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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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Archeolodzy badają zamek Rabsztyn

W murach rabsztyńskiej warowni trwają prace przy odgruzowaniu komór piwnic renesansowego pałacu. Prace poprzedzane są badaniami archeologicznymi. Wkrótce archeolodzy powinni dotrzeć do warstw z czasów spalenia zamku w XVII
wieku przez Szwedów, gdzie mogą natrafić na ciekawe znaleziska.
- Uzyskane dofinansowanie pozwala nam inwestować miliony złotych
w rabsztyńską warownię. Nawet teraz, gdy jest ona zamknięta z uwagi
na prowadzony ogrom prac, przyciąga tłumy turystów. Po zakończeniu
inwestycji zamek stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny – liczymy, że
nie tylko dla przyjezdnych, ale także dla mieszkańców. Pojawią się
nowe możliwości, co pozwoli nam zwiększyć potencjał organizacyjny
imprez. Myślę, że dużym urozmaiceniem oferty stanie się kawiarnia, bardzo oryginalnie zlokalizowana w murach zamku – komentuje
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

rowego, który będzie stanowił zabezpieczenie konstrukcyjne pomiędzy
poziomem części pałacowej, a poziomem dziedzińca zamku dolnego.
Następnym etapem będzie wykonanie żelbetowej płyty przykrywającej
przyziemie pałacu.

Obecnie trwają badania archeologiczne w zasypisku części piwnic pomiędzy północną ścianą pałacu, a poprzeczną ścianą, przy której znajdowała się klatka schodowa. Na razie badania nie przyniosły jakichś
spektakularnych odkryć, gdyż archeolodzy zbadali jedynie warstwę
współczesną zasypiska. W trakcie prac odkryto częściowo mur pałacu
od strony dziedzińca. Okazało się, że mur jest mocno uszkodzony i konieczne będzie jego częściowe rozebranie. Odsłonięto także, zasypane
dotąd gruzem, fragmenty poprzecznej ściany z klatką schodową.

-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, podwieszane sufity oraz położone płytki ceramiczne.

Kolejne, zaplanowane na przyszły rok prace będą obejmowały wykonanie stalowych schodów łączących poziom patio i taras nad pawilonem.
W południowo-wschodnim murze piwnic pałacu zostanie wykonane
przebicie w celu udostępnienia piwnicy, znajdującej się pod bramą
zamku. Ponadto, planowane jest wykonanie zabezpieczeń i konserwacji
Od dwóch miesięcy, na zlecenie władz miasta, trwa realizacja projektu murów tej części pałacu wraz z zabezpieczeniem otworów okiennych.
„Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stwo- Wzdłuż wschodniej ściany pałacu zostanie wybudowany trójkątny starzenie nowego produktu turystycznego”. Jego efektem będzie budowa lowy taras, wsparty na istniejących ścianach. Na dziedzińcu powstanie
pawilonu podziemnego z funkcją obsługi ruchu turystycznego, węzłem niewielka modułowa scena, na której będą organizowane koncerty oraz
sanitarnym i kawiarnią dla zwiedzających oraz zagospodarowanie terenu spektakle.
wewnątrz i na zewnątrz murów zamkowych.
W ramach inwestycji konieczne będzie wykonanie instalacji wodno-

W podziemnym pawilonie zostaną zlokalizowane obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego, czyli informacja turystyczna i kasa biletowa,
a także węzeł sanitarny z toaletami i kawiarnia dla zwiedzających. Na
Ponieważ okazało się, że mury są uszkodzone, z racji na bezpieczeństwo dziedzińcu powstanie strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy.
pracujących tam osób, jak i samej budowli, konieczne jest wykonanie Warto dodać, że w ramach projektu część zamku zostanie przystoprac zabezpieczających. Można tylko mieć nadzieję, że dalsze bada- sowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. zostaną usunięte
nia archeologiczne przyniosą ciekawe znaleziska. Przed zniszczeniem progi, co umożliwi samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich
zamku podczas Potopu szwedzkiego starostą rabsztyńskim był bogaty na dziedziniec zamku dolnego, poza tym jedna z toalet w podziemnym
magnat, kanclerz wielki koronny Stefan Koryciński herbu Topór. Można pawilonie będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
zatem przypuszczać, że wystrój pałacu także był bogaty. Może podczas
Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robadań archeologicznych uda się natrafić na jego pozostałości. Już teraz
bót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku
z zasypiska wyciągnięto kolejne elementy detali architektonicznych,
zwiedzającym. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 paźm.in. wykonaną ze zlepieńca parczewskiego kamienną tralkę, prawdodziernika 2020 roku. Na realizację tego ambitnego zadania władze
podobnie z krużganka. Jest datowana na XVI wiek.
Olkusza pozyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Jeśli pozwolą warunki atmosferyczne, to do końca tego roku plano- Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11
wane jest zakończenie badań archeologicznych i odgruzowanie tej części Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych
piwnic, następnie wykonanie betonowej płyty dennej oraz muru opo-

potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów
subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019
roku. Wartość projektu: 3 114 883,65 zł, z czego 1 709 387,32 pokryje
unijne dofinansowanie.
Na terenie zamku zakończyły się już, prowadzone w ramach innego
projektu, prace polegające na zabezpieczeniu konstrukcyjnym murów
pomiędzy bramą i skałą, na której wznosi się zamek górny, a także samego ostańca skalnego.

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.

AGA

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

SERWIS OPON

Do dyspozycji:

9-osobowy

Renault Trafic

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

8-osobowy

MECHANIKA SAMOCHODOWA

Ford Transit

Zapraszamy!



• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

• komfortowe busy z kierowcą lub bez
• wesela, komunie, chrzciny
• transfery na lotniska
• wyjazdy wakacyjne , inne..

ul. Garbarska 9
32-340 Wolbrom

(teren marketu budowlanego PSB)

3

Informacje • Reklamy

Huk wystrzałów i piękne wierzchowce

Tłumy widzów były świadkami bitewnego zgiełku, jaki w sobotę 9 listopada 2019 r. rozniósł się
wokół Chaty Kocjana w Rabsztynie. Za sprawą rekonstruktorów publiczność mogła cofnąć się
w czasie i niemal dotknąć historii.
Inscenizacja historyczna „Olkuszanie
w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej” przedstawiła dzieje V Batalionu Strzelców
Olkuskich – ochotniczej jednostki
odrodzonego w 1918 r. Wojska
Polskiego. Widowisko składało się
z kilku scen. Na początku rekonstruktorzy przedstawili rozbrajanie
zaborców w listopadzie 1918 r. oraz
werbunek do armii. Epizody spięte
były narracją, zaś całości dopełniła muzyka. Kulminacyjną sceną
widowiska było odtworzenie walk
olkuskiego batalionu na froncie bolszewickim w 1920 r.
W w ydarzeniu wzięło udzia ł
t rz ydziest u rekonst r u k torów
z sześciu grup: Grupa Rekonstrukcji
Historycznej KuK Sturmtruppen,
Stowarzyszenie Rekonstrukcji

Historycznej Wrzesień ’39, Projekt
Rosja w Ogniu, GRH Bellum,
Projekt Historyczny „15. Pułk
Piechoty” oraz GRH V Batalion
Strzelców Olkuskich.
Organizatorem wydarzenia było
olkuskie koło Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, przy
wsparciu Oddziału PTTK w Olkuszu
oraz partnerów: MOK w Olkuszu,
firmy cateringowej Artur Sokół oraz
Stadniny Koni w Udorzu. Patronat
nad wydarzeniem sprawowali starosta olkuski Bogumił Sobczyk oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik. Inicjatywę przygotowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.
Historię V Batalionu Strzelców
Olkuskich przybliża m.in. wy-

stawa dostępna pod link iem:
https://www.biblioteka.olkusz.pl/
images/do-pobrania/Vbatalion.
pdf. Zainteresowani mogą również obejrzeć film o tej jednostce: https://www.youtube.com/
watch?v=WHdrXuWgfWw
Miejsce, w którym odbyła się inscenizacja – Chata Kocjana – to zrekonstruowany dom rodzinny olkuszanina

Antoniego Kocjana (1902–1944),
wybitnego konstruktora lotniczego,
który podczas II wojny światowej
rozpracowywał niemiecką tajną
broń: V-1 i V-2. Sylwetkę bohatera
przedstawia film „Kocjan. Życie pod
wiatr” – https://www.youtube.com/
watch?v=TvwBAIyEPG8.
v Tekst: Konrad Kulig
Zdjęcia: Roman Głowacki

11 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbył się uroczysty koncert z okazji Narodowego
Święta Niepodległości „Olkuszanie dla Niepodległej”.

Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęła się wręczeniem nagród laureatom III Konkursu
Piosenek i Pieśni Patriotycznych „Olkuszanie dla
Niepodległej”. Protokół jury odczytał Kierownik

Działu Artystycznego Michał Mączka. Laureaci
otrzymali gratulacje i dyplomy z rąk burmistrza
Romana Piaśnika. W ich wykonaniu wysłuchaliśmy mini-koncertu.

Uczestnicy konkursu występowali
w kategoriach: solistów klas V- VI
szkół podstawowych, solistów klas
VII- VIII szkół podstawowych,
solistów, uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych oraz duety,
zespoły, chóry.
Lau reatów konk u rsu będzie
można usłyszeć już wk rótce,
podczas Narodowego Święta
Niepodległości.
Jury w składzie:
1. Mateusz Jędrysek
2. Anna Dudek
3. Anna Kasprzykiewicz
po przesłuchaniu 31 podmiotów
przyznaje następujące miejsca:

Wspaniały koncert dała nasza niezrównana stulatka, Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta
pod batutą Wiesława Drygały; jako wokalista śpiewał Karol Drygała.
Kapelmistrz, wciąż w doskonałej formie, nie tylko
dyrygował we właściwym sobie, eleganckim stylu,
ale wręcz tańczył na scenie. Sowite oklaski nagrodziły znakomity występ. Równie duży aplauz zyskało przepiękne wykonanie poloneza w wykonaniu
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Olkuskiej.

Młodych artystów oceniało jury
w składzie: Mateusz Jędrysek
(Mateusz Jędrysek, absolwent
Akademii Muzycznej w Krakowie,
skrzypek w Orkiestrze Akademii
Beethovenowskiej), Anna Dudek
(absolwentka Akademii Muzycznej
w Katowicach, obecnie instruktor
MOK w Kluczach i Olkuszu)
i Anna Kasprzykiewicz (absolwentka Akademii Muzycznej
w Krakowie, skrzypaczka).

A oto protokół jury:

W kategorii solistów klas V - VI
szkół podstawowych przyznano:

Po tak pięknym wieczorze goście opuszczali mury
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu w nastroju
podniosłym i radosnym.

OSOBOWE
DOSTAWCZE • TIR
Laski
Katowice
ul. Bolesławska

Wejście do MOK-u witało biało-czerwonym oświetleniem. Wszyscy goście otrzymali
biało-czerwone kokardy narodowe. Olkuska
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta odegrała hymn
Polski. Zebranych serdecznie powitała Dyrektor
MOK Małgorzata Żurek.

29 października w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się trzecia edycja Olkuskiego Konkursu Piosenek i Pieśni Patriotycznych dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i dorosłych „Olkuszanie dla Niepodległej”.
Zebranych powitał Kierownik
Działu Artystycznego Michał
Mączka, konkurs prowadziła
Beata Nowak.

Olkuszanie dla Niepodległej

Koncert, zorganizowany przez Miejski Ośrodek
Kultury i Urząd Miasta w Olkuszu, patronatem objął Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz.

Olkuski Konkurs
Piosenek i Pieśni Patriotycznych

Olkusz
DK94

Karczma
Bida

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

• I Miejsce –
Zofia Mittman SP Osiek

• II Miejsce –
Antonina Mittman SP Osiek

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

od

50 zł

Internetowe ceny opon!!!
Przy wymianie opon
sprawdzenie akumulatora,
alternatora i zawieszenia
GRATIS

Wymiana rozrządu

od

250 zł

• III Miejsce –
Zofia Kucharska
Ognisko Muzyczne DodiArt
W kategorii solistów klas VII - VIII
szkół podstawowych przyznano:

