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USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

• INSTALACJE C.W.U.,
Z.W.U. I KANALIZACJI
• INSTALACJE C.O.
• INSTALACJE
CENTRALNEGO
ODKURZACZA
• INSTALACJE
WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
• POMPY CIEPŁA
• UZDATNIANIE WODY
• KLIMATYZACJA
• FOTOWOLTAIKA

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

tel.: 728-820-552
600-985-465
600-931-058

SPRZEDAŻ WĘGLA

Orzech I • Orzech II • Kostka
Groszek • Ekogroszek • Miał
DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

CENTRUM MEBLI
NA WYMIAR
PRODUCENT

SZAFY - GARDEROBY
Z DRZWIAMI SUWANYMI

KUCHNIE

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

Tel. 728 122 613

tel.: 32 641 32 00, kom.: 502 261 586
ul. Sławkowska 22, 32-300 Olkusz

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
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

"U GÓRALA"

DOSTAWY

www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

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

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

NAJLEPSZE CENY!
Novitus
Nano E

POSNET
ERGO

Kasy Fiskalne
Online
szczegóły
u sprzedawcy

STAŁA
OPIEKA
SERWISOWA

SPRZEDAŻ
KOMPUTERÓW
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

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

www.polnox.pl

• 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
• MEBLE OGRODOWE • MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO

Oferujemy:

U nas kupisz drzwi wewnętrzne
sosnowe i dębowe.
Surowe lub malowane

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

W ofercie również drzwi przesuwne i łamane
CENY DO NEGOCJACJI • U NAS NAJTANIEJ !

Serdecznie zapraszamy:

MOŻLIWOŚĆ

biurosystem-olkusz@wp.pl

TEL.: 5000 999 01

• Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm • Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm

WSZYSTKO
Z DREWNA
pon. - pt. 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

www. system-olkusz.pl

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

- do wyboru wiele kolorów i kilkaset modeli
w tym białe lub bielone.

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

2

Informacje • Reklamy

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 niepełnosprawny,
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 finanse. 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

Święto Policji w 100. rocznicę
powołania Policji Państwowej
4 sierpnia odbyły się olkuskie obchody Święta Policji. Tegoroczne święto Policji zorganizowane na Rynku w Olkuszu miało szczególny charakter, ponieważ odbywało się w ramach
jubileuszu setnej rocznicy powołania Policji Państwowej.
Organizatorami urocz ystości byli: Komenda Powiatowa
Policji w Olkuszu, Starostwo
Powiatowe oraz Urząd Miasta
i Gminy w Olkusz. W uroczystości udział wzięli liczni goście
m.in. insp. Robert Strzelecki
– I Za stę pc a Komend a nta
Wo j e w ó d z k i e g o Po l i c j i
w Krakowie, Ryszard Terlecki
- Wicemarszałek na Sejm RP,
Marek Pęk – Wicemarszałek
Senatu, Andrzej Adamczyk
– M inister Inf rast r u kt u r y,
Jacek Osuch - Sek reta rz
Stanu w Ministerstwie Sportu
i Tu r y s t y k i , L id i a G ą d ek
i Agnieszka Ścigaj – Posłanki
na Sejm R P, Piot r Ćw ik Wojewoda Małopolski, Jego
Ekscelencja Grzegorz Kaszak Biskup Diecezji Sosnowieckiej,
Bogumił Sobczyk - Starosta
Pow iat u Olkusk iego, Jacek
Piotr Osuch - Przewodniczący
R ady Pow iat u w Ol k usz u,
Łu k a s z K m ita - D y rek tor
Urz ędu Ma rsza łkowsk iego
Województwa Małopolskiego,
Ks. Kanonik Henryk Chmieła Kapelan olkuskich policjantów.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele
samorządów, burmistrzowie,
wójtowie oraz radni wszystkich
gmin powiatu olkuskiego, którzy od wielu lat mocno wspie-

KOMPRA

r ają , Komendę Pow iatow ą
Policji w Olkuszu, przedstawiciele Sądu i Prokuratury, służb
mundurowych, duchowni oraz
przedstawiciele instytucji i organizacji, z którymi olkuska policja
współpracuje.

Powiatowe obchody rozpoczęły
się o godzinie 10. 00 mszą św.
w Bazylice Świętego Andrzeja
sprawowaną w intencji policjantów i celebrowaną przez
biskupa Grzegorza Kaszaka.
Kolejna część uroczystości odbyła się na Rynku w Olkuszu,
gdzie na wstępie dowódca uroczystości komisarz Jerzy Wilk
złożył meldunek o rozpoczęciu apelu Piotrowi Ćwikowi Wojewodzie Małopolskiemu.

