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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
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STACJA KONTROLI POJAZDÓW

PRECYZYJNA
GEOMETRIA
• 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

DZIEWCZYNY TRENUJĄ

12 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu miał miejsce finał
niezwykle interesującego projektu „Dziewczyny Trenują”.
Jest to część większego projektu
#blondynkatrenuje, mającego
na celu promocję sortu i walkę
ze stereotypowy postrzeganiem
kobiecości.

Projekt #dziewczynytrenują prowadzony przez Katarzynę Falkowską
– graficzkę, tancerkę, trenerkę osobistą – udowodnił, że sport może
być uniwersalnym lekarstwem na
dolegliwości nie tylko fizyczne,
ale także nękające naszą sferę psychiczną czy emocjonalną. Biorące
w nim udział kobiety cierpią na
to, co doskwiera wielu innym –
zaburzenia odżywiania, hashimoto, łuszczycę, bezpłodność, padaczkę, utratę figury po ciąży. I to

one właśnie pokazały, że można.
Można poradzić sobie z wieloma
problemami dzięki ruchowi. Sport
przywrócił im dobre samopoczucie
fizyczne i psychiczne.
Licznie zg romadz onych gości powitał w imieniu Dyrektor
MOK Małgorzaty Żurek Michał
M ąc zk a , K ierow n i k D zia łu
Artystycznego.
Katarzyna Falkowska przedstawiła
swoje współpracowniczki i zaprosiła na wystawę fotografii Joanny
Zawiślan-Siudy, pokazującej trenujące uczestniczki projektu.
O projekcie odpowiadał również
film, a najbardziej przemawiający

do wszystkich był pokaz pole
dance. Tancerki, przeczące prawom grawitacji, nagrodzono rzęsistymi brawami.
Wieczór zakończył pokaz strojów
sportowych.

Harmonia sacra oczami olkuskich artystów
12 października w MOK-Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy
„Harmonia Sacra". Swoje prace zaprezentowali artyści galerii OK.NO. Jest
to impreza tradycyjnie towarzysząca Międzynarodowym Olkuskim Dniom
Muzyki Organowej i Kameralnej.
Gości powitała Małgorzata
Żurek, Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury w Olkuszu.
Artystom podziękowania złoży ły wiceburmistrz Bożena
Krok i Maria Rzepka, Prezes
Stow a r z y s z en i a n a R z e c z
Historycznych Organów Hansa
Hummla i Jerzego Nitrowskiego
w Olkuszu. Na wernisażu gościł również dr hab. Krzysztof
Urbaniak , prowadząc y X X
Międzynarodowe Olkusk ie
Dni Muz yk i Organowej
i Kameralnej.

Galeria OK.NO ut worzona
w 2002 roku przez olkuskie
środowisko plastyczne, od lat
w październiku wystawia prace
swoich członków. Dziś można
było podziwiać obrazy i zdjęcia:
Klaudii Zub-Piechowicz, Jerzego

Kantorowicza, Anny Kajdy,
Zofii Roli – Wywioł, Stanisława
Wywioła, Beaty Soboń i Adama
Sowuli.
Wystawę można oglądać do 5 listopada. Serdecznie zapraszamy!

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.

Oferujemy usługi transportowe:
samochodów osobowych
dostawczych
pojazdów budowlanych
wózków widłowych
koparek
maszyn rolniczych itp.
Polska - Europa
Pomoc drogowa 24/h - Transport ładunków do 9 ton

Ogrodzieniec, Kościuszki 107 E • tel: 605 534 933

ANDRZEJKI!
W Lawendowym Dworku
w Kluczach
30 listopada 2019 GODZ. 2000 - 400 • Cena: 170 ZŁ / 1 OS.
W programie:
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• Uroczysta kolacja 2030
• Bufet zimnych przekąsek
• Bufet Słodkości
• Napoje niegazowane
• serwowane bez ograniczeń

• Bufet kawowo-herbaciany
• Bufet ciepłych przekąsek
• Danie gorące 24.00
• Moc tanecznych hitów
serwowanych przez DJ'a
• Karaoke

Serdecznie zapraszamy do naszego lokalowego bufetu!
Możliwa telefoniczna rezerwacja miejsc!

