy w pełni zasłużone!
Panie ożywione i w doskonałych 
nastrojach opuszczały salę wido-
wiskową… a tu – niespodzianka! 
Na schodach zaczaiło się na nie 
trzech przystojnych mężczyzn 
z naręczami fioletowych tulipa-
nów od firmy Fiber. 
Poczęstunek i szampan dopełniły 
szczęścia, a wygrane w konkur-
sach były wisienką na torcie. 
Nadal trwały Targi Zdrowia 
i Urody, przybyły nowe firmy. 
N a  s t a n o w i s k a c h  t r w a ł y 
Orif lame, Akademia WSB re-
prezentowana przez Sebastiana 

Korzeniowskiego, firma Forever, 
która o aloesie wie wszystko 
oraz Spółdzieln ia Soc ja lna 
Małopolanin kusząca wyrobami 
z ca łk iem lega lnych konopi 
siewnych. 
Nowi wystawcy to firma kosme-
tyczna Ladies & Gentlemen oraz 
f irma Ringana Sport, a także 
Medical Center Senejko z Klucz 
zapewniająca kompleksowe usługi 
medyczne. Tego wieczoru wiele 
osób skorzystało z darmowych 
masaży oraz porad. 
Ponieważ i Dzień Kobiet kiedyś 
minąć musi, pozostaje nam ocze-
kiwać na równie atrakcyjny za rok. 

Informacje • Reklamy
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KĄCIK KULINARNY

Szpinak z fetą czyli pierogi 
z ciasta francuskiego
Te pierogi robi się w kilka minut, nie ma zabawy z mąką, wałkowaniem. Znasz 
te sytuacje gdy dzwonią goście, że już są w drodze.. a Ty przerażenie, co ja dam 
im do jedzenia? I wtedy przypomnij sobie ten przepis :). Ponieważ składniki 
możesz mieć zawsze w lodówce, to przygotowanie będzie banalnie proste. To 
co zapraszam po przepis.
Szpinak z fetą czyli pierogi 
z ciasta francuskiego

•	 0,5	kg	mrożonego	szpinaku
•	 3	ząbki	czosnku
•	 świeżo	mielony	pieprz
•	 opakowanie	sera	feta
•	 ciasto	francuskie
•	 1	jajko
Rozgrzewamy piekarnik do 180 
C (góra i dół). Na początek wy-
ciągamy z lodówki ciasto fran-
cuskie, niech dojdzie do tempe-
ratury pokojowej. Na patelnię 
wrzucamy szpinak, podlewamy 
odrobiną wody, przykrywamy 
pokrywką. Po kilku minutach 
gdy woda się podgrzeje szpinak 
zacznie się rozmrażać. Czosnek 
obieramy i przeciskamy przez 
praskę wprost do szpinaku. 
Ponieważ szpinak bez czosnku 
to nie jest dobry szpinak. Po 
chwili dorzucamy pokruszony 
ser i wszystko mieszamy, dopra-
wiamy pieprzem. Nie solimy – 
bo sól mamy już z sera.
Ciasto francuskie rozwijamy 
i kroimy nożem w kwadraty. 
Na każdy kwadrat nakładamy 
łyżkę nadzienia i sklejamy tak 
jak pierogi, tylko boki możesz 

przygnieść jeszcze widelcem, 
będzie fajniej wyglądać.
Na formie do pieczenia rozkłą-
damy papier do pieczenia, ukła-
damy pierogi, zachowaj odstęp 
pierogi lekko zwiększą objętość. 
Jajko wbijamy do miseczki, 
mieszamy je widelcem, doda-
jemy łyżkę mleka i mieszamy. 
Bierzemy pędzelek i każdy 
z pierogów smarujemy jajkiem. 

Posypujemy np. czarnuszką.
Pieczemy 20 minut w piekar-
niku. Tak to wygląda na żywo :) 
Do pierogów możemy dodać sos 
– najprostszy to sos czosnkowy.
Smacznego!
ps. jeśli zostanie Ci farsz, zawsze 
możesz go dodać do makaronu 
i mieć pyszny obiad następnego 
dnia :)

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

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

Stres, ból i psychoterapia
Częstą reakcją na hasło: „objawy psychosomatyczne” jest podejrzenie o symulowanie. 
Osoby, których dolegliwości bólowe w różnych partiach ciała nasilają się pod wpływem 
emocji są oskarżane o atencyjność, zwracanie na siebie uwagi. Termin „hipochondryk” 
w rozumieniu potocznym oznacza kogoś, kto przesadza, wymyśla sobie choroby, żeby 
uzyskać wsparcie otoczenia. Mity, z jakimi na co dzień spotykają się osoby, których proble-
my mają źródło w psychice, sprawiają, że w walce o zdrowie często są bardzo osamotnione. 
Czy psychoterapia jest rozwiązaniem?