Organizatorzy uroczystości
przygotowali dla mieszkańców wiele atrakcji. Po oficjalnej
części obchodów 100. rocznicy
powołania Policji Państwowej,
Zebranych gości, policjantów,
n a o l k u s k i m R y n k u z apracowników cywilnych i mieszg ra ła pol ic y jna ork iest ra z
kańców powitał gospodarz
Komendy Wojewódzkiej Policji
obchodów młodszy inspektor
w Katowicach. Chwilę później
Jarosław Klich. W swoim przena rynku zatańczyły i zaśpiemówieniu szef olkuskiej policji
wały dzieci z zespołu „Małe
skierował do policjantów i praZedermianki”. Dla mieszkańcowników policji słowa podzięców przygotowano poczęstunek.
kowania za trud i zaangażowanie
Zarówno dzieci jak i dorośli,
w służbie.
otrzymali pamiątki, które przyPodczas uroczystości zostały gotowali dla nich: Urząd Miasta
odczytane i wręczone policjan- i Gminy w Olkuszu, Urząd
tom akty mianowania na wyższe Miasta i Gminy w Wolbromiu.
stopnie służbowe. W tym roku Urząd Miasta w Bukownie,
awanse na wyższe stopnie przy- Urząd Gminy w Kluczach. Na
znano 50 policjantom.
policyjnym stanowisku, rozda-

LAWENDOWY

wano balony, długopisy, maskotki „Inspektora Wawelka”,
oraz ma lowank i, ulotk i
i broszury nt. bezpieczeństwa.
Policjanci przygotowali również małą wystawę z pamiątkowymi zdjęciami z okresu międzywojennego, a także starego
i nowego budynku Komendy
Powiatowej Policji w Olkuszu.
Przy stanowisku klubu strzeleckiego „LOKUS OLKUSZ”,
gdzie zaprezentowano różne
jednostki broni, ustawiali dorośli i dzieci.

vv Źródło:
https://www.gmina-klucze.pl

DWOREK

BIURO RACHUNKOWE

 Prowadzenie podatkowej
TANIO
księgi przychodów i rozchodów
SZYBKO
SOLIDNIE
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz • tel. 32 754 56 70

Ponad 20 lat
doświadczenia

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, ﬁrmowe • inne
32-310 Klucze
ul. Boleslawska 53A

796-720-700
602-574-450

www.lawendowy-dworek.pl
kontakt@lawendowy-dworek.pl

/lawendowy-dworek

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

informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• dwa pomieszczenia garażowe każde o pow. 35 m2
wyposażone w energię elektryczną i wodę.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu,
przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
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Co kryją zasypane piwnice zamku Rabsztyn?
Kawiarnia, sanitariaty, punkt informacyjny, strefa rekreacyjna ze sceną i trawiastymi tarasami – tak już niebawem
będzie prezentowała się rabsztyńska warownia. W olkuskim magistracie dobiegają końca procedury związane
z wyborem wykonawcy prac wycenionych przez władze Olkusza na ponad 3 mln złotych. 1,7 mln zł pokryje dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
- Będzie to kolejny krok, który
wykonamy w kierunku poprawy
atrakcyjności turystycznej zamku
w Rabsztynie. Dodatkowo, chcemy,
by było to miejsce, do którego
chętnie będą wracali również nasi
mieszkańcy. Planowane prace to
również okazja do tego, by lepiej
poznać historię zamku oraz naszego
regionu. Na inwestycje w zamek w
nadchodzących miesiącach wydamy
około 4 miliony złotych, tworząc
miejsce z bardzo dużym potencjałem – komentuje Roman Piaśnik,
burmistrz Olkusza.
W ramach inwestycji planowane jest
zabezpieczenie konstrukcyjne murów zamku, budowa pawilonu podziemnego z funkcją obsługi ruchu
turystycznego, węzłem sanitarnym
i kawiarnią dla zwiedzających oraz
prace związane z zagospodarowaniem terenu wewnątrz i na zewnątrz
murów zamkowych. Ciekawych
efektów mogą przynieść w najbliższych miesiącach prace związane
z odgruzowaniem piwnic w północnej części pałacu. W minionych
latach na terenie zamku średniego
i górnego odkrywano renesansowe
detale architektoniczne, zabytkową
ceramikę i monety.
Po odgruzowaniu piwnic zostanie
wykonany fundament oraz niezbędne
elementy konstrukcyjne, które umożliwią przykrycie piwnic żelbetowym
stropem. Konieczne będzie wykonanie m.in. żelbetowego muru oporowego, który będzie stanowił zabezpieczenie konstrukcyjne pomiędzy
poziomem części pałacowej, a poziomem dziedzińca zamku dolnego.