TEL.: 796 720 700 • 602 57 44 50 • 604 28 11 64

Informacje • Reklamy

XX Międzynarodowe Olkuskie
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej
12 października rozpoczęły się jubileuszowe, XX Międzynarodowe Olkuskie Dni
Muzyki Organowej i Kameralnej w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła.
Patronat honorowy sprawowali: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Dyrektorem artystycznym był
dr hab. Krzysztof Urbaniak,
Kierownik Katedry Organów
i Muzyki Kościelnej oraz pełnomocnik JM Rektora ds. współpracy międzynarodowej Akademii
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta
Bacewiczów w Łodzi, adiunkt
w Katedrze Organów Akademii
Muzycznej w Krakowie, który zasłużył się ogromną pomocą i zaangażowaniem w dziele rekonstrukcji
historycznych organów.
Proboszcz paraf ii, ks. prałat
Mieczysław Miarka i Maria
Rzepka, Prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Historycznych Organów
Ha nsa Hu m m l a i Jer z ego
Nitrowskiego w Olkuszu powitali
zebranych, a burmistrz Roman
Piaśnik oficjalnie otworzył XX
Międzynarodowe Olkuskie Dni
Muzyki Organowej i Kameralnej.

W drugiej części wieczoru mury
olkuskiej fary wypełnił śpiew
chóru Cantores Minores Basilica
Andreae pod kierownictwem ks.
Roberta Żwirka. Chór działa
od 2017 roku przy parafii św.
Andrzeja Apostoła kultywując
tradycje najstarszego śpiewu liturgicznego – chorału gregoriańskiego
oraz śpiewu wielogłosowego.

Koncert w Bazylice Mniejszej
pw. Andrzeja Apostoła
9 października w Bazylice Mniejszej pw. Andrzeja
Apostoła odbył się koncert w ramach XX Międzynarodowych Dni Muzyki Organowej i Kameralnej
objętych patronatem honorowym przez Witolda
Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego i Romana Piaśnika, Burmistrza Miasta
i Gminy Olkusz.

Drugi muzyczny wieczór, prowadzony przez Wojciecha Taborka,
rozpoczął wiązanką pięknych
utworów Ilkus Quartet w składzie:
Elżbieta Pałka, Anna Gęgotek,
Michał Mączka i Renata Gąsiorek
– grupa profesjonalnych olkuskich
muzyków.

XX Międzynarodowe Olkuskie
Dni Muz yk i Organowej
i Kameralnej zakończy ł
prof. dr hab. Marcin Szelest
z zespołem muz yk i daw nej
Harmonia Sacra w sk ładzie:
Tego w ieczor u, prowadzoAnna Zawisza – sopran, Piotr
nego przez dr hab. Krzysztofa
Olech – alt, Maciej Gocman –
Urbaniaka, pełną mocą zabrzmiały Ostatniego w iecz or u prof.
tenor, Andrzej Zawisza – bas
organy Hansa Hummla i Jerzego Christopher Stembridge dał piękny
i Ma rcin Sz elest – organy,
Nitrowskiego pod mistrzowskimi koncert organowy. Ten utalentokierownictwo.
palcami prof. Romana Petruckiego wany językoznawca i muzykolog
z A k a d e m i i M u z y c z n e j koncertuje na całym świecie jako Były to piękne koncerty dostarw Gdańsku. Roman Petrucki jest organista i klawesynista, a szcze- czające niezwykłych przeżyć,
I organistą Katedry Oliwskiej gólną miłością darzy włoską mu- i ciepłe, balsamiczne wieczory, bo
i D y rek torem Na c z e l ny m zykę klawiszową epoki renesansu na te kilka dni, jakby specjalnie,
powróciło lato.
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i wczesnego baroku.
w Gdańsku.
Natomiast na organach grał młody
mistrz Victor M. Baena de la Torre,
absolwent Konserwatorium im.
Arturo Sorii w Madrycie, student
Conservatorium van Amsterdam.
Niezwykle utalentowany, odnoszący liczne sukcesy.

