12 WRZEŚNIA 2019
Nr 09/2019 (059)
ISSN: 1896-1797
Nakład: 22 000 szt.

gwarekolkuski@wp.pl

GwarekOlkuski

698 805 242 • 510 190 038
www.gwarek-olkuski.pl
Obszar gmin, miast i wsi: 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.

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
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SKUTERMANIA

- lambrettą po gminie i okolicy
W Kluczach gościli członkowie Lambretta Club Polska, pasjonaci motoryzacji, a przede wszystkim miłośnicy kultowych, produkowanych w latach 50.
i 60. skuterów Lambretta. Nasza gmina była bazą jubileuszowej XX Skutermanii, czyli zlotu posiadaczy zabytkowych pojazdów włoskiej marki.
Uczestnicy zlotu poznawali najciekawsze turystycznie zakątki gminy
Klucze i okolic, docierając do poszczególnych atrakcji oczywiście
swoimi skuterami. Członkowie
klubu co roku spotykają się w różnych regionach Polski, a w gminie
Klucze gościli wcześniej latem
2012 roku podczas zlotu na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej.
Organizatorem tegorocznej
Skutermanii byli: Wiesław Telega,
mieszkaniec naszej gminy oraz
olkuszanie - Wojciech Makieła
i Marian Kostulski, członkowie
Lambretta Club Polska, który
zrzesza łącznie39 miłośników
włoskich zabytkowych skuterów.
Prezesem klubu jest Grzegorz
Sojka, mieszkaniec Mysłowic.

które są tutaj na zlocie w Kluczach,
jest lambretta LD 125 z roku 1956.
W tamtych latach te skutery były
w Polsce dostępne na talony górnicze, a sprowadzał je do kraju
„Pozmozbyt”. Na miejscu były
Do Klucz na zlot przyjechali wła- też dostępne wszelkie części i serściciele pojazdów produkowanych wis. Taki system sprzedaży trwał
zarówno w latach 50. jak i tych kilka lat, potem importem skutez końca produkcji we Włoszech. rów zajmowała się sieć „Pewex”.
Jak opowiada Andrzej Cichocki, Lambretty były produkowane we
członek klubu, pierwsze egzempla- Włoszech do połowy lat sześćrze lambretty pojawiły się w 1948 dziesiątych, ale skuter był na tyle
roku (twórcą tychże skuterów był popularny, że uruchomiono jego
włoski przemysłowiec Ferdinando produkcję także w Anglii, Indiach
Innocenti). W tamtych latach sku- i Hiszpanii – opowiada Andrzej
tery były bardzo prostymi pojaz- Cichocki, który swoją pierwszą
dami, przypominającymi hulaj- lambrettę kupił w 1970 roku i nowym nabytkiem przyjechał na konogę z silnikiem.
łach z… Londynu.
W Polsce niektórzy mają jeszcze
takie egzemplarze modeli z końca Lata 60. Były okresem ogromnej
lat czterdziestych. Natomiast naj- popularności skuterów w ogóle, nie
starszym z naszych skuterków, tylko lambretty czy vespy (drugi

z popularnych włoskich skuterów). Wtedy produkowano też
polskie „osy” czy radziecką kopię
vespy, skuter Wiatka. Lambretty
nie były tanie – w latach 60.
kosztowały dwukrotnie więcej
niż popularne motocykle (takie
jak Java czy MZK). Te włoskie
stylowe pojazdy upodobali sobie
w Polsce szczególnie artyści - aktorzy i muzycy. Swoją lambrettę
posiadał na przykład Tadeusz
Łomnicki, który na swoim skuterze pokazał się m.in. w długiej
sekwencji filmu Andrzeja Wajdy
„Niewinni czarodzieje”, opowiadającym o środowisku jazzowym
ówczesnej Warszawy (Łomnicki
zagrał w nim główną rolę - muzyka jazzowego).
vv www.gmina-klucze.pl

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.