Jak powstaje ból?
D ole g l i wo ś c i  w y wo d z ą c e  s i ę 
z życia emocjonalnego jest mnóstwo. 
Chciałabym się skupić na tych, które 
powstają w związku z napinaniem 
mięśni. Łatwo sobie wyobrazić, że je-
śli w strachu kulimy się w sobie, to po-
tem odczuwamy ból pleców. To brzmi 
logicznie. Trudniej uwierzyć w emo-
cjonalne źródło, jeśli bolą nietypowe 
partie ciała. W swojej pracy spotykam 
osoby, które w związku z długotrwa-
łym odczuwaniem napięcia cierpią 
z powodu „łapiących” skurczy mięśni 
międzyżebrowych, migren czy nawet 
bólu zębów. Scenariusz zazwyczaj jest 
ten sam – badania lekarskie nic nie 
wykazały, dentysta już nie wie co ma 
leczyć, bo wszystko wygląda dobrze, 
lekarze sugerują nerwicę. Początkowo 
teza o emocjonalnym źródle bólu 
brzmi niezwykle, zwłaszcza wobec 
zębów (tuż ponad trzonowcami znaj-
dują się mięśnie, które napinają się, 
gdy zaciskamy szczęki). Osoby, które 
często tłumią reakcje emocjonalne 
mogą energię, jaka mogłaby wiązać się 
z wybuchem złości czy strachu lokować 
w mięśniach (zaciskanie pięści, zębów, 
płytszy oddech itd.). Bywa, że ktoś żyje 
tak przyzwyczajony do tego procesu, że 
nawet nie czuje kumulowanego napię-
cia. Dopiero ból sprawia, że orientuje 
się, że w ciele dzieje się coś, co wymaga 
pomocy. Nie jest więc to ból wymyślony, 
a konsekwencja długotrwałego napięcia, 
pozostawianego w mięśniach, które są 
przez to przeciążane.

Osamotnienie
Kiedy kolejny raz słyszy się, że odczu-
wane dolegliwości nie mają medycz-
nego uzasadnienia można odebrać to 

ze sporą przykrością. Posługując się 
myśleniem potocznym o objawach 
psychosomatycznych, mitami, które 
wspomniałam na początku, można 
nabrać przekonania, że robi się coś 
nie tak. Próby „wzięcia się w garść” 
często pogarszają sprawę, bo wiążą 
się z kolejną „porcją” tłumienia uczuć. 
Ignorowanie objawów może potęgować 
niepokój i przekonanie, że dzieje się 
jednak coś poważnego (pacjent próbuje 
ignorować objawy, ale jednocześnie ich 
doświadcza, w związku z czym wzrasta 
zaniepokojenie swoim stanem zdrowia). 
Kiedy bliscy przyjmują do wiadomości 
informację o braku medycznych przy-
czyn, często przestają się interesować 
objawami. Powstaje więc sytuacja, 
w której osoba pozostaje przerażona 
zagrożeniem swojego zdrowia, nie 
rozumiejąca doświadczanych obja-
wów i świat zewnętrzny przyklejający 
jej łatkę „symulanta”. W potocznym 
rozumieniu brakuje informacji o tym, 
co zrobić z objawami psychosomatycz-
nymi – uznanie ich za wywodzące się 
z emocji nie wystarcza, żeby przestały 
się pojawiać. Żeby sobie z nimi pora-
dzić potrzebne są zmiany w życiu emo-
cjonalnym, a także rozwinięcie czucia 
własnego ciała, zwrócenie uwagi na 
momenty, w których organizm reaguje 
napięciem. Jedno z drugim jest ściśle 
powiązane. 