Organizatorami X X
Międzynarodowych Olkuskich
Dni Muz yk i Organowej
i Kameralnej byli: Bazylika św.
Andrzeja Apostoła w Olkuszu
oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Historycznych Organów Hansa
Hummla i Jerzego Nitrowskiego
w Olkuszu, a współorganizatorem Miejski Ośrodek Kultury
w Olkuszu. Partnerami: Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego i Urząd Miasta
i Gminy Olkusz.
Sponsorowali: Alior Bank oraz
Hotel i Restauracja Victoria
w Olkuszu.

Ten piękny koncert był przedsmakiem nadchodzących XX
Międzynarodowych Dni Muzyki
Organowej i Kameralnej.
Wystąpili uczniowie Centrum
Edukacji Suzuk i pod k ierownictwem Elżbiety Pałki,
Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Wojciecha Kilara
i chór Renesans Miejskiego
Ośrodka Kultury przy OUTW
w Ol k u s z u p o d dy rek c ją
Mirosławy Nadymus.
Serdecznie powitali obecnych ks.
Mieczysław Miarka, proboszcz
parafii, Małgorzata Żurek –
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury i Maria Rzepka, Prezes
Stowa r z y sz en ia na R z ecz
Historycznych Organów Hansa
Hummla i Jerzego Nitrowskiego
w Olkuszu.

Prowadzącym był Wojciech
Taborek.
Wspaniały koncert skrzypcowy
uczniów Centrum Edukacji
Suzuki wywołał zachwyt słuchaczy, których rozczuliła też
najmłodsza, zaledwie dwuletnia
skrzypaczka.
Piękny popis uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Wojciecha Kilara
nagrodzony został rzęsistymi
oklaskami i podziękowaniem
złożonym na ręce Dyrektor
Haliny Barańskiej-Flak.
Muzyczny wieczór zakończył
występ chóru Renesans, który
wykonał pięć lirycznych, wzruszających utworów rozpoczynając uroczyście od Gaude Mater
Polonia.

OFERTA PRACY

Firma poszukuje
Mechanika / Pracownika utrzymania ruchu
oraz Pracowników produkcji - praca od zaraz
Informacje pod nr. tel.: 728 424 758
Siedliszowice 66, 42-425 Kroczyce (woj. śląskie)

OSOBOWE
DOSTAWCZE • TIR
Laski
Katowice

Olkusz
DK94

Karczma
Bida

Kolonia
ul. Bolesławska 117
tel. 788 994 461
autoserwis.boleslaw

SKLEP MOTORYZACYJNY
 AKCESORIA I CHEMIA
 TARCZE I KLOCKI
 FILTRY I OLEJE
 AKUMULATORY
 ZAWIESZENIA
 ROZRZĄDY
 ŻARÓWKI
 INNE...
Wymiana opon

od

50 zł

Internetowe ceny opon!!!
Komputerowe
ustawianie
od
zbieżności

60 zł

Wymiana rozrządu

od

199 zł

ATRAKCYJNE CENY!
PROFESJONALNA
OBSŁUGA!

W OCZEKIWANIU
NA NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

Kasowanie błędów

od

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE
Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS
Diagnostyka akumulatora
i alternatora GRATIS
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Szkoła Podstawowa Nr 9 ma już 30 lat