• I Miejsce – Emilia Kańczuga
Publiczna SP Witeradów

• II Miejsce – Krzysztof Kulig
Ognisko Artystyczne Żaczek
• III Miejsca – nie przyznano

W kategorii solistów, uczniów
szkół ponadpodstawowych
i dorosłych przyznano:

• I Miejsce – nie przyznano
• II Miejsce –
Patrycja Tomczyk
IV LO Olkusz

• III Miejsce –
Martyna Krawczyk
I LO Olkusz

• Wyróżnienia:
Katarzyna Zajega I LO Olkusz
i Wiktoria Guzik II LO Olkusz
W kategorii duety,
zespoły, chóry przyznano:

• I Miejsce – Szkolny Chór
„Wiolinki” Publiczna
SP Witeradów

• II Miejsce – Zespół „One
star” SP nr 1 Olkusz

• III Miejsce – Zespół wokalny Ognisko Muzyczne
DodiArt oraz Zespół
wokalny SP nr2 Olkusz

• Wyróżnienie: Zespół
Regionalny „Małe
Zedermianki” Stowarzyszenie
Zederman

ATRAKCYJNE CENY!
PROFESJONALNA
OBSŁUGA!

W OCZEKIWANIU
NA NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

Komputerowe
ustawianie
zbieżności

od

70 zł

Kasowanie błędów

od

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE
Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS
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Budżet Obywatelski
Olkusza 2020 rozstrzygnięty
28 października 2019 roku w sali konferencyjnej olkuskiego magistratu odbyło się
oficjalne ogłoszenie wyników kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Mieszkańcy, w głosowaniu trwającym blisko dwa tygodnie, wybrali 17 projektów, które będą
realizowane w 2020 roku. Publikujemy pełną listę zwycięskich zadań.
Pierwsze gratulacje dla autorów
zwycięskich projektów złożyła
Bożena Krok, zastępca burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz. Oficjalne
ogłoszenie wyników jest jednocześnie okazją do prezentacji zadań,
które uzyskały największe społeczne
poparcie.
Tajemnicę w yników głosowania stopniowo odsłaniali: Jacek
Imielski, naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych oraz Michał Latos, kierownik Biura Promocji i Informacji
Publicznej. W edycji na 2020 rok
projekty w Budżecie Obywatelskim
Olkusza zostały podzielone na trzy
pule środków.
• 600 000 zł
zadania z przedziału
50.000 zł - 100.000 zł,
• 250 000 zł
zadania z przedziału
25.000 zł - 50.000 zł,
• 150 000 zł
zadania do 25.000 zł.
W sz óstej edycji Budż et u
Obywatelskiego Olkusza mieszkańcy mogli oddać maksymalnie
trzy głosy na zadania z poszczególnych pul pieniężnych, zaznaczając
jednocześnie na karcie „wagę” każdego z nich. Tym samym mieszkańcy zdecydowali o podziale 1 000
000 zł. Do końca 2020 roku zrealizowanych zostanie 17 inicjatyw:
1. W puli zadań do
25 tys. zł – 6 projektów
2. Zakup i dostawa książek
do Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Olkuszu oraz organizacja spotkań autorskich

3. 30 lat Osiedla Słowiki,
10 lat OKS Słowik –
wspólne świętowanie
4. „Bezpieczny Strażak
– Bezpieczna Gmina”
OSP Żurada
5. Utworzenie sanitariatów
w remizie OSP w Gorenicach
6. Remont klatki schodowej
w remizie OSP w Zedermanie
7. „Akademia Aktywnych”
(Szkoła Podstawowa
Nr 5 w Olkuszu)
W pu l i z ada ń do 50 t y s. z ł
– 5 projektów
1. Remont i doposażenie kuchni
i magazynku w OSP Zawada
2. Budowa d rog i dojaz dowej
w Zimnodole na działce 431
3. Aktywni na Słowikach – ruch to
zdrowie!
4. A kt y w na tablica w Szkole
Podstawowej Nr 5 im. Marcina
Bylicy w Olkuszu
5. Modernizacja i remont drogi
gminnej w Niesułowicach
W puli zadań do 100 tys. zł – 6
projektów
1. R o z b u d o w a r e m i z y O S P
w Osieku
2. Termomodernizacja budynku
Przedszkola Nr 5 w Olkuszu
3. Doposażenie obiektów sportowo-zabawowych przy Szkole
Podstawowej Nr 5 w Olkuszu
4. Edu Sport – strefa edukacyjno-sportowa w Gorenicach
5. Budowa zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Olkuszu