Sposoby radzenia sobie
Pacjenci często, na własną rękę stosują 
różne strategie radzenia sobie z obja-
wami. Dostępne bez recepty środki 
uspokajające przynoszą doraźną ulgę, 
ale nie zmieniają niczego w sposobie 
postępowanie, w związku z czym pro-
blem się pogłębia. Dobrym rozwiąza-

niem jest wizyta u psychiatry i zapla-
nowanie leczenia pod okiem lekarza. 
Relaksacje polegające na naprzemien-
nym zaciskaniu i rozluźnianiu różnych 
partii mięśni mogą pomóc rozwinąć 
świadomość własnego ciała – nauczyć 
się odróżniać stan napięcia od stanu 
rozluźnienia i, świadomie, dążyć do 
tego drugiego. 
Psychoterapia jest procesem, w którym 
można dokonać zmiany swoich auto-
matycznych reakcji emocjonalnych na 
nowe sposoby. Jest w nim miejsce na 
przyglądanie się napięciu emocjonal-
nemu i relacjom jakie tworzy się z in-
nymi (i z samym sobą). Niestety nie 
ma przycisku, dzięki któremu można 
by uwolnić człowieka od napięcia emo-
cjonalnego. W związku z czym proces 
terapeutyczny musi być prowadzony 
spokojnie i uważnie, z poszanowa-
niem indywidualności (przecież nie 
ma dwóch takich samych osób, nawet 
jeśli pewne mechanizmy brzmią po-
dobnie). Czasami osobom zgłaszają-
cym się na psychoterapię towarzyszy 
fantazja, że dzięki terapii pozbędą się 
objawów i będą żyć dokładnie tak jak 
wcześniej, ale bez napięcia. Okazuje się 
jednak, że wygląda to zupełnie inaczej. 
Terapia pozwala na bardziej świadome 
przeżywanie emocji, w związku z czym 
zmiany w odczuwaniu napięcia nastąpią 
wtedy, gdy zmieni się odbiór różnych 
sytuacji i zachowań, które wiążą się 
z emocjami. To trudny proces, wyma-
gający odwagi, uważności i cierpliwości.

	v Emilia	Owoc	
Psycholog - Psychotrapeuta 

tel. 508 341 423 
emilia.owoc@gmail.com 

www.psychologkrzeszowice.pl

Informacje • 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 15 zł 
   (zupa + II danie)
• II danie 13 zł 
•  zupa 4 zł

tel.: 537 426 400

Dowóz
do

klienta! 
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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.

DZIEŃ ADRES

14.03.2019 czwartek ul. K. K. Wielkiego 24

15.03.2019 piątek ul. Orzeszkowej 22

16.03.2019 sobota ul. Krakowska 16

17.03.2019 niedziela ul. Buchowieckiego 15A

18.03.2019 poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 28

19.03.2019 wtorek al. 1000-lecia 2B

20.03.2019 środa ul. Nullo 2

21.03.2019 czwartek ul. Rabsztyńska 2 

22.03.2019 piątek ul. Piłsudskiego 22

23.03.2019 sobota ul. K. K. Wielkiego 14

24.03.2019 niedziela ul. Konopnickiej 4

25.03.2019 poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 60

26.03.2019 wtorek ul. Krakowska 16

27.03.2019 środa ul. Orzeszkowej 22

28.03.2019 czwartek al. 1000-lecia 17

29.03.2019 piątek ul. Skwer 6

30.03.2019 sobota ul. K. K. Wielkiego 60

31.03.2019 niedziela ul. K. K. Wielkiego 64B

1.04.2019 poniedziałek ul. Sławkowska 13

2.04.2019 wtorek ul. Konopnickiej 4

3.04.2019 środa ul. Piłsudskiego 22

4.04.2019 czwartek ul. Buchowieckiego 15A

5.04.2019 piątek ul. Rabsztyńska 2 

6.04.2019 sobota ul. Legionów Polskich 14

7.04.2019 niedziela ul. Mickiewicza 7

8.04.2019 poniedziałek ul. Nullo 2

9.04.2019 wtorek ul. K. K. Wielkiego 14

10.04.2019 środa ul. Skwer 6

11.04.2019 czwartek al. 1000-lecia 2B

12.04.2019 piątek al. 1000-lecia 17

13.04.2019 sobota ul. Nullo 2

14.04.2019 niedziela ul. Orzeszkowej 22

DYŻURY APTEK

Dyżury aptek obowiązują od godziny 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.

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

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH  okręg Małopolski
Koło Powiatowe w Olkuszu
ul. Kpt. Hardego 11a, 32-300 Olkusz
KRS 0000088851     NIP 676 - 11-74-538    REGON: 357103108

Polski	Związek	Niewidomych	posiada	status	Organizacji	Pożytku	Publicznego.	Oznacza	to,	że	
osoby	fizyczne	mogą	przekazać	1%	swojego	podatku	dochodowego	na	rzecz	naszej	organiza-
cji.	Pozyskane	środki	finansowe	przeznaczone	będą	na	realizację	celów	statutowych,	(aktywi-
zację	społeczną	i zawodową	naszych	niewidomych.)	