Takie jubileusze szczególnie lubimy. W tym roku 30-lecie swojego istnienia obchodzi Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu.
Uroczyste obchody zostały zorganizowane 9 października. Udział w nich wzięli
znakomici goście, w tym przedstawiciele władz miejskich, parlamentarnych,
a także służby mundurowe, absolwenci i emerytowani pracownicy szkoły.
- Z okazji dzisiejszego święta życzę
wszystkim Państwu wytrwałości i
dużo energii na kolejne lata pracy.
Uczniom z kolei – ciekawości i
pasji w odkrywaniu otaczającego
ich świata. Patron waszej szkoły
– Stanisław Skarżyński, był wybitnym lotnikiem, który, oblatując
Atlantyk, wsławił Polskę ustanawiając światowy rekord odległości lotu.
Podążając jego śladem, wyznaczajcie sobie ambitne cele, gdyż to właśnie takie są zaczynem prawdziwego
sukcesu – mówił w okolicznościowym przemówieniu Roman Piaśnik,
burmistrz Olkusza.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się jednak nieco wcześniej –
Mszą św. celebrowaną przez kanclerza Kurii Diecezji Sosnowieckiej
ks. Mariusza Karasia. Następnie
wszyscy zebrani, prowadzeni
przez wojskową orkiestrę dętą,
udali się pod pomnik poświęcony
pamięci olkuskich lotników przy
budynku szkoły, gdzie złożyli
kwiaty oddając hołd bohaterom
walki o wolną Ojczyznę.
Of icjalne obchody rozpoczęła
dyrekcja szkoły – Janusz Cieślik
i Małgorzata Rola, witając przybyłych gości. Nie mogło się też obyć
bez przypomnienia historii Szkoły
Podstawowej Nr 9, sięgającej 1987
roku, kiedy to rozpoczęła się jej
budowa – zakończona dwa lata
później. Naukę rozpoczęło wtedy
408 uczniów w 14 oddziałach klas
I-III. Już po pięciu latach Szkoła
Podstawowa Nr 9 kształtowała
ponad 1200 uczniów w ośmiu klasach. Dziś, ze względu na zmiany

demograficzne, do szkoły przy ul.
Kosynierów uczęszcza blisko 500
uczniów. W 1997 roku zaczęły pojawiać się pierwsze sportowe inwestycje, które trwają do dziś, a zatem
obiekt „Blisko Boisko”, plac zabaw,
siłownia zewnętrzna, czy tor rolkowy. Dzięki powstaniu nowych
pracowni dużych zmian doczekały
się również wnętrza. Szkoła tę metamorfozę zawdzięcza nie tylko staraniom władz miejskich, ale również
aktywności mieszkańców, którzy
dzielnie wspierają lokalne projekty
w kolejnych edycjach Budżetu
Obywatelskiego Olkusza.
- Szkoła to jednak nie tylko budynki
i infrastruktura. Szkoła to głównie
ludzie: uczniowie, pedagodzy, pracownicy obsługi i rodzice. To także
tysiące absolwentów, setki nauczycieli i dziesiątki pracowników, którzy od 30 lat tworzyli i kontynuują
historię placówki. Szkoła to także
życzliwość różnych ludzi i instytucji
– podkreślał dyrektor Janusz Cieślik.

W czasie jubileuszowych obchodów
znalazło się miejsce na podziękowania dla tych osób, które wspierają
Szkołę Podstawową Nr 9. Otrzymali
oni pamiątkowe „lotnicze” upominki. To właśnie współpraca z 8.
Bazą Lotnictwa Transportowego
w Krakowie oraz szkołami z Warty,
Skarżyna i Krakowa, noszącymi
imię ppłk. Skarżyńskiego, wyróżnia
„dziewiątkę” na mapie edukacyjnej
naszego powiatu.
Życzenia z okazji jubileuszu złożyły władze samorządowe z burmistrzem Romanem Piaśnikiem
i przewodniczącym Rady Miejskiej
w Olkuszu Janem Kucharzykiem,
posłanka na Sejm RP Lidia Gądek,
przedstawiciele organizacji związkowych, zaprzyjaźnionych szkół
i instytucji, organizacji wojskowych
i kombatanckich.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości nastąpiła część artystyczna,
w czasie której wszyscy… odlecieli.

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. Chmur, to wieżowiec
7. Prąd, kierunek artystyczny
9. Noego osiadła na Araracie
10. 3-osobowa gra w karty
11. Słuchy, wieści
12. Część rozgrywki tenisowej
13. Wylansował „Dianę”
15. Kiwi lub mango
18. Producent smartfonów z serii galaxy
20. Hokejówka
21. Zły duch; szatan
24. Wygrana w sądzie
27. Część nogi z piszczelą i strzałką
28. Natura ciągnie go do lasu
29. Lamparty morskie
30. Dawniej: narty
31. Śpiewający ... Schuberth
Pionowo:
1. Miernik koniunktury giełdowej
2. Ciemna bułka
4. 40. prezydent USA
5. Gorce w Beskidach Zach.
6. W parze z duszą
8. Hipnotyczny sen
14. Kapela Kazika
16. Szklarka znad wód
17. Górna część pucharu
19. Człowiek bezmyślny; dureń
22. Był nim Jan Żabiński
23. Delikatny wzorek na tkaninie
24. Asfaltowa droga
25. Rejon łowiecki
26. Zajrzenie do czegoś