AKUMULATORY

DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
CIĘŻAROWYCH, ROLNICZYCH
I AUTOBUSÓW

NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY
- SPRAWDŹ NAS!
6. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej
Nr 6 im. Fryderyka Chopina
w Olkuszu
W kolejnej już edycji Budżetu
Obywatelskiego Olkusza oddano
16 803 karty do głosowania, spośród
których 1 284 zostało uznanych za
nieważne (głównie w wyniku dublujących się głosów).
W sumie głosy ważne zostały oddane przez 15 519 mieszkańców.
Większość głosujących wybrało
tradycyjną - papierową metodę głosowania (10 651 głosów). Kolejny raz
z rzędu w Budżecie Obywatelskim
Olkusza chętniej głosowały kobiety (9039 głosów). Najwięcej
głosów oddali seniorzy (27,29%)
i osoby w wieku 36-49 lat (23,68%).
Wysoki wynik osiągnęli również olkuszanie w wieku do 25 lat (22,74%).
Mniejszy wpływ na ostateczny wynik mieszkańcy w przedziale wiekowym 26-35 lat (14,34%) oraz osoby
w wieku 50-59 lat (11,95%).

POSŁANKA NA SEJM RP
LIDIA GĄDEK „PRZYJACIELEM
JURAJSKIEGO KLUBU OYAMA KARATE”
W dniu 8 listopada 2019 roku w godzinach wieczornych w Hotelu ” Łokietek” odbyło się uroczyste przyjęcie w związku z decyzją Zarządu Jurajskiego Klubu OYAMA Karate na czele z Prezesem Kazimierzem Skalniakiem
oraz Wiceprezesem Martą Skalniak o nadaniu Posłance na Sejm RP Lidii
Gądek Honorowego tytułu „Przyjaciel Jurajskiego Klubu OYAMA Karate”.

Olkusz, ul. Rataja 1 (koło Biedronki)
500 643 500
Skała, ul. Krakowska 109
500 688 500

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU

KĄCIK KULINARNY

PYSZNY KURCZAK W SOSIE

Kupiłam całego kurczaka, z myślą żeby go upiec, ale .. jako to bywa
zamiar się zmienił i wyszło mi pyszne danie którym sie z Wami dzielę.
Obiad jesienny, ale już z tych cieplejszych akurat na pierwszy deszczowy dzień. Danie możemy podać z ryżem, makaronem, generalnie z tym
z czym Ci po drodze. U mnie będzie pewnie z makaronem. Będzie, bo
danie gotowe, dzisiaj rodzina zje je na obiad. Ja w pracy, a za oknem deszcz.
Danie to przygotowuje się bardzo prosto. Kilka składników
i już jest !
Pyszny kurczak w sosie

• 1 cały kurczak (każde
jego części będą dobre )
• 3 ząbki czosnku
• 1 ostra papryczka chili
• 3/4 szklanki wina
białego wytrawnego
• 2 kawałki selera naciowego
• 1 litr wody
• 2 nieduże cebule
• 1 litr sosu pomidorowego
• pieprz, sól do smaku
• świeży tymianek,
świeży rozmaryn
• Oliwa + 3 łyżki masła

W cz ęści of icja lnej Prezes
Kazimierz Skalniak wręczył
Pani Lidii Gądek dyplom i bukiet kwiatów oraz podziękował
za partnerską współpracę. Warto
podkreślić, że dzień wręczenia
Honorowego tytułu był efektem
ogromnego wsparcia, życzliwości, pełnego zaangażowania
w trakcie wieloletniej współpracy z Posłanką Lidią Gądek.
Dziękujemy. OSU!