KOMPRA
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

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

SPRZEDAŻ I SERWIS:
TELEFONÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI
• EKSPERTYZA USZKODZONYCH TELEFONÓW •

NAKLEJANIE SZKIEŁ
HARTOWANYCH NA TELEFONY!
ORYGINALNE BATERIE
DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535
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Olkuszanie pamiętali o bohaterach wojny

1 września, dokładnie w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, władze miasta przygotowały bogaty program uroczystości upamiętniających ten –
największy w historii świata – konflikt zbrojny. Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w Mszy św. w intencji mieszkańców Olkusza
i Ziemi Olkuskiej, którzy brali udział w wojnie, a następnie w oficjalnej części pod pomnikiem Ofiar Wojny w parku miejskim. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się również wydarzenia okolicznościowe – zlot militarny oraz koncert pieśni patriotycznej, które odbyły się na olkuskim rynku.
- Jako burmistrz Olkusza jestem dumny z patriotycznej postawy mieszkańców Srebrnego Miasta, którzy tak licznie przyłączyli się do obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Były to wydarzenia tragiczne, o których powinniśmy zawsze pamiętać, dlatego szczególnie
cieszy udział najmłodszych olkuszan. To przede wszystkim z myślą
o nich przygotowaliśmy zlot militarny, choć widziałem, że namioty
naszych wystawców cieszyły się zainteresowaniem wszystkich grup
wiekowych. Pięknym zwieńczeniem obchodów był koncert pieśni patriotycznej zespołu Te Deum, odbywający się w klimatycznej olkuskiej
scenerii – podsumowuje obchody Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Sił Powietrznych w Dęblinie strefa edukacyjna oraz wystawa „100 lecie
polskiego lotnictwa wojskowego”. Szczególnym zainteresowaniem cieszył
się prawdziwy fotel współczesnego samolotu wojskowego, w którym
każdy mógł poczuć się jak prawdziwy pilot.

Kwiaty pod pomnikiem poświęconym poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939-1945 złożyli przedstawiciele władz
miejskich z burmistrzem Romanem Piaśnikiem i przewodniczącym
Rady Miejskiej Janem Kucharzykiem na czele, minister Jacek Osuch,
posłanki Lidia Gądek i Agnieszka Ścigaj, starosta Bogumił Sobczyk,
radny sejmiku wojewódzkiego Andrzej Wójcik, delegacje Policji, Straży
Pożarnej, olkuskich szkół, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich
i społecznych. Wartę przy pomniku pełnili harcerze. Duże wrażenie
robili również uczniowie olkuskiej mundurówki oraz poczty sztandarowe.

w monidle „Lot samolotem Władysława Gnysia”.

Zlot wzbogaciły także stoiska grup rekonstrukcyjnych i kolekcjonerów
militariów, na których można było zobaczyć i dotknąć broni oraz umundurowania z czasów II wojny światowej. Zaprezentowali się: Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło w Olkuszu, Małopolskie
Stowarzyszenie Strzelców i Kolekcjonerów Militariów, żołnierze
Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie oraz Klub Strzelecki
O godzinie 10:00 w bazylice p.w. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu LOK „Lokus” z Olkusza. Tuż obok był namiot i samochód terenowy
odbyła się Msza św. inaugurująca obchody 80. rocznicy wybuchu II w pustynnym kamuflażu. W ten sposób zaprezentowała się grupa LOK
wojny światowej. Następnie uczestnicy uroczystości podążyli za Olkuską „Milsim” skupiająca miłośników militariów i ASG. Namiot promocyjny
Reprezentacyjną Orkiestrą Dętą do parku miejskiego, gdzie odśpiewali prezentujący sprzęt i wyposażenie policji miała też Komenda Powiatowa
hymn państwowy oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar Wojny, Policji w Olkuszu. Z kolei na stoisku promocyjnym Gminy Olkusz można
oddając cześć poległym bohaterom II wojny światowej, czcząc ich pamięć było wziąć udział w konkursie o II wojnie światowej na Ziemi Olkuskiej.
minutą ciszy. W okolicznościowym przemówieniu burmistrz Roman Podczas zlotu nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, które zostały
Piaśnik przypomniał najważniejsze wydarzenia związane z przebie- przygotowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Na rynku
giem konfliktu w Olkuszu. Następnie, Katarzyna Matras z Komendy stanęła plenerowa pracownia MOK, gdzie dzieci chętnie brały udział
Powiatowej Policji w Olkuszu odczytała apel pamięci.
w warsztatach plastycznych pt. „Widok z samolotu” i robiły sobie zdjęcia