Koło	PZN	w Olkuszu	działa	na	terenie	Powiatu	olkuskiego	nieprzerwanie	od	1950	roku.
Obejmujemy	wsparciem	osoby	niewidome	oraz	słabowidzące	niejednokrotnie	obciążone	do-
datkową	 niepełnosprawnością.	W  PZN	Olkusz	 pracujemy	 społecznie	 niosąc	 swoją	 postawą	
i zaangażowaniem	pomoc	nowo	ociemniałym	kolegom.

To tylko 1%, a tak wiele znaczy dla rehabilitaji osób niepełnosprawnych.
Ty	też	możesz	pomóc	wpisz	nr	KRS:	0000088851,	cel	szczegółowy:		

PZN	Koło	Powiatowe	Olkusz,	Urząd	Skarbowy	dopełni	za	Ciebie	resztę	formalności.	
ZOBACZ	JAKIE	TO	PROSTE

Zarząd	Koło	PZN	w Olkuszu	przyszłym	ofiarodawcom	składa	serdeczne	podziękowania.

Rachunek	Bankowy:
Santander	Bank	Polska
Nr	konta:	41	1090	2590	0000	0001	3064	4873

Tel.	(32)	757	82	34,	661	116	524
Email:	pznolkusz@o2.pl
www.pznolkusz.org.pl											

APEL O POMOC
Szanowni Państwo, 

Wśród nas są osoby, które zmagają się z wieloma 
trudnościami. Jedną z takich osób jest Pani Anna 
Siemniszko mieszkanka Klucz, do której trafiła 
nasza redakcja po telefonie od Pana Zbigniewa – 
męża Pani Anny z prośbą o nagłośnienie sytuacji, 
w jakiej obecnie się znajdują.

Pani Anna to osoba niepełnosprawna, poruszająca się 
na wózku inwalidzkim, która od dzieciństwa zmaga 
się z chorobą Heinego Medina. W codziennym życiu 
pomaga jej mąż. Pan Zbigniew także jest niepełno-
sprawny, choć jest w stanie poruszać się na własnych 
nogach, a nawet pchać wózek z żoną.

I choć oboje darzą się miłością i naprawdę doskonale sobie radzą, to jednak nie 
są w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Przeszkodą są przede wszystkim finan-
se. Pani Ania potrzebuje stałej rehabilitacji, aby Jej stan zdrowia nie pogarszał się 
tak szybko. Marzy Im się również podjazd dla wózka od strony balkonu. Teraz, aby 
wyjść z żoną na spacer, Pan Zbigniew musi prosić sąsiadów o pomoc w zniesieniu 
wózka. Koszt wykonania podjazdu to 60 tys. zł, z czego 60% finansuje PFRON, gdzie 
został złożony stosowny wniosek, a 40% to wkład własny (ok. 25 tys. zł).

Pan Zbigniew zwraca się do firm, instytucji, mediów, ludzi dobrej woli wrażliwych 
na ludzką krzywdę i cierpienie o pomoc w wykonaniu podjazdu dla swojej żony 
Anny poprzez wpłaty na podany niżej numer konta. Każda nawet symboliczna 
wpłata jest nieoceniona i daje szanse na spełnienie marzeń.

Na apel o pomoc dla Pani Anny Siemniszko odzew jest pozytywny, znalazły się 
firmy, które w odpowiedzi na apel zadeklarowały pomoc w postaci materiałów 
budowlanych czy też poszerzenia i dostosowania drzwi balkonowych pod mający 
powstać podjazd, jednak w dalszym ciągu do pełnej kwoty brakuje około 9 tys. zł.