Zostaną także wykonane stalowe
schody łączące poziom patio i taras
nad pawilonem. W południowo-wschodnim murze piwnic pałacu
zostanie wykonane przebicie w celu
udostępnienia piwnicy, znajdującej
się po bramą zamku. Ponadto, planowane jest wykonanie zabezpieczeń,
konserwacji oraz odtworzenia murów
tej części pałacu wraz z zabezpieczeniem otworów okiennych.
Wzdłuż wschodniej ściany pałacu
zostanie wybudowany trójkątny taras stalowy, wsparty na istniejących
ścianach. Na dziedzińcu powstanie
niewielka modułowa scena, na której będą organizowane koncerty, czy
spektakle. W ramach inwestycji konieczne będzie wykonanie instalacji
wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba poza murami zamku,
instalacji wentylacyjnej, grzewczej
i elektrycznej. Projekt przewiduje
również wykonanie stolarki okiennej
i drzwiowej oraz przeprowadzenie
prac wykończeniowych w pawilonie,
gdzie zostaną wykonane posadzki,
tynki, sufity podwieszane oraz płytki
ceramiczne.
W podziemnym pawilonie docelowo
będzie się mieścił punkt informacyjny i kasa biletowa, węzeł sanitarny
z toaletami oraz kawiarnia. Na dziedzińcu powstanie strefa rekreacyjna
ze sceną i trawiaste tarasy.
- Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres
robót budowlanych, koniecznych
do udostępnienia całości zamku
zwiedzającym. Warto dodać, że w
ramach projektu część zamku zostanie przystosowana dla potrzeb

Pamięć o Powstaniu

1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17:00, cała Polska zatrzymała się, by symbolicznie okazać pamięć o Powstaniu
Warszawskim, którego 75. rocznicę obchodziliśmy w tym
roku. Olkuszanie zgromadzili się na Starym Cmentarzu, by
solidarnie oddać cześć bohaterom walki o wolną Polskę.

osób niepełnosprawnych, m.in. zostaną usunięte progi, co umożliwi
samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich na dziedziniec
zamku dolnego, poza tym jedna z
toalet w podziemnym pawilonie
będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych – mówi Agnieszka
Kaczmarczyk, Naczelnik Wydziału
Urbanistyki i Ochrony Zabytków.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października 2020 roku. Na realizację
tego ambitnego zadania władze
Olkusza pozyskały dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu
Operac y jnego Województ wa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne,
Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych
potencjałów regionu Poddziałanie
6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów
subregionów – z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowę na dofinansowanie Gmina

• Ogrodzenia • Gabiony • Bramy • Automatyka •
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •
• OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

Tel.: 502 439 059

www.ogrodzeniaarmet.pl

Olkusz podpisała 17 stycznia 2019
roku.
Warto przypomnieć, że obecnie na
terenie zamku trwają prace polegające
na zabezpieczeniu konstrukcyjnym
murów i ostańca skalnego na zamku
w Rabsztynie. Z tego powodu zamek
nie jest dostępny do zwiedzania.
Zamek Rabsztyn, podobnie jak inne
warownie na Szlaku Orlich Gniazd,
został spalony przez wojska szwedzkie podczas Potopu. Zawalone stropy
i dach zasypały piwnice XVII wiecznego pałacu wzniesionego przez
starostę rabsztyńskiego Mikołaja
Wolskiego. Teraz część piwnic zostanie odgruzowana i powstanie w nich
podziemny pawilon. Czy w trakcie
prac archeologom uda się odnaleźć
elementy bogatego wyposażenia pałacu? Czy w piwnicach zburzonego
pałacu w Rabsztynie uda się odnaleźć
ślady z czasów świetności budowli?