Równolegle, już od godziny 10:00, na olkuskim rynku trwał zlot militarny. Do udziału został zaproszony 34. Śląski Dywizjon Rakietowy
Obrony Powietrznej z Bytomia, który zaprezentował działko przeciwlotnicze. Swoje miejsce miały także 11. Małopolska Brygada Obrony
Terytorialnej oraz 8. Baza Lotnictwa Transportowego z Krakowa. Na
stoiskach można było przymierzyć elementy wyposażenia i umundurowania żołnierzy. Dużą atrakcją okazała się przygotowana przez Muzeum

Propozycją dla miłośników historii była wystawa plenerowa „Olkusz
i ziemia olkuska podczas II wojny światowej” przygotowana przez olkuską Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. Jej oficjalnego otwarcia
dokonano tuż po zakończeniu oficjalnej części uroczystości. Dodatkowo,
w budynku olkuskiego magistratu odbyły się bezpłatne seansy filmów
dokumentalnych o II wojnie światowej w Olkuszu i na ziemi olkuskiej:
„Ocalić od zapomnienia...”, „Kocjan. Życie pod wiatr” oraz „Nie tylko
NN – partyzanci pochowani na olkuskim cmentarzu”. Dodatkowo, do
bezpłatnego zwiedzania wystawy „Olkuscy strażacy w walce z okupantem” zaprosiło tego dnia Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej.

O godzinie 19:00 na rynku, przed budynkiem magistratu, rozpoczął oraz Jan Kucharzyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu.
się koncert pieśni patriotycznych „Zaśpiewajmy razem” w wykonaniu Współorganizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu oraz Światowy Związek
olkuskiego zespołu Te Deum.
Organizatorami obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny świa- Żołnierzy Armii Krajowej koło w Olkuszu.
towej byli: Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu

CENTRUM OGRODNICZE

ACZER
tel.

662 121 525
Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800 Sob. 800 - 1600

OLKUSZ, ul. Zagaje 48

www.aczer.com.pl
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KRZYŻÓWKA

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

PRECYZYJNA
GEOMETRIA

Poziomo:
1. Pot. płyta gramofonowa
4. Droga na kulig
7. Głos J. Rappe
8. LFA na autostradzie
9. Eminem lub Tede
10. Archaik
11. Zatrudnia suﬂerów
12. Łobuziak
13. Najmniejsza liczba naturalna
18. Izraelski wywiad
19. Prawy dopływ Wagu
21. Duży jutowy na ziemniaki
22. Krowie lokum
23. Schorzenie oskrzeli
24. Jałowcówka
25. Marka czes. ciężarówki
26. Mełły ziarna na mąkę
Pionowo:
Sukcesy w życiu
2. Model Daewoo
3. „Czyta” płyty CD
4. Twórca operetki „Zemsta nietoperza”
5. Dawany kelnerce
6. W sadzie obok porzeczki
14. Wywóz towarów
15. Zbędne kilogramy
16. Dobrze gdy bilansuje się z eksportem
17. Sofa
19. Kolor pomarańczy
Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
20. Marka kosmetyków
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w poniedziałek (16.09. br.)
do makijażu
między 9.00 a 9.30 do redakcji Gwarka Olkuskiego pod numer
tel.: 510 190 038 i podadzą poprawne hasło mamy książki!