Kurczaka kroimy na kawałki
– 2 piersi, 2 udka, 2 dramstiki
(możemy dodać skrzydełka –
ale one są lepsze do wywaru
wraz z całym kadłubkiem).
W dużym płaskim garnku rozgrzewamy oliwę z masłem, gdy
już się połączy dodajemy pokrojone w plasterki ząbki czosnku.
I pozwolamy im się lekko
poddusiĆ, uważająć żeby ich
nie spalić. Po chwili od strony
skóry układamy w garnku na-

szego kurczaka i smażymy go
około 8 minut z każdej strony
(do przyrumienienia).
Gdy kurczak się przyrumieni
z dwóch stron dodajemy posiekaną w kostkę cebulę i selera
naciowego i wino oraz zioła.
Całość przykrywamy pokrywką
i dusimy około 10 minut. Jeśli
Ulla Pałka

potrzeba dolewamy wody,
tak aby zrobił nam się sos. Po
chwili dolewamy sos pomidorowy i całość podgrzewamy
aż sos się zagotuje. Próbujemy
i ewentualnie doprawiamy solą
i pieprzem.

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Suﬁt w pałacu
4. Kitka z włosów
7. Yoko, wdowa po Lennonie
8. ... Romek i Atomek
9. Czarna ... jeden
z najjadowitszych pająków
10. Miała psa Asa
11. Łańcuszkowy, za igłą lub krzyżykowy
12. Drobne, okrągłe cukierki
13. Samostanowienie
18. Siedziba Zeusa i innych bogów
19. Pot. szybki bieg człowieka
21. Zagon zasiany zbożem
22. Klapka na muchy
23. Siła rozpędu
24. Drugi plan obrazu
25. Kartograﬁczna podziałka
26. Wznoszony za zdrowie jubilata

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!
SPRZEDAŻ I SERWIS:
TELEFONÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI

TELEFON
BLACKVIEW A60 16GB
już od 319 PLN!!!
NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!

Agata Przybyłek
"NAJLEPSZE, CO MNIE SPOTKAŁO"
Natalia Sońska
"LISTY (NIE)MIŁOSNE"

ORYGINALNE BATERIE DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

SYLWESTER 2019/2020
W Lawendowym Dworku w Kluczach
GODZ.

W programie:

Pionowo:
1. Obﬁtość, bogactwo
2. Kopytka sarny
3. Majątek wnoszony mężowi przez żonę
4. Na środku kuźni
5. Prymitywne buty z drewna
6. Lekki pantofel bez pięty
14. Frajda
15. Odwdzięczenie się komuś za coś
16. Niezbędny do
orientacji w terenie
Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
17. Nie opuszcza żarłoka
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się w poniedziałek (18.11. br.)
19. Pot. nieudany
między 9.00 a 9.30 do redakcji Gwarka Olkuskiego pod numer 698 805 242
wyrób piekarniczy
i podadzą poprawne hasło mamy książki!
20. Małe szkło powiększające

2000 • Cena: 500 ZŁ / para

• wyborne menu:

• bufet kawowo • herbaciany

• przystawka

• 0.5 l alkoholu na parę

• trzy dania gorące

• lampka szampana

• zimna płyta

na powitanie nowego roku

• słodki stół

• wybór króla i królowej balu

• czekoladowe fondue

• zagra dla was zespół exel !

Nie może cię zabraknąć zapraszamy do zakupu biletu!
Tel.: 602 574 450, 796 620 700, 604 281 164
Ostatnie wolne miejsca na Andrzejki!!
30 listopada 2019 godz. 2000 - 400 • cena 170 zł / I os.

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.
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ADRES