Urocz ystości rozpocz ęły się
w Godzinę „W”, której kryptonimem nazywany jest dokładny
moment rozpoczęcia w Warszawie
akcji „Burza”, czyli Powstania
Warszawskiego. Przypomnieniem
były wyjące syreny, które rozbrzmiały w całym kraju – również
w Olkuszu. Po chwili głos zabrał
burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik.
- Każda rocznica tego wydarzenia
jest dla nas wszystkich szczególnym momentem, abyśmy mogli
wszyscy na chwilę zatrzymać się
i zastanowić, co możemy zrobić
dla naszego kraju, aby te wydarzenia naszych przodków nie zostały zmarnowane – podkreślał
znaczenie obchodzonej uroczystości Roman Piaśnik, burmistrz
Olkusza.
Zebrani odmówili też modlit wę w intencji Powstańców,
poległych w działaniach wojennych, kapłanów, mieszkańców
Warszaw y, represjonowanych
oraz za Ojczyznę. Poprowadzili
ją ks. prałat Mieczysław Miarka,
p r o b o s z c z Pa r a f i i p w. ś w.
Andrzeja Apostoła w Olkuszu
oraz ks. Czesław Rechul, wi-

kariusz w tejże Parafii. Przed
złożeniem kwiatów Katarzyna
Matras z Komendy Powiatowej
Policji w Olkuszu odczytała Apel
Pamięci: „W 75. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego i Akcji
„Burza”, my potomni – w hołdzie
poległym, pomordowanym, zaginionym i zmarłym żołnierzom
polskim walczącym w II wojnie
światowej i w okresie powojennym, stajemy do uroczystego Apelu
Pamięci na Starym Cmentarzu
w Olkuszu.”
Zgromadzeni na uroczystości swoją
pamięć o Powstańcach okazali
złożeniem kwiatów. Uczyniły to
delegacje miasta, na czele z burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz
Romanem Piaśnikiem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Olkuszu
Janem Kucharzykiem, organizacji społecznych, kombatanckich
i politycznych oraz przedstawiciele
mieszkańców.
Uroczystość zorganizowali: burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik, Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej koło
Olkusz, Hufiec ZHR w Olkuszu
przy współpracy z Miejsk im
Ośrodkiem Kultury w Olkuszu.
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KRZYŻÓWKA

SZEROKI WYBÓR
WĘDLIN, MIĘS,
DROBIU
I GARMAŻERKI

Poziomo:
1. Żółtawy kamień szlachetny
4. Prezentacja osiągnięć
7. "Odzieżowy" motyl nocny
8. Mieszka w nim Eskimos
9. Księga na zdjęcia
10. Potocznie: dowcip, żart
11. Potocznie ręka
12. Szpilka w szpilce
13. Ubrudzenie butów rozmokłą ziemią
18. Maria Skłodowska-...
19. Samochodzik
21. Pustorożec, samolot lub spójnik
22. Przed blokiem
23. Zapada przed burzą
24. Mikołaj, pisarz z Nagłowic
25. Antonim śmiechu
26. Tkanina z Torunia
Pionowo:
1. Mały model renaulta
2. Warszawianka lub opolanka
3. Spisek
4. Opłata na targowisku
5. Rafał zagrał Ursusa w "Quo Vadis"
6. Projekt, zamiar
14. Czernica lub brusznica
15. Nieprzemakalne ubranie marynarzy
16. Lichy kawałek wołowiny
17. Narzędzie kopacza
19. Zwyżkują lub spadają
Litery na zielonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
na giełdzie
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w poniedziałek (19.08.br.)
20. Nadmierna u otyłego
między 9.00 a 9.30 do redakcji Gwarka Olkuskiego pod numer tel.: 510 190 038
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

NAGRODY:

W stałej sprzedaży
dania na ciepło:
• udko z rożna
• kotlet mielony
• karczek pieczony
• schab pieczony
• pierogi
• gołąbki

Codziennie
świeże
dostawy!
Olkusz,
ul. Sławkowska 13

Izabela M. Krasińska
"MATKI I CÓRKI. ANIELA"
Adam Faber
"MIASTO SNÓW"

(obok Biedronki)

Zapraszamy:
pon. - pt. 6.30 - 19.00
sob. 6.30 - 14.00

DYŻURY APTEK
DZIEŃ

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. Znajdującego się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.
Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycznych, oraz fizjoterapeutów, 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 fizjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces
rehabilitacji.

ADRES

14.08.2019

Środa

ul. Piłsudskiego 22

15.08.2019

Czwartek (Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny)