NAGRODY:
Bonnie Kistler
„NASZ DOM PŁONIE”
Magdalena Trubowicz
„PRZYJACIELE. NA DOBRE I NA ZŁE”

• SERWIS OPON
• AKUMULATORY
• KLIMATYZACJA
• MECHANIKA
SAMOCHODOWA

3D

OPONY ZIMOWE I AKUMULATORY
W NAJNIŻSZYCH CENACH W OKOLICY

PROMOCJA!
DLA KAŻDEGO
RABAT 10 ZŁ
PRZY ZBIEŻNOŚCI

DO WYKORZYSTANIA
PRZY PRZEGLĄDZIE
REJESTRACYJNYM!

Olkusz ul. Rataja 1 (Słowiki / Przy Biedronce)
500 643 500 • 32 750 55 55

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

RUFFI-RUCIO

Ruffi to średniej wielkości, spokojny, biało-rudy psiak do adopcji o łagodnym usposobieniu. Piesek jest młody, ma około 3 lata.
Ruffi początek swego życia miał niezbyt
przyjemny..
Był trzymany w złych warunkach. Miał
mocno przerośnięte pazury, był trochę
zaniedbany i wychudzony. Miał uraz prawego oczka. Widzi na nie troszkę gorzej,
ale doskonale sobie radzi. Drugie oczko
jest zdrowe. Rucio nie stracił wiary w ludzi
i jest wspaniałym, cudownym, wpatrzonym w człowieka czworonogiem. To piesek
wesoły, energiczny, ale grzeczny. Pięknie
i bardzo grzecznie spaceruje na smyczy, nie
ma z nim żadnych problemów. Załatwia się
na spacerach, bardzo dzielnie także znosi
zabiegi pielęgnacyjne i weterynaryjne,
Jest super kochanym pieskiem. Psiak waży
około 23-24 kg, to jego właściwa masa
ciała. Ruffi jest bardzo ufny w stosunku do
opiekunów. Z całą pewnością, w nowym
domu, rozkocha wszystkich domowników.
Bardzo prosimy o dom dla Rucia-Rufiego
Profilaktyka:
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony.
Jest zaczipowany i wykastrowany.

KOTKA AMETKA

Przedstawiamy Ametkę - prześliczną czarną kotkę, która trafiła pod naszą opiekę.
Ametka początkowo była trochę ostrożna
w kontakcie z opiekunami, ale obecnie
jest małym kochanym mruczkiem, które
odda wszystko za głaskanie i przytulenie.
Ametka ma piękne zielone oczka i kruczoczarną okrywę. Jest w dobrej kondycji, jest
zdrowa i piękna. Apetyt bardzo jej dopisuje.
Kotka korzysta z kuwety, jest czyściutka.
Kicia obecnie ma około 3,5 miesiąca, waży
1 kg, gdy dorośnie nie będzie duża.
Bardzo prosimy o dobry dom dla Ametki.
Kicia szuka domu NIEWYCHODZĄCEGO!
Profilaktyka:
Kotka ma komplet szczepień stosownych
do wieku, jest ogólnie zdrowa i w dobrej
kondycji. Została odrobaczona i odpchlona.
Jest zaczipowana i po osiągnięciu dojrzałości zostanie wysterylizowana.
W naszym schronisku sterylizacja kociąt
adoptowanych od nas jest darmowa.