Pomóżmy Pani Ani zawalczyć o samodzielność! 
Rachunek Bankowy:  

BANK PEKAO SA,  nr konta: 05 1240 4953 1111 0010 5900 5464 
Tytuł wpłaty: PODJAZD

Kontakt: Zbigniew Siemniszko, tel.: 508 168 926

Informacje • Reklamy
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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

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
4. Funkcjonariusz bezpieki
7. Szablon do kreślenia linii wygiętych
11. Członek straży zbrojnej
12. Mebel z półkami
13. „Piłeczki” do badmintona
14. Ciasto z makiem
18. 10 kwintali
20. Mezozoiczny gad
21. Reklamowany lek przeciwbólowy
22. Nieprzemakalna tkanina na płaszcz
24. Gra w karty dla trzech graczy
25. Mieszkańcy Groznego
26. Ciekły tłuszcz z wieloryba

Pionowo: 
1. Marka węg. autobusów
2. Kłodzka, Łużycka lub Szalona
3. Ojciec …, święty, wł. stygmatyk
5. Grono współtowarzyszy
6. Kalahari w pd. Afryce
8. Odmierza czas
9. W długopisie
10. Film W. Pasikowskiego z D. Kordkiem
15. Dawna fortyfikacja obronna
16. Czasami kończy proces w sądzie
17. Archaik lub kenozoik
18. Dostawczy model forda
19. Amerykański wodospad
23. Szwedzka firma meblowa 

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

Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się 
w poniedziałek (18.03.br.) między 8.30 a 9.00 do redakcji 

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

NAGRODY:

Łukasz Skop ZRÓB TEN ZIELNIK 
To nie jest zwykły zielnik. W tym zielniku 
nie ma miejsca na nudę. Tryskające 
humorem i oryginalnymi pomysłami strony 
zaskoczą Cię na każdym kroku! Zasuszysz tu 
sznurek z pokrzyw i łzy winorośli, skrzypo-
wą choinkę i owocową tęczę.
Odkryj rośliny znane i mniej znane, 
tajemnicze, doniczkowe i dziko żyjące. 
Rośliny tęczowe, rośliny podróżnicze, 
rośliny geometryczne, rośliny nerwowe, 
rośliny zbuntowane, rośliny szczęśliwe…
To książka dla wszystkich, którzy chcą je 
poznać „od podszewki” i nie boją się ubrudzić rąk ziemią.
Na kartach tego zielnika napiszesz swoją własną, zieloną 
opowieść. Twoim przewodnikiem po fascynującym świecie 
roślin będzie Łukasz Skop, autor popularnego bloga Bez-Ogró-
dek, ogrodnik amator i amator ogrodów, dyplomowany 
biotechnolog roślin.

Ewa i Paweł Piątek PASIEKA DREDZIARZA 
To nie jest książka o życiu pszczół ani 
poradnik pszczelarza. A jednak dowiecie się 
z niej, jak złapać rójkę, kiedy jest odpowied-
ni moment na pierwsze miodobranie i czy 
można częstować pszczoły ciastem.
„Pasieka Dredziarza” to miejsce na ziemi,          
w którym hygge zaistniało w praktyce.
Ta książka to opowieść o realizowaniu 
marzeń. O życiu w rytmie afrykańskich 
bębnów i realizowanej każdego dnia filozofii 
slow life, o ekomacierzyństwie, o rodzinie, 
wreszcie o miłości do przyrody i do świata, 
którego trzeba być częścią, a nie pępkiem.
To opowieść ludzi, którzy wybrali wieś zamiast miasta. Jak wszyscy 
przeżywają swoje wzloty i potknięcia, mierzą się z konsekwencja-
mi życiowych decyzji. Ale jak mało kto mogą Wam sporo opowie-
dzieć o pracowitych pszczołach – fascynującym przykładzie 
doskonale zorganizowanej społeczności i zarazem niezastąpio-
nych producentach „jadalnego złota”.

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

CENTRUM OGRODNICZECENTRUM OGRODNICZE

Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800  Sob. 800 - 1600

ACZERACZER

OLKUSZ, ul. Zagaje 48 www.aczer.com.pl

tel.
662 121 525

tel.
662 121 525

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

Tragiczny wypadek  
w Gołaczewach

Do zdarzenia doszło 11 marca 2019 roku  po godzinie 5.30 
w Gołaczewach. Na łuku drogi samochód ciężarowy marki Steyr, 
zjechał na przeciwległy pas ruchu i wjechał w pandę. Auto zo-
stało przygniecione do ogrodzenia znajdującego się przy po-
sesji. Kierująca pandą  - 53-letnia kobieta, zginęła na miejscu. 
Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy.

Na miejscu obecny był Prokurator, technik kryminalistyki  oraz 
biegły z zakresu wypadków drogowych. Policjanci będą wyja-
śniać przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Olkusz. Samochód potrącił pieszą
Do zdarzenia doszło 5 marca 2019 roku na przejściu dla pieszych na ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, wieczorem po 
godzinie 17. Jak wstępnie ustalono, kobieta przechodziła przez pasy, gdy została potrącona przez kierowcę toyoty. Prawdopodobnie 
mężczyzna  zagapił się i wtedy doszło do potracenia. 40-letnia piesza trafiła do szpitala w Olkuszu, na szczęście jej obrażenia nie 
były poważne i nie wymagała ona hospitalizacji.