ul. Mickiewicza 7

16.08.2019

Piątek

ul. Buchowieckiego 15A

17.08.2019

Sobota

ul. Legionów Polskich 14

18.08.2019

Niedziela

ul. K.K. Wielkiego 64B

19.08.2019

Poniedziałek

ul. Mickiewicza 7

20.08.2019

Wtorek

ul. K.K. Wielkiego 60

21.08.2019

Środa

ul. Skwer 6

22.08.2019

Czwartek

ul. Buchowieckiego 15A

23.08.2019

Piątek

al. 1000-lecia 17

24.08.2019

Sobota

ul. Nullo 2

25.08.2019

Niedziela

ul. Mickiewicza 7

26.08.2019

Poniedziałek

ul. Legionów Polskich 14

27.08.2019

Wtorek

ul. K.K. Wielkiego 28

28.08.2019

Środa

ul. K.K. Wielkiego 64B

29.08.2019

Czwartek

al. 1000-lecia 2B

30.08.2019

Piątek

ul. Rabsztyńska 2

31.08.2019

Sobota

ul. Piłsudskiego 22

1.09.2019

Niedziela

al. 1000-lecia 17

2.09.2019

Poniedziałek

ul. Nullo 2

3.09.2019

Wtorek

ul. K.K. Wielkiego 64B

4.09.2019

Środa

ul. K.K. Wielkiego 24

5.09.2019

Czwartek

ul. Krakowska 16

6.09.2019

Piątek

ul. K.K. Wielkiego 64B

7.09.2019

Sobota

al. 1000-lecia 17

8.08.2019

Niedziela

ul. Orzeszkowej 22

9.09.2019

Poniedziałek

ul. Piłsudskiego 22

10.09.2019

Wtorek

ul. K.K. Wielkiego 14

11.09.2019

Środa

ul. Rabsztyńska 2

Dyżury aptek obowiązują od godziny 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.
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POLICJA
OLKUSCY POLICJANCI URATOWALI PSA, PRZYWIĄZANEGO DO ZNAKU DROGOWEGO
W środę (07.08. br.) około godziny 16.30 Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu otrzymał zgłoszenie, że na drodze krajowej nr 94 przed wjazdem do miejscowości Przeginia, znajduje się słupek rozdzielający
dwa pasy ruchu, do którego przywiązany jest mały piesek. Choć świadek nie podawał więcej informacji, to
wszystko wskazywało, że zwierzę mogło zostać porzucone.
Dyżurny olkuskiej Policji na miejsce natychmiast wysłał policyjny patrol w składzie st. sierż. Bartosz Ziarnik
i st. sierż. Wojciech Dym. Pies, obok, którego przejeżdżały samochody, w każdej chwili mógł zostać potrącony. Zwierzę znajdowało się na 2-metrowym łańcuchu, który solidnie okręcony był wokół słupka rozdzielającego dwa pasy jezdni, po której ciągle przejeżdżały samochody. Mały piesek był przerażony i roztrzęsiony.
Policjanci sprawnie uwolnili zwierzę i zabrali do radiowozu, by następnie przewieźć go do komendy. Zanim
jednak piesek trafił do schroniska, został nakarmiony i mógł chwilę odpocząć w policyjnym kojcu. Policjanci
będą wyjaśniać dokładnie jak doszło do tego zdarzenia i ustalać sprawcę, który mógł porzucić zwierzę.
Przy okazji warto przypomnieć, że porzucenie psa to jedna z form znęcania się nad zwierzęciem!. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy
o ochronie zwierząt. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu kierują wielkie słowa uznania i podziękowanie dla świadka tego
zdarzenia, który jako jedyny kierujący nie pozostał obojętny wobec krzywdy zwierzęcia i powiadomił o tym fakcie służby.

BUKOWNO. ROWERZYSTA POTRĄCONY
PRZEZ SAMOCHÓD OSOBOWY PODCZAS WYPRZEDANIA
Do wypadku doszło ok. godziny 21 w pobliżu skrzyżowania ulic: Nowej, Górniczej i Hutniczej
w Bukownie. Podczas manewru wyprzedzania kierujący audi 23-letni mieszkaniec Bukowna,
potrącił rowerzystę. Mężczyzna był reanimowany do czasu przybycia załogi karetki pogotowia. Po przywróceniu czynności życiowych, rowerzysta został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Krakowie.Na miejscu obecny był technik kryminalistyki oraz biegły sądowy z zakresu wypadków drogowych. Policjanci będą szczegółowo
wyjaśnia przyczynę i okoliczności tego zdarzenia.

Dnia 05.08.19r. policjanci z komisariatów w Bukownie i Kluczach udaremnili dalszą jazdę dwóm
nietrzeźwym kierującym. Pierwszy z nich został zatrzymany w Bukownie na ulicy Spacerowej.
49-letni mężczyzna, kierował samochodem osobowym, mając blisko promil alkoholu w organizmie. Natomiast drugi z kierowców, 35-letek, został zatrzymany w Kluczach na ulicy Zawierciańskiej. Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Kierowcom zatrzymano prawo jazdy.