KĄCIK KULINARNY

RYDZE Z PATELNI Z BIAŁYM WINEM
Jadąc rano do pracy w mglisty poranek, jakoś tak na myśl
przyszły mi właśnie wspomniane rydze. Cudowne małe grzybki, gdy je podsmażysz na patelni z masłem i solą to smakują
obłędnie. Tak jak pomyślałam, tak zrobiłam i skręciłam na plac
Imbramowski, a tam na jednym stoisku czekały na mnie.
Torba papierowa w dłoń i prawie
poczułam się jakbym je zbierała
w lesie, bo wybierałam jakie chce.
A ja wolę zdecydowanie mniejsze,
rodzina większe – więc wybrałam
i takie i takie. A potem tylko cały
dzień oczekiwania, żeby móc je
przyrządzić i zjeść. Tym razem
podlałam je jeszcze białym, wytrawnym winem. Szczerze mówiąc, to był bardzo dobry ruch,
powstał przepyszny sos.
Rydze z patelni
z białym winem

Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się w poniedziałek (21.10. br.)
między 9.00 a 9.30 do redakcji Gwarka Olkuskiego pod numer 698 805 242
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Marianna Szymarek
"RADOŚĆ RODZENIA"
Aleksandra Marinina
"SPRAWIEDLIWY OPRAWCA"

•
•
•
•
•

0,5 kg rydzów
2 ząbki czosnku
1/2 kostki masła
2 łyżki oleju rzepakowego
szklanka białego
wina wytrawnego
• 2 łyżeczki soli (ale tu
weź tyle, ile chcesz!)
• 1 bagietka

Na patelnie wlałam olej i dodałam masło. Gdy to się podgrzewało na patelni, ja obrałam czosnek i pokroiłam go w plasterki.
Gdy masło połączyło się olejem,
wrzuciłam czosnek, pozwoliłam mu zacząć pachnieć i wtedy
na patelnię wparowała połowa
umytych rydzów. I spokojnie na
patelni się smażyły. Oj, pysznie

to już pachniało, po chwili po- A przy okazji wiecie, że w Polsce
soliłam je i dodałam białe wino. jest Święto Rydza w Wysowej?
Zrobił się pyszny sos, rydze się Smacznego!
dodusiły w nim i już gotowe.
Można było podawać z bagietką.
Mniam!

Ulla Pałka

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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DYŻURY APTEK
DZIEŃ

ADRES

17.10.2019

Czwartek

ul. K.K. Wielkiego 64B

18.10.2019

Piątek

ul. K.K. Wielkiego 64B

19.10.2019

Sobota

ul. Nullo 2

20.10.2019

Niedziela

ul. Orzeszkowej 22

21.10.2019

Poniedziałek

al. 1000-lecia 17

22.10.2019

Wtorek

ul. K.K. Wielkiego 64B

23.10.2019

Środa

ul. K.K. Wielkiego 14

24.10.2019

Czwartek

ul. Skwer 6

25.10.2019

Piątek

ul. Krakowska 16

26.10.2019

Sobota

ul. Piłsudskiego 22

27.10.2019

Niedziela

ul. Skwer 6

28.10.2019

Poniedziałek

ul. Buchowieckiego 15A

29.10.2019

Wtorek

ul. K.K. Wielkiego 24

30.10.2019

Środa

ul. K.K. Wielkiego 28

31.10.2019

Czwartek

ul. K.K. Wielkiego 24

1.11.2019

Piątek ( Wszystkich Świętych)