Policjanci udaremnili dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy
Do zdarzenia doszło 4.03.2019 roku około godziny 23.15 w Gołaczewach. Policyjny patrol zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę 
peugeota. Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna prowadzi auto, mając 1,5 promila 
alkoholu.  31-latek niebawem odpowie za swoje zachowanie i będzie się musiał liczyć z poważnymi konsekwencjami,  albowiem 
kodeks karny przewiduje, że za kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwości może grozić do 2 lat pozbawienia wolności.

Nietrzeźwy motocyklista
Do zatrzymania motocyklisty doszło 1 marca 2019 roku 
w Podlipiu. Jak wstępnie ustalili policjanci, 38-letni mężczy-
zna, nie zachował ostrożności i podczas wyprzedzania uderzył 
w forda transita, a następnie  w hondę. Przeprowadzone przez  
policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że motocykli-
sta ma 2,7 promila alkoholu  w organizmie.  38-latek z licznymi 
złamaniami trafił do szpitala w Olkuszu.

Areszt w sprawie nielegalnego składowania chemikaliów
Dwaj mieszkańcy województwa śląskiego  w wieku 49 i 37 lat , którzy wbrew przepisom ustawy, transportowali i składowali 
substancje oraz odpady mogące zagrażać życiu i zdrowiu człowieka lub środowisku, decyzją Sądu Rejonowego w Olkuszu trafili 
do aresztu na 3 miesiące. W magazynie w Olkuszu, w którym mężczyźni składowali substancje, policjanci ujawnili i zabezpieczyli 
kilkaset beczek z różnymi cieczami.

Zatrzymanie mężczyzn  to wynik pracy operacyjnej funkcjo-
nariuszy z wydziałów zwalczających przestępczość  gospo-
darczą z komend wojewódzkich w Krakowie i Katowicach, jak 
również kryminalnych z miejscowej komendy powiatowej . To 
dzięki współpracy funkcjonariuszy namierzono osoby, które 
trudniły się tym nielegalnym procederem.  Przypomnijmy, że 
do zdarzenia doszło 28 lutego 2019 roku około godziny  20.   
Policjanci otrzymali informacje, że w jednej z hal magazyno-
wych w Olkuszu odbywa się rozładunek pojemników typu 
„mauser”, w których znajdują się substancje niewiadomego 
pochodzenia. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zastali  
tam mężczyzn, którzy  z samochodu  ciężarowego wózkiem 
widłowym rozładowywali pojemniki, a następnie składowali je 
w hali magazynowej.  Wewnątrz hali znajdowało się około 500 
sztuk pojemników o różnej kubaturze. Były to  metalowe beczki 
o pojemności 200 litrów i 1000 litrowe pojemniki typu „mau-
zer. Pojemniki były składowane rzędami obok siebie i układane 
jeden na drugim.

Na miejsce dyżurny olkuskiej komendy wezwał zastęp JRG PSP w Olkuszu. W chwili oględzin, pojemniki były szczelne i nie 
wyciekała z nich żadna substancja.  Nie stwierdzono wówczas zagrożenia radiologicznego i pożarowego. O zdarzeniu powia-
domiono Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który z kilku pojemników pobrał próbki cieczy do badania. Na miejscu 
przeprowadzono oględziny z udziałem Prokuratora i technika kryminalistyki. 

2 marca 2019 roku 49-letni kierowca scanii, usłyszał zarzut transportu i składowania odpadów, które mogłyby zagrozić życiu 
i zdrowiu człowieka lub środowisku (art. 183 kodeksu karnego).  Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

4 marca 2019 roku do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu doprowadzona została  kolejna osoba. 37-letni mężczyzna oprócz zarzutu 
z art. 183 §1 kodeksu karnego dodatkowo usłyszał zarzut  z art. 270 §3 kodeksu karnego tj. uzyskania  sfałszowanego blankietu 
dowodu osobistego i przygotowania  go do użycia. Mężczyzna, decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące.