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

ul. Długa 1D, 32-300 Olkusz
tel. 508 133 255
DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS

PRODUCENT

KIEROWCO ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!
Na polskich drogach każdego dnia można zaobserwować sytuacje, w których kierowcy nie
udzielają pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom. Wielu kierowców zapomina o kulturze
na drodze oraz zasadach prawa włączania się do ruchu, czy pierwszeństwa przejazdu. Często
przyczyną nieudzielenia pierwszeństwa innemu pojazdowi jest zwyczajny pośpiech lub
nieuwaga. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność i rozsądek.
Dnia 4.08.19r. w miejscowości Trzyciąż, kierujący samochodem peugeot nie udzielił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z kierującą motorowerem. W wyniku zdarzenia 56-letnia kobieta z podejrzeniem złamania barku, została przetransportowana do szpitala
w Olkuszu. Na miejscu zdarzenia technik kryminalistyki wykonał oględziny, zabezpieczył ślady
i zrobił zdjęcia. Kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Policjanci ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku.

ZATRZYMANY 27-LETNIEGO MĘŻCZYZNĘ, KTÓRY ZNĘCAŁ SIĘ NAD SWOJĄ BABCIĄ
Trwająca od dłuższego czasu gehenna 74-letniej kobiety, wobec której wnuczek stosował przemoc psychiczną, zakończyła się. Mężczyzna wszczynał awantury, ubliżał i groził starszej kobiecie pozbawieniem życia. Kiedy
o kolejnej awanturze zostali powiadomieni policjanci, natychmiast pojechali do jednego z mieszkań znajdującego się w gminie Olkusz. Mężczyzna nawet w trakcie policyjnej interwencji był agresywny. Podobne sytuacje
zdarzały się już wcześniej. Sprawca czuł się bezkarny, a jego ofiara bezbronna i zastraszona. 27-latek lekceważył
prawo. Pomimo wydanego wcześniej postanowienia prokuratorskiego o zakazie zbliżania się i kontaktowania
się, nadal przychodził do swojej babci i awanturował się z nią. 1 sierpnia 2019 roku 27-latek został zatrzymany. Następnego dnia usłyszał
zarzut znęcania się i znieważenia policjantów.
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Olkuszu wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, do którego przychylił się sąd. Mężczyzna
najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

POLICYJNE DZIAŁANIA „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”
W ostatni dzień lipca br. na terenie Małopolski prowadzone były ogólnopolskie działania „niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego”. Celem tych działań było przede wszystkim zwrócenie uwagi na zagrożenia
związane z wykroczeniami kierujących wobec pieszych oraz rowerzystów jak również niewłaściwe zachowanie pieszych i kierujących jednośladami na drogach.
Podczas środowych działań ujawniono 1119 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi wobec pieszych i rowerzystów. Co 4. wykroczenie dotyczyło nieprawidłowego przejeżdżania przejść
dla pieszych. Chcemy przypomnieć, że art. 26 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, nakłada obowiązek
zachowania szczególnej ostrożności na kierujących zbliżających się do przejścia dla pieszych. Powinni tym
samym bacznie obserwować drogę, by móc zareagować w sytuacji niebezpiecznej.
Podczas prowadzonych działań policjanci reagowali również na wykroczenia popełniane przez niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych i rowerzystów. Za rażące naruszenia przepisów wyciągali
konsekwencje prawne. Najczęstszymi wykroczeniami popełnianymi przez pieszych jest przekraczanie
jezdni w miejscu niedozwolonym oraz przy nadawanym czerwonym świetle. Jednakże najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem pieszych jest wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd oraz zza przeszkody. Przestrzegamy
przed takimi zachowaniami, a jednocześnie przypominamy, że pieszy zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachowania
szczególnej ostrożności. Prowadzone działania nie zastąpią rozsądku uczestników ruchu drogowego dlatego po raz kolejny apelujemy
o rozwagę i przestrzeganie przepisów przez wszystkich użytkowników dróg.

 KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 RYCZAŁT  EWIDENCJA VAT  JPK
 ROZLICZENIA ZUS  KADRY I PŁACE

gwarekolkuski@wp.pl

WiREX

Za jazdę w stanie nietrzeźwości, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Olkusz, Aleja 1000-lecia 2a (dawny budynek OWENT-u)

Nie Zwlekaj!
Dołącz do Nas!
Tel.: 698 805 242

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

NIETRZEŹWI KIEROWCY NA DRODZE


663 747 581

Postaw na rozwój i zareklamuj
swój biznes w 55 miejscowościach.