ul. Nullo 2

2.11.2019

Sobota

ul. Mickiewicza 7

3.11.2019

Niedziela

ul. K.K. Wielkiego 24

4.11.2019

Poniedziałek

al. 1000-lecia 2B

5.11.2019

Wtorek

ul. Rabsztyńska 2

6.11.2019

Środa

ul. K.K. Wielkiego 60

7.11.2019

Czwartek

ul. Piłsudskiego 22

8.11.2019

Piątek

ul. Nullo 2

9.11.2019

Sobota

ul. Rabsztyńska 2

10.11.2019

Niedziela

al. 1000-lecia 17

11.11.2019

Poniedziałek (Święto Niepodległości)

ul. Orzeszkowej 22

12.11.2019

Wtorek

ul. Buchowieckiego 15A

13.11.2019

Środa

ul. K.K. Wielkiego 64B

14.11.2019

Czwartek

ul. K.K. Wielkiego 24

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.

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

Nie bądź obojętny. Reaguj na przemoc! Masz prawo się bronić i szukać pomocy u profesjonalistów mogących pomóc rozwiązać Twoje problemy,
jednak od Ciebie zależy decyzja o poszukiwaniu pomocy. Nie zwlekaj, im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej uzyskasz pomoc.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu ul. Aleja 1000-Lecia 15c funkcjonuje

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
W Punkcie dyżurują specjaliści: prawnik, psycholog i pracownik socjalny.
Tu uzyskasz:
• konsultacje psychologiczne i prawne,
• wsparcie psychologiczne,
• wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,
• informacje na temat placówek udzielających pomocy osobom krzywdzonym,
• możliwości uzyskania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Dyżury w Punkcie odbywają się dwa razy w tygodniu:
w każdy wtorek - dyżur prawnika i pracownika socjalnego, oraz każdy czwartek - dyżur psychologa,
w godzinach popołudniowych tj. wtorek: godz. 15.00 - 17.00 • czwartek: godz. 15.00 – 17.00
WSZYSTKIE PORADY SĄ BEZPŁATNE

Telefon Zaufania - BEZPŁATNA INFOLINIA - Zadzwoń!

800 17 00 77

Pracownicy socjalni udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących działań jakie możesz podjąć w trudnej sytuacji.
Telefon czynny jest w godzinach pracy Ośrodka tj. od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
a w poniedziałki od 7.00 do 17.00; oraz w godzinach pracy Punktu.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Olkuszu, działa

Zespół Interdyscyplinarny ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Olkusz.
Podejmowanie przez Zespół Interdyscyplinarny
lub Grupę Roboczą interwencji w środowisku
wobec rodziny dotkniętej przemocą, odbywa
się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.
W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu odbywają
się:
• zajęcia edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji
rodziców zagrożonych przemocą w rodzinie,
• zajęcia edukacyjne skierowane do osób
dotkniętych przemocą w rodzinie, w zakresie
podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc.

Pomóż sobie i swoim bliskim zgłoś się po pomoc! Jesteśmy tu aby Ci pomóc!
Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa! Przemocy nic nie usprawiedliwia!

Więcej informacji na stronie internetowej www.ops.olkusz.pl

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
REAGUJ NA PRZEMOC!
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AGA

SERWIS OPON

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

POLICJA
DWAJ CHŁOPCY W WIEKU 14 LAT ODPOWIEDZĄ PRZED SĄDEM DLA NIELETNICH.

• 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)

Tak zakończył się dla nich "niewinny żart" wyśmiewania w Internecie kolegi.Kluczewscy policjanci interweniowali w jednej ze szkół gminy Klucze, gdzie
nieletni dla żartu zamieścili filmik w sieci, w którym naśmiewają się naśladując w sposób ośmieszający swojego rówieśnika. O całym zdarzeniu mundurowych zaalarmowała szkoła do której chłopcy uczęszczają. Wobec tego policjanci podjęli czynność służbowe. Zabezpieczyli nagrania i sporządzili stosowną dokumentację. Teraz wobec nastolatków zostaną wyciągnięte konsekwencje. Ze względu na młody wiek obaj chłopcy odpowiedzą przed sądem dla
nieletnich. Niezależnie od tego, czy czyn ucznia wyczerpuje znamiona demoralizacji, czy będzie czynem karalnym, każdy przejaw tego typu zachowań
narusza przepisy administracyjne obowiązujące w szkole wynikające zarówno z ustawy o systemie oświaty, jak i statutów, regulaminów i innych procedur
wewnętrznych placówki.