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 Z ZAGRANICY
MECHANIKA SAMOCHODOWA l CZĘŚCI SAMOCHODOWE

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

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
 v CAŁE SZCZĘŚCIE	2D PL 

Reżyseria: Tomasz Konecki; Gatunek: Komedia Romantyczna; Produkcja: Polska  
• 15/03 piątek 20:00 • 16/03 sobota 19:10 • 17/03 niedziela 18:00 • 19/03 wtorek 20:15 • 20/03 środa 18:00  
• 21/03 czwartek 20:00 • 22/03 piątek 17:00 • 23/03 sobota 17:00 • 24/03 niedziela 17:00 • 27/03 środa 17:00  
• 28/03 czwartek 17:00 • 
• Kino z Maluchem: 15/03 piątek 13:00 • Seans dla Seniora: 21/03 czwartek 16:00 

 v JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3 2D DUB 
Reżyseria: Dean DeBlois; Gatunek: Animacja, Familijny, Przygodowy; Produkcja: USA 
• 15/03 piątek 15:45 • 16/03 sobota 13:00 • 16/03 sobota 15:00 • 17/03 niedziela 13:45 • 17/03 niedziela 15:45  
• 19/03 wtorek 15:45 • 20/03 środa 15:45 • 21/03 czwartek 15:45 •  

 v KAPITAN MARVEL 3D DUB 
Reżyseria: Anna Boden, Ryan Fleck; Gatunek: Akcja, Sci-Fi; Produkcja: USA 
• 15/03 piątek 17:45 • 17/03 niedziela 17:45 • 19/03 wtorek 17:30 • 20/03 środa 17:45 • 21/03 czwartek 17:45  
• 22/03 piątek 17:30 • 23/03 sobota 17:45 • 24/03 niedziela 17:3026/03 wtorek 17:30 • 27/03 środa 17:45  
• 28/03 czwartek 17:45 •

 v KURIER 2D PL 
Reżyseria: Władysław Pasikowski; Gatunek: Historyczny, Sensacyjny; Produkcja: Polska 
• 15/03 piątek 18:00 • 17/03 niedziela 20:00 • 20/03 środa 20:00 • 21/03 czwartek 18:00 • 22/03 piątek 20:00  
• 23/03 sobota 20:15 • 24/03 niedziela 20:00 • 26/03 wtorek 20:00 • 27/03 środa 20:00 • 28/03 czwartek 20:00 
• Kino z Maluchem: 16/03 sobota 11:00 • Seans dla Seniora: 19/03 wtorek 18:00

 v KAPITAN MARVEL 2D NAP 
Reżyseria: Anna Boden, Ryan Fleck; Gatunek: Akcja, Sci-Fi; Produkcja: USA 
• 15/03 piątek 20:15 • 16/03 sobota 20:45 • 17/03 niedziela 20:15 • 19/03 wtorek 20:00 • 20/03 środa 20:15  
• 21/03 czwartek 20:15 • 22/03 piątek 18:50 • 23/03 sobota 18:50 • 24/03 niedziela 18:50 • 26/03 wtorek 18:50 
• 27/03 środa 18:50 • 28/03 czwartek 18:50  

 v KAPITAN MARVEL 2D DUB 
Reżyseria: Anna Boden, Ryan Fleck; Gatunek: Akcja, Sci-Fi; Produkcja: USA 
• 16/03 sobota 17:00  

 v WŁADCY PRZYGÓD. STĄD DO OBLIVIO 2D PL 
Reżyseria: Tomasz Szafrański; Gatunek: Familijny, Komedia, Przygodowy; Produkcja: Polska 
• 22/03 piątek 15:30 • 23/03 sobota 15:45 • 24/03 niedziela 13:00 • 24/03 niedziela 15:00 
• 26/03 wtorek 15:00 • 27/03 środa 15:45 • 28/03 czwartek 15:45 •

 v CIEMNO, PRAWIE NOC 2D PL 
Reżyseria: Borys Lankosz; Gatunek: Kryminał, Thriller; Produkcja: Polska 
• 22/03 piątek 21:00 • 23/03 sobota 21:00 • 24/03 niedziela 21:00 • 26/03 wtorek 21:00  
• 27/03 środa 21:00 • 28/03 czwartek 21:00 •

Pracujemy na profesjonalnym 
sprzęcie oraz kosmetykach 

najwyższej jakości

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PIESKI NA:

ul. Miechowska 12, Wolbrom
kom. 504 517 454, tel. 32 644 11 05

• ORTODONCJA 
     Kompleksowe leczenie
     dzieci i dorosłych

• IMPLANTY
     Uzupełnienie braku 
     pojedynczego zęba jak 
     i całego uzębienia