„SKUP MONET”

Prowadzimy skup
monet kolekcjonerskich
oraz banknotów.
(nie skupujemy monet
obiegowych PRL)

tel.: 608 364 428

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

tel. 32 649 16 00
601 747 264

www.dzwigi-uniwersal.pl

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
www.ekoking.pl

tel. 783 521 234
• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS •
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KINO RADOŚĆ - WOLBROM
vv KRÓL LEW
Reżyseria: Jon Favreau; Gatunek: animacja, familijny; Produkcja: USA
• 13-08-2019 11.00 • 13-08-2019 16.00 • 14-08-2019 11.00 • 14-08-2019 16.00
vv W DESZCZOWY DZIŃ W NOWYM JURKU
Reżyseria: Woody Allen; Gatunek: komedia; Produkcja: USA
• 13-08-2019 18.15 • 14-08-2019 18.15

www.MEBLEbenek.pl

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

MEBLE
DOPASOWANE

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

DO TWOICH
POTRZEB

SKLEP MOTORYZACYJNY

vv TRUPOSZE NIE UMIERAJĄ
Reżyseria: Jim Jarmusch; Gatunek: horror, komedia; Produkcja: USA
• 13-08-2019 20.00 • 14-08-2019 20.00
vv WILK W OWCZEJ SKÓRZE
Reżyseria: Vladimir Nikolaev; Gatunek: animacja, familijny, komedia; Produkcja: Rosja
• 16-08-2019 10.30, 15.30 • 17-08-2019 12.30, 15,30 • 18-08-2019 13.45, 15.30
• 20-08-2019 11.30, 15.30 • 21-08-2019 12.00, 15.30 • 22-08-2019 11.30, 15.30
vv NA BANK SIĘ UDA
Reżyseria: Szymon Jakubowski; Gatunek: komedia kryminalna; Produkcja: Polska
• 16-08-2019 17.15 • 17-08-2019 17.15, 18-08-2019 17.15 • 20-08-2019 17.15
• 21-08-2019 17.15 • 22-08-2019 17.15 • 23-08-2019 17.15 • 24-08-2019 20.30
• 25-08-2019 17.15 • 27-08-2019 20.30 • 28-08-2019 17.15 • 29-08-2019 20.30
vv PEWNEGO RAZU... W HOLLYWOOD
Reżyseria: Quentin Tarantino; Gatunek: Dramat, Kryminał; Produkcja: USA, Wielka Brytania
• 16-08-2019 19.30 • 17-08-2019 19.30 • 18-08-2019 19.30 • 20-08-2019 19.30
• 21-08-2019 19.30 • 22-08-2019 19.30 • 23-08-2019 19.30 • 24-08-2019 17.30
• 25-08-2019 19.30 • 27-08-2019 17.30 • 28-08-2019 19.30 • 29-08-2019 17.30
vv LILIANA PĘDZIWIATR
Reżyseria: Joachim Masannek; Gatunek: familijny; Produkcja: Niemcy
• 23-08-2019 12.30, 15.15 • 24-08-2019 13.30, 15.30 • 25-08-2019 13.15, 15.15
• 27-08-2019 12.00, 15.30 • 28-08-2019 11.00, 15.15 • 29-08-2019 10.30, 15.30

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory •
• oleje luz •
Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

Wakacyjny bal oraz przedstawienie
teatralne „O rybaku i złotej rybce”

Zapraszamy 20 sierpnia o godz.16:30 do Domu Kultury
w Wolbromiu ul. Leśna 2 na coroczny wakacyjny bal dla dzieci poprzedzony występem grupy teatralnej „Studio Yapa”
z Krakowa. Gwarantujemy dobrą zabawę i niezapomniane
wrażenia. Wstęp wolny!

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

AGA

SERWIS OPON

Tel. 889-710-510
532-072-366

• WYMIANA ORAZ NAPRAWA OPON KAŻDEGO RODZAJU
• SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

ul. Garbarska 9 • 32-340 Wolbrom
(teren marketu budowlanego PSB)

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
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DŹWIG-ZWYŻKA 32 mb.
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100 20 54

Bukowno, Ul. Szkolna 1A
(Wjazd od ul. Kolejowej)
Pn. - Pt. 700 - 1900, Sob. 700 - 1400

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski

 504 050 140

Olkusz
Baza PKS

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
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KINO ZBYSZEK - OLKUSZ

SKLEP TECHNIK

Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

vv SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH 2 2D DUBBING
Reżyseria: Chris Renaud; Gatunek: animacja,komedia; Produkcja: USA
• 13-08-2019 16.00