SENIORITA

Przedstawiamy Senioritę - super fajną,
wesołą, radosną suczkę.
Seniorita to mały uroczy wulkan pozytywnej psiej energii. Sunia mogłaby przytulać
się bez przerwy. Jest bardzo oddana człowiekowi, doskonale odnajduje się nawet
wśród wielu osób jednocześnie, każdemu
dałaby "buziaka". Seniorita prawdopodobnie ma w sobie krew owczarka i psów
północnych, potrzebuje ruchu, zabawy.
Z całą pewnością swoją pozytywną energię
rozsieje pomiędzy wszystkich domowników. Sunia ma około 1,5 roku, waży około
23-24 kg. Na spacerach sunia ładnie chodzi
na smyczy, początkowo jest mocno podekscytowana, ale bez problemu można nad nią
zapanować. Z całą pewnością Seniorita
będzie cudowną towarzyszką rodziny.
Potrzebuje aktywnej rodziny i regularnych spacerów.
Bardzo prosimy o dobry dom dla Senioritki!
Profilaktyka:
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

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
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SZEROKI WYBÓR
WĘDLIN, MIĘS,
DROBIU
I GARMAŻERKI

KĄCIK KULINARNY

SZAKSZUKA W MOIM
WYKONANIU, ŚNIADANIOWY HIT
Czemu ją tak nazwałam? Bo to moja domowa wersja. Nie jadłam tej
oryginalnej w Tunezji, Izraelu czy którymś z okolicznych dla tamtego
regionu Państw.
U nas w domu zaczęło się od jajek na kaca – Nigelli,
to była miłość od pierwszego kęsa. Potem nagle objawiła się szakszuka wszędzie i tak co tydzień prawie
robimy coś z pokrewnych dań.

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

Tym razem na niedzialne śniadanie poszła typowa
szakszuka.
Szakszuka
(porcja na 1 maks 2 osoby)
• 2 jajka
• 1 papryka czerwona
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 2 pomidory lima
• 1/2 łyżeczki mielonego kuminu
• sól, pieprz do smaku
• 1 łyżka oleju
• świeża kolendra, mięta

Cebulę obrałam i pokroiłam w piórka. Czosnek
obrałam pokroiłam w paski. Paprykę i pomidory pokroiłam w większą kostkę.

Na patelni rozgrzałam olej i przełożyłam na
niego cebulę i czosnek, chwilę podsmażyłam,
po chwili dodałam paprykę oraz 1/2 szklanki
wody. Całość przykryłam i pozwoliłam się warzywom lekko poddusić żeby papryka w finale
była miększa. Dodałam pokrojone pomidory,
przykryłam i dusiłam jeszcze około 3 minut,
dodałam kumin, pieprz i sól. Całość wymieszałam i sprawdziłam czy jest ok smakowo.
W warzywach zrobiłam łyżką miejsce i tam

wbiłam jajka lekko doprawiłam je z góry solą
i pieprzem i przykryłam pokrywką.

Codziennie
świeże
dostawy!

Liście kolendry oraz mięty posiekałam i gdy
białka jajek się ścięły, posypałam całość ziołami. I gotowe!

Olkusz,
ul. Sławkowska 13
(obok Biedronki)