POLICJA APELUJE DO RODZICÓW!

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Kontrolujmy strony odwiedzane przez nasze pociechy. Bądźmy także świadomi, że wirtualna przestrzeń nie jest całkowicie anonimowa. Obecność w sieci
zawsze pozostawia ślad, pozwalający ustalić i dotrzeć do autora. Warto o tym pamiętać zwłaszcza wtedy, gdy przyjdzie komuś do głowy „niewinny żart".

PAMIĘTAJ!
Cyberprzemoc (inaczej agresja elektroniczna) to nic innego jak stosowanie przemocy przez prześladowanie, nękanie, zastraszanie, wyśmiewanie
się przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak Internet (poczta elektroniczna, portale społecznościowe, fora dyskusyjne) oraz
telefon komórkowy (SMS).

POLICJANCI ZATRZYMALI MIESZKAŃCA OLKUSZA, KTÓRY POSIADAŁ AMFETAMINĘ

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

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

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

SKLEP MOTORYZACYJNY

• 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

Funkcjonariusze prewencji podczas patrolowania ulicy Skalskiej w Olkuszu zauważyli zaparkowany pojazd marki Golf. Policjanci postanowili sprawdzić
kto znajduję się w pojeździe. Na widok radiowozu pojazd ruszył, lecz po kilku metrach zatrzymał się. Podczas kontroli mężczyźni byli wyraźnie zdenerwowani. Jak się okazało mieli ku temu powody. 23 –letni pasażer golfa miał w kieszeni kurtki woreczek strunowy z zawartością białego proszku, natomiast
24-letni kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania. Mundurowi wystawili kierowcy mandat zgodnie z taryfikatorem. Pasażer natomiast został zatrzymany i przewieziony na komendę. Po zbadaniu zawartości woreczka strunowego okazało się, że to amfetamina. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że mężczyzna oprócz posiadania, udzielał narkotyk. Podczas przesłuchania mieszkaniec Olkusza przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Za tego typu przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W POMIESZCZENIACH WYNAJMOWANEGO DOMU UPRAWIAŁ KONOPIE INDYJSKIE.
Olkuscy kryminalni wraz z wolbromskimi policjantami w jednym z wynajmowanych na terenie gminy Wolbrom jednorodzinnych domów ujawnili
nielegalną uprawę konopi . Łącznie zabezpieczono 283 krzaków roślin ukrywanych w pomieszczeniach na parterze i w piwnicy. Zajmujący się nielegalnym procederem mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzut
uprawy i posiadania konopi mogącej dostarczyć znacznej ilości ziela tej
rośliny. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
3 października br. na podstawie posiadanych informacji policjanci Wydziału Kryminalnego olkuskiej komendy wraz z funkcjonariuszami komisariatu w Wolbromiu weszli do jednego z domów w gminie Wolbrom, gdzie
w pomieszczeniu na parterze, znaleźli uprawę konopi w średniej fazie
wzrostu. Na poziomie piwnicy budynku znajdowały się dwa pomieszczenia, w których również rosły krzewy konopi. Dodatkowo funkcjonariusze
ujawnili około 3,400 gramów narkotyku. Uprawa wyposażona była między
innymi w urządzenia wentylacyjne i grzewcze, a także specjalne oświetlenie.
Okazało się również, że 40-latek do uprawy roślin używał energii elektrycznej, za którą nie płacił. Wykorzystując nielegalne przyłącze, zasilał w ten
sposób urządzenia służące do pielęgnacji roślin.
4 października br. mężczyzna usłyszał zarzut uprawy mogącej dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste oraz posiadania znacznej ilości
narkotyków. Prokurator Rejonowy w Olkuszu po zapoznaniu się z materiałami sprawy zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