• CYFROWY RTG 
• TOMOGRAFIA
• WYBIELANIE ZĘBÓW
   W GODZINĘ LAMPĄ BEYOND!  

dentysta-wolbrom.pl

BIG CYC – 30 LAT NA SCENIE
Fani Big Cyca mogą zacierać ręce. Grupa ujawniła, że oprócz znanych hitów w programie 
koncertów, pojawią się dawno nie wykonywane piosenki z początku działalności oraz nu-
mery z ostatniej płyty czarne słońce narodu. Ten koncert będzie połączeniem trzęsienia 
ziemi z serią bolesnych elektrowstrząsów, po których poczujecie się jak nowonarodzeni. 
Big Cyc zagra kipiący energią, wybuchowy materiał dla fanów od lat 5 do 105.  

Zapraszamy do Domu Kultury w Wolbromiu 5 kwietnia na godz.19:00

„KOLACJA DLA GŁUPCA”
Po raz kolejny na scenie Domu Kultury w Wolbromiu zagości Teatr Nowy z Zabrza. Tym 
razem wystawią spektakl: „Kolacja dla głupca” w reżyserii mistrza tego gatunku Marcina 
Sławińskiego. Spektakl opowiada o perypetiach zamożnego wydawcy bestsellerów Pier-
re’a, na którego pewnego wieczoru spada istna plaga nieszczęść: wypada mu dysk w krę-
gosłupie, zostawia go żona, narzuca się niechciana kochanka, nęka kontroler podatkowy. 
A wszystko to za sprawą cały czas usiłującego mu pomóc skromnego księgowego, którego 
Pierre uznał za wyjątkowego głupca i zaprosił na kolację specjalną, urządzaną z przyja-
ciółmi raz w tygodniu, której uczestnicy mają za zadanie przyprowadzić ze sobą jak najgłupszego gościa. Mnóstwo zaskakujących 
zwrotów akcji, przezabawnych sytuacji i dialogów, wspaniała gra aktorska – nie pozwolą naszym widzom na nudę!
„Kolację dla głupca” napisał francuski reżyser, scenarzysta i producent Francis Veber. Światowa premiera komedii odbyła się w 
1993 roku w Paryżu. Sztuka od razu stała się hitem. Dziś setki teatrów na świecie wystawiają tę sztukę z ogromnym powodzeniem.

Zapraszamy do Domu Kultury w Wolbromiu 12 kwietnia na godz.19:00

KABARET MŁODYCH PANÓW
Zapraszamy serdecznie na występ Kabaretu Młodych Panów na scenie DK Wolbrom! „To 
jest chore” mieści się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć w szeroko rozumianych 
relacjach międzyludzkich, a co odbiega od normy. Idąc dalej, jest o tym, co nienormalne, 
bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności. Jak mawiał Zygmunt Freud „nie ma ludzi 
zdrowych, są tylko niezdiagnozowani” i ten program w pełni to potwierdza.
Zapraszamy do Domu Kultury w Wolbromiu 26 kwietnia na godz.20:30

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

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

UNIWERSAL
udźwigniemy nawet najcięższy problem

• Usługi dźwigami od 30 - 160 ton 
• Zwyżki do 60 m 
• Ładowarki teleskopowe do 17 m
• Platforma do 30 ton 
• Transport 

www.dzwigi-uniwersal.pl

tel. 32 649 16 00
601 747 264

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

Do wyboru wołowina lub kurczak  
PRAWDZIWY PRZYSMAK TURECKI 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

CODZIENNIE OD 12.00 DO 23.00

Nowo otwarty kebab

Klucze, ul. Zawierciańska 4 
(obok Biedronki) 

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!!!

MAJÓWKA NA BAŁKANACH
• Chorwacja, wyjazd 27.04-05.05, 
   wyjazd z Katowic, wyżywienie śniad. 
   i obiadokol. cena od 1 300 zł
• Dubrownik, Split, Medjugorje, Mostar 
  wyjazd 27.04 - 04.05, transport autokarem, 
  opieka pilota, wyżywienie własne, 
  cena od 855 zł

EGZOTYKA 
imprezy potwierdzone
• Indie, wylot 20.03, 8 dni, dwa posiłki, 
  pilot po polsku, cena od 3100 zł
• Chiny Pekin, wylot 16.04, 8 dni, 
   dwa posiłki, lot bezpośredni, 
   cena od 3100 zł

Reklamy