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

vv Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

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

12.09.2019

Czwartek

ul. K.K. Wielkiego 28

13.09.2019

Piątek

ul. Legionów Polskich 14

14.09.2019

Sobota

al. 1000-lecia 17

15.09.2019

Niedziela

ul. Buchowieckiego 15A

16.09.2019

Poniedziałek

ul. Skwer 6

17.09.2019

Wtorek

ul. Mickiewicza 7

18.09.2019

Środa

al. 1000 lecia 17

19.09.2019

Czwartek

ul. k.K. Wielkiego 60

20.09.2019

Piątek

al.1000-lecia 2B

21.09.2019

Sobota

al.1000-lecia 2B

22.09.2019

Niedziela

ul. Krakowska 16

23.09.2019

Poniedziałek

ul. Orzeszkowej 22

24.09.2019

Wtorek

ul. Nullo 2

25.09.2019

Środa

ul. Buchowieckiego 15A

26.09.2019

Czwartek

ul. K.K. Wielkiego 64B

27.09.2019

Piątek

ul. K.K. Wielkiego 60

28.09.2019

Sobota

ul. K.K. Wielkiego 14

29.09.2019

Niedziela

ul. K.K. Wielkiego 28

30.09.2019

Poniedziałek

ul. K.K. Wielkiego 64B

1.10.2019

Wtorek

ul. Orzeszkowej 22

2.10.2019

Środa

al.1000-lecia 2B

3.10.2019

Czwartek

ul. Legionów Polskich 14

4.10.2019

Piątek

ul. K.K. Wielkiego 28

5.10.2019

Sobota

ul. K.K. Wielkiego 60

6.10.2019

Niedziela

ul. K.K. Wielkiego 64B

7.10.2019

Poniedziałek

ul. K.K. Wielkiego 24

8.10.2019

Wtorek

ul. Piłsudskiego 22

9.10.2019

Środa

ul. Nullo 2

10.10.2019

Czwartek

ul. Mickiewicza 7

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

POLICJA
NIETRZEŹWY KIEROWCA DACHOWAŁ SAMOCHODEM

W ubiegły weekend (6 na 7 września 2019 r.) około godziny 3:30, do oficera dyżurnego olkuskiej komendy dotarła
informacja, z której wynikało, że kierowca Opla stracił panowanie nad swoim pojazdem i w Olkuszu na ulicy 29
Listopada dachował. Funkcjonariusze potwierdzili zdarzenie.

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

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

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Na miejscu mundurowi zastali dwóch mężczyzn. Żaden z nich nie przyznawał się do kierowania pojazdem,
obaj posiadali liczne otarcia naskórka. Mówili chaotycznie i nielogicznie, od obu wyczuwalna była woń alkoholu. Mężczyźni zostali zatrzymani i po przebadaniu przez lekarza, przewiezieni do Komendy w Olkuszu, w celu
wytrzeźwienia. Tego samego dnia 22 – letni mieszkaniec gminy Wolbrom podczas przesłuchania przyznał się
do tego, iż to on był kierowcą. Jak twierdził nie przyznał się od razu, ponieważ bał się konsekwencji. W trakcie
interwencji mężczyzna miał w organizmie blisko promil alkoholu.
22–latek nietrzeźwy razem ze swoim kolegą ruszył na przejażdżkę ulicami Olkusza. Niestety w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w krawężnik, a następnie stoczył się z górki
i samochód wywrócił się na dach. Na szczęście ani kierowcy, ani pasażerowi nic poważnego się nie stało. Teraz
mężczyzna odpowie za jazdę na „podwójnym gazie”. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto
odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym za które grozi grzywna.

Z PROMILAMI JEDNOŚLADEM

Jak ryzykowna jest jazda na rowerze w stanie nietrzeźwości, przekonał się 5.09.19r. 44- letni mieszkaniec Olkusza. Mężczyzna jechał ulicą Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. W pewnym momencie utracił równowagę i przewrócił się, uderzając głową o chodnik. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, 44-latek siedział na chodniku z rozciętym
łukiem brwiowym. Mundurowi udzielili mu pomocy i wezwali karetkę pogotowia. Zanim jednak miłośnik jednośladu trafił do szpitala, został przebadany na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu. Wynik nie pozostawiał żadnych złudzeń co do przyczyny utraty równowagi - kierowca miał pond 3, 2 promile alkoholu.

MĘŻCZYZNA POPEŁNIŁ WYKROCZENIE, ZA KTÓRE GROZI MU MANDAT

Olkuska policja przypomina, że nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne zagrożenie na drodze. Pijany rowerzysta zagraża nie tylko sobie, ale i pozostałym uczestnikom ruchu
drogowego. Warto przypomnieć, że należy on do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego i w zderzeniu z pojazdem może ponieść poważne konsekwencje zdrowotne. Wypadki z rowerzystami niejednokrotnie kończą się śmiercią.