POTRĄCENIE PIESZEGO NA PASACH W OLKUSZU
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na przejściu dla pieszych w Olkuszu.
Jadąca osobowym fordem fiestą kobieta potrąciła 38-letniego mężczyznę. Mieszkaniec Bolesławia
prawdopodobnie wtargnął na jezdnię wprost przed nadjeżdżający pojazd.
Do zdarzenia doszło w mieście przed godziną 10.00 przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego na przejściu dla
pieszych. Policjanci drogówki wstępnie ustalili, że 38-latek prawdopodobnie wtargnął na jezdnie wprost
przed nadjeżdżający pojazd. Na skutek zdarzenia pieszy z podejrzeniem złamania podudzia trafił do olkuskiego szpitala. Kierująca i pieszy byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.

ZATRZYMANY ZA NADMIERNY POŚPIECH
Policjanci olkuskiej drogówki, zatrzymali 38-letniego kierowcę audi, który w terenie zabudowanym jechał 102 km/h. Został rozliczony przez funkcjonariuszy. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy w Olkuszu, kontrolowali prędkość w obszarze zabudowanym. Około godziny 16.00
funkcjonariusze przerwali brawurową jazdę kierowcy audi, który drogą krajową nr 94, jechał z prędkością 102 km/h. 38 – latek podczas kontroli
nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Mundurowi zakazali mężczyźnie dalszej jazdy i nałożyli mandat wraz z punktami. Poinformowali również
Starostę Miasta Myszkowa, którego kierowca jest mieszkańcem jakiego dopuścił się wykroczenia.

POLICJANCI WEZWANI DO ZAKŁÓCANIA CISZY, ZNALEŹLI NARKOTYKI
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego interweniowali w jednym z mieszkań w Olkuszu, zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie środków odurzających. Mieszkaniec Olkusza usłyszał zarzut posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
W nocy mundurowi z olkuskiej komendy dostali zgłoszenie o zakłócaniu ciszy nocnej w jednym z mieszkań na terenie miasta. Kiedy pojawili się pod
wskazanym adresem i 28-latek otworzył drzwi mieszkania, funkcjonariusze od razu wyczuli z wnętrza zapach marihuany. Policjanci zabezpieczyli narkotyki a mężczyzna został zatrzymany. Badanie zabezpieczonego suszu potwierdziło, że jest to marihuana w ilości ponad 17 gramów. 28-latek twierdził,
że marihuanę miał na własny użytek. Policjanci przedstawili już mieszkańcowi Olkusza zarzut posiadania środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat
pozbawienia wolności.

Skup Samochodów

BED-CAR

do
10 tys.
PLN

PŁACIMY NAJLEPSZE CENY!

• Własny Transport
• Skupujemy auta
bez opłat, całe,
powypadkowe.
• Wycena przez telefon w parę minut
• Prowadzimy usługi AUTO-LAWETĄ

Tel.: 661-982-860

UDŹWIGNIEMY NAWET NAJWIĘKSZY PROBLEM!

Dźwigi od 30 - 200 ton
Ładowarki teleskopowe do 17 m
Zwyżki do 60 m
Koparko-ładowarka

IMY
ZATRUDN W
Ó
OPERATOR
www.uniwersal.olkusz.pl • biuro@uniwersal.olkusz.pl

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264

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

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

Zestaw Combo:

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

1390 zł brutto
Cena katalogowa

2055 zł brutto.

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

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN

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

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.)

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

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

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02
gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski

www.duodampex.pl
Wydawca:

Gwarek Media i Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Redaktor naczelny:

698 805 242
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
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 tam,
gdzie słońce i egzotyka :)
• Tajlandia/Kambodża - 10 dni
śniadania, wylot 05.11 W-wa
cena od 5990 zł

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

• Chiny - 10 dni
dwa posiłki, wylot 11.11,
cena od 3500 zł
• Izrael - 9 dni
dwa posiłki, wylot 29.11,
cena od 1999 zł

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

• Sylwester w Gruzji
- zwiedzanie i zabawa:
7 dni, wyżywienie wg programu,
wylot z Krk 27.12, w cenie bagaż 20 kg,
cena od 2499 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