• serwis elektronarzędzi (części zamienne) •
• ostrzenie pił widiowych• ostrzenie łańcuchów do pił •
• narzędzia spawalnicze • narzędzia pneumatyczne •

vv MOJA GWIAZDA: TEEN SPIRIT 2D NAPISY
Reżyseria: Max Minghella; Gatunek: dramat/muzyczny; Produkcja: USA
• 13-08-2019 18.00

Zestaw Combo:

vv ANNABELLE WRACA DO DOMU 2D NAPISY
Reżyseria: Gary Dauberman; Gatunek: horror; Produkcja: USA
• 13-08-2019 20.00

• Szliﬁerka 18V
• Wkrętarka 18 V
• 3 x bateria li-jon
• walizka systemowa

vv PAVAROTTI 2D NAPISY
Reżyseria: Ron Howard; Gatunek: dokument; Produkcja: USA, Wielka Brytania
• 16-08-2019 17.00 • 17-08-2019 17.00 • 18-08-2019 17.00 • 19-08-2019 17.00 • 20-08-2019 17.00

CENA PROMOCYJNA

1390 zł brutto

vv TRUPOSZE NIE UMIERAJĄ 2D NAPISY
Reżyseria: Jim Jarmusch; Gatunek: horror, komedia; Produkcja: USA
• 16-08-2019 19.30 • 17-08-2019 19.30 • 18-08-2019 19.30 • 19-08-2019 19.30 • 20-08-2019 19.30
vv KINO PLENEROWE NA RYNKU
ALIBI.COM
Reżyseria: Philippe Lacheau; Gatunek: komedia; Produkcja: Francja
• 23-08-2019 21.00 (w razie niepogody kino "Zbyszek" 21.15)

Cena katalogowa

2055 zł brutto.

Olkusz ul. Mickiewicza 16 tel.: 533 190 712
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl

vv TOY STORY 4 2D DUBBING
Reżyseria: Josh Cooley; Gatunek: animacja, komedia; Produkcja: USA
• 23-08-2019 17.00 • 24-08-2019 17.00 • 25-08-2019 17.00 • 26-08-2019 17.00 • 27-08-2019 17.00
• 30-08-2019 15.00 • 30-08-2019 17.00 (3D) • 31-08-2019 15.00 • 31-08-2019 17.00 (3D)
• 01-09-2019 15.00 • 01-09-2019 17.00 (3D) • 02-09-2019 17.00 (3D) • 03-09-2019 17.00 (3D)
vv STUBER 2D NAPISY
Reżyseria: Michael Dowse; Gatunek: komedia, akcja; Produkcja: USA
• 23-08-2019 19.00 • 24-08-2019 19.00 • 25-08-2019 19.00 • 26-08-2019 19.00 • 27-08-2019 19.00

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

vv NA BANK SIĘ UDA 2D PL
Reżyseria: Szymon Jakubowski; Gatunek: Komedia kryminalna; Produkcja: Polska
• 30-08-2019 19.00 • 31-08-2019 19.00 • 01-09-2019 19.00 • 02-09-2019 19.00 • 03-09-2019 19.00

Szybikowa 5, 32-300 Olkusz
tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl

"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

Kontakt:

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;

Świat należy
do kobiet

email:

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

poniedziałek 1600 - 1800
zapraszamy do sklepu internetowego:
środa 1300 - 1700
http://beautystore.oriflame.pl/842930
piątek 1200 - 1800

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 i 1600-2000

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca:

GwarekOlkuski

Redaktor naczelna:

510 190 038

Humana Anna Mucha
Anna Mucha

Skład i łamanie:

www.gwarek-olkuski.pl

Justyna Kurdyła

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia Sosnowiec.

„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 •
• 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.
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Reklamy

Zapraszamy na
Jesienne Zwiedzanie Europy:
Do wyboru:
• Lwów / Wilno / Wiedeń
Kontakt:
biuro@asestravel.pl
tel. 600 89 31 31

4 dni, wyjazdy wrzesień/październik,
śniadania, obiadokolacje, opieka pilota,
cena last minute od 469 zł

Egzotyczne Zwiedzanie:
• Wietnam
12 dni, wylot 04.09,
opieka polskiego pilota, wyżywienie HB

• Izrael
Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

8 dni, wylot 10.09, dwa posiłki, polski pilot
ceny od 2299 zł
Obie wycieczki potwierdzone!

Kasy fiskalne ONLINE
- dostępne od ręki!

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

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS
•
NAPRAWA
•
USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje,
żyłki, części, smary itp.

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

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113

www.paneleipodlogi.pl