ZDARZENIE DROGOWE Z UDZIAŁEM ROWERZYSTY

Jedna osoba została ranna w zdarzeniu drogowym, do którego doszło 5.09.19r. w Jaroszowcu. Samochód osobowy wjechał w rowerzystę. Do zdarzenia doszło wieczorem
tuż po godzinie 18, w Jaroszowcu. Jak wstępnie ustalili policjanci 47-letnia kobieta kierująca volvem, skręcając w lewo od Jaroszowca w stronę Bogucina Małego, nie ustąpiła
pierwszeństwa przejazdu rowerzyście i doprowadziła do zderzenia.
Ranny w wypadku został 43-letni rowerzysta, który z urazem głowy trafił do szpitala w Olkuszu. Na miejscu obecny był technik kryminalistyki, który wykonał oględziny i zabezpieczył ślady. Oboje kierowców było trzeźwych. Policjanci będą wyjaśniać dokładnie przyczynę i okoliczności tego zdarzenia drogowego.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

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

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

DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS

AGA

SERWIS OPON

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

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

63-LETNIA KOBIETA NA CZAS OTRZYMAŁA POMOC DZIĘKI CZUJNEJ DZIELNICOWEJ

26 sierpnia br. dzielnicowa udała się na jedno z olkuskich osiedli, by przeprowadzić rozmowę z samotnie zamieszkującą 63-letnią kobietą.
Mimo wielokrotnego pukania do drzwi nikt nie otwierał mieszkania, a z jego wnętrza nie dochodziły żadne odgłosy. Zaniepokojona tym faktem
policjantka, rozpytała na tę okoliczność mieszkańców bloku, którzy potwierdzili jej, że dzień wcześniej w godzinach popołudniowych widzieli
swoją sąsiadkę.

Policjantka ponownie udała się pod wskazany adres, gdzie pomimo pukania, w dalszym ciągu nikt nie otwierał drzwi. Mundurowa ustaliła,
więc numer telefonu do 63-latki i kilkakrotnie próbowała nawiązać z nią kontakt. W końcu kobieta odebrał telefon, a w słuchawce zabrzmiał
jej głos „Nie mogę podejść do drzwi, leżę w pokoju, nie wiem, co się stało, prawdopodobnie straciłam przytomność. Proszę mi pomóc, jestem
sama!”. Policjantka natychmiast o sytuacji powiadomiła Dyżurnego olkuskiej komendy, który na miejsce wezwał strażaków, pogotowie ratunkowe i dodatkowy patrol policji.
Z pomocą strażaków, policjanci weszli do mieszkania przez uchylone okno znajdujące się na pierwszym piętrze. Tam w jednym z pomieszczeń
leżała 63-latka. Kobieta twierdziła, że straciła przytomność. Od kilku godzin leżała na podłodze i nie mogła wstać o własnych siłach. Kobiecie
natychmiast udzielono niezbędnej pomocy i zaopiekowano się nią do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

NIETRZEŹWA MATKA SPRAWUJĄCA OPIEKĘ NAD TRÓJKĄ MAŁOLETNICH DZIECI

Dnia 24 sierpnia br. około godziny 21.00 policjanci interweniowali w jednym z olkuskich mieszkań przy al. 1000-lecia, gdzie według zgłoszenia nietrzeźwa matka miała opiekować się dziećmi. Na miejscu mundurowi potwierdzili zgłoszenie. 37-letnia kobieta, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie „opiekowała się” trójką swoich małoletnich
dzieci. Za sprawowanie opieki nad dziećmi pod wpływem alkoholu grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

MECHANIKA SAMOCHODOWA

Pomimo apeli o rozwagę i nie wsiadanie za kierownicę po alkoholu, olkuscy policjanci wciąż ujawniają nietrzeźwych kierujących, którzy stwarzają realne zagrożenie na drogach.

ul. Garbarska 9 • 32-340 Wolbrom

Tego samego dnia w Bukownie na ulicy Zwycięstwa około godziny 15.30 policjanci z komisariatu, zatrzymali do kontroli nietrzeźwego kierowcę. Dodatkowo okazało się, że
34 –latek ma orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2021 roku.

• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

(teren marketu budowlanego PSB)

W piątek(tj. 23 sierpnia br.) około godziny 17:30 w Wolbromiu na parkingu przy ulicy Żwirki i Wigury funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, zostali wezwani do niegroźnej
„stłuczki” dwóch samochodów osobowych. Jak się okazało na miejscu kierowca jednego z nich 55-letni mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

Za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zgodnie z art. 178a kk grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do
2 lat.
Natomiast jeżeli nietrzeźwy kierujący był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu lub kierował samochodem w stanie
nietrzeźwości podczas obowiązywania go zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zagrożenie karą za to przestępstwo jest zwiększone i wynosi od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Nie Zwlekaj! Dołącz do Nas!

Reklama w gazecie
Tel.: 698 805 242

www.ekoking.pl

tel. 783 521 234
• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS •

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

www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB
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SKLEP TECHNIK

KINO ZBYSZEK - OLKUSZ
vv WILK W OWCZEJ SKÓRZE 2
Reżyseria: Vladimir Nikolaev; Gatunek: Animacja, Familijny, Komedia; Produkcja: Rosja
• 13-09-2019 15:00 • 14-09-2019 15:00 • 15-09-2019 15:00 • 16-09-2019 15:00 • 17-09-2019 15:00
vv POLITYKA
Reżyseria: Patryk Vega; Gatunek: Fabularny, Produkcja: Polska
• 13-09-2019 17:00, 19:45 • 14-09-2019 17:00, 19:45 • 15-09-2019 17:00, 19:45 •
• 16-09-2019 17:00, 19:45 • 16-09-2019 17:00, 19:45 17-09-2019 17:00, 19:45 •
• 18-09-2019 18:00 21-09-2019 20:00 23-09-2019 20:00 • 24-09-2019 20:00 • 25-09-2019 20:00
vv PEWNEGO RAZU... W HOLLYWOOD
Reżyseria: Quentin Tarantino; Gatunek: Dramat, Kryminał; Produkcja: USA, Wielka Brytania
• 20-09-2019 19:30 • 21-09-2019 17:00 • 23-09-2019 17:00 • 24-09-2019 17:00 25-09-2019 17:00
vv LEGIONY
Reżyseria: Dariusz Gajewski; Gatunek: Historyczny, Fabularny; Produkcja: Polska
• 27-09-2019 17:00, 19:30 • 28-09-2019 17:00, 19:30 • 29-09-2019 19:00 • 30-09-2019 17:00, 19:30
• 1-10-2019 17:00, 19:30 • 2-10-2019 17:00, 19:30 • 5-10-2019 17:00, 19:30 6-10-2019 19:00
• 7-10-2019 17:00, 19:00 8-10-2019 17:00, 19:30 • 9-10-2019 17:00, 19:30

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

SZLIFIERKA HIKOKI G23 ST
• 2000 W
• tarcza:
230 mm
CENA :

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

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

"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

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

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

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
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.

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

www.duodampex.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 •
• 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

Południowa Europa
we wrześniu:

Kontakt:
biuro@asestravel.pl
tel. 600 89 31 31

• Grecja, 7 dni,
wyżywienie HB, wylot Katowice,
już od 1300 zł
• Chorwacja, 8 dni,
dwa posiłki, wylot Katowice,
cena od 1800 zł

Paryż w październiku
Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

5 dni, śniadania i obiadokolacje,
opieka pilota/przewodnika,
cena od 880 zł

PROWADŹ WYGODNIE

25 lat doświadczenia!

SWOJĄ FIRMĘ

Autoryzowany partner i serwis

Największy wybór

KAS FISKALNYCH

dostępnych od ręki!

Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29

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

 506 019 185 • 32 641 31 80