14.11.2019

Czwartek

ul. K.K. Wielkiego 24

15.11.2019

Piątek

ul. Mickiewicza 7

16.11.2019

Sobota

ul. Buchowieckiego 15A

17.11.2019

Niedziela

al. 1000-lecia 2B

18.11.2019

Poniedziałek

ul. K.K. Wielkiego 64B

19.11.2019

Wtorek

al. 1000-lecia 17

20.11.2019

Środa

ul. Legionów Polskich 14

21.11.2019

Czwartek

ul. Orzeszkowej 22

22.11.2019

Piątek

ul. Piłsudskiego 22

23.11.2019

Sobota

ul. Krakowska 16

24.11.2019

Niedziela

ul. K.K. Wielkiego 14

25.11.2019

Poniedziałek

ul. K. K. Wielkiego 28

26.11.2019

Wtorek

al. 1000-lecia 2B

27.11.2019

Środa

ul. Mickiewicza 7

28.11.2019

Czwartek

ul. Rabsztyńska 2

29.11.2019

Piątek

ul. Skwer 6

30.11.2019

Sobota

ul. K.K. Wielkiego 28

1.12.2019

Niedziela

ul. K.K. Wielkiego 60

2.12.2019

Poniedziałek

ul. Legionów Polskich 14

3.12.2019

Wtorek

ul. Orzeszkowej 22

4.12.2019

Środa

ul. Nullo 2

5.12.2019

Czwartek

ul. K.K. Wielkiego 64B

6.12.2019

Piątek

ul. Orzeszkowej 22

7.12.2019

Sobota

ul. K.K. Wielkiego 64B

8.12.2019

Niedziela

ul. Rabsztyńska 2

9.12.2019

Poniedziałek

ul. K.K. Wielkiego 14

10.12.2019

Wtorek

ul. Krakowska 16

11.12.2019

Środa

ul. Orzeszkowej 22

12.12.2019

Czwartek

ul. Buchowieckiego 15A

13.12.2019

Piątek

ul. K.K. Wielkiego 24

14.12.2019

Sobota

ul. Mickiewicza 7

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

POLICJA
WYPADEK POD OLKUSZEM. POD KOŁAMI AUDI ZGINĄŁ MŁODY MĘŻCZYZNA

• 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!!!

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

19-letni pieszy został potrącony przez samochód. Mężczyzna zginął
na miejscu. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w Olkuszu. Dopiero po jego zakończeniu,
będzie wiadomo dokładne jaka była przyczyna i okoliczności tego
wypadku.
Do wypadku doszło w niedziele tj. 3 listopada 2019 roku około
godziny 5.20 na drodze wojewódzkiej nr 783 w Olkuszu. Kierujący
samochodem osobowym marki Audi A6, 22-letni mężczyzna, który
jechał w stronę Wolbromia, potrącił pieszego. 19-letni mężczyzna
zginął na miejscu. Jak wstępnie ustalili policjanci, zdarzenie miało
miejsce poza terenem zabudowanym, na nieoświetlonym odcinku
drogi. Na razie nie wiadomo, w jakim kierunku poruszał się pieszy,
będzie to przedmiotem prowadzonego w tej sprawie śledztwa. Na
miejscu wypadku obecny był Prokurator i biegły sądowy z zakresu
wypadków drogowych.
Apelujemy o ostrożność na drodze i przypominamy o obowiązku
korzystania przez pieszych z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym. Widoczność na drodze ma szczególne znaczenie.
Wcześnie zapadający zmrok powoduje, że osoba poruszająca się po drodze bez jakichkolwiek elementów odblaskowych nie jest widoczna, a kierujący pojazdem zauważy ją w ostatniej chwili.

OLKUSZ. NIETRZEŹWE NIELETNIE
Do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Olkuszu niebawem trafi sprawa
dwóch dziewcząt w wieku 12 i 15 lat, które przejawiały zachowania
demoralizujące. Nastolatki spożywały alkohol. Jedna z nich miała
ponad promil alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszło 26 października 2019 roku przed godziną 21 na
ulicy Mickiewicza w Olkuszu. Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zauważyli grupę
młodych osób, która na ich widok zaczęła uciekać. Okazało się, że
wśród nich były dwie nastoletnie dziewczyny w wieku 12 i 15 lat.
Podczas legitymowania, policjanci wyczuli od nich woń alkoholu. Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało, że 12-latka ma ponad promil alkoholu w organizmie, a jej starsza koleżanka 0,36 promila. Nieletnie zostały przekazane pod opiekę
rodziców, a sprawa trafiła na Policję.
Zachowanie nastolatek stanowi przejaw demoralizacji i zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich sprawa trafi do Sądu
Rodzinnego i Nieletnich. Obie dziewczyny będą musiały się liczyć z konsekwencjami swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Sąd
zadecyduje, jakie środki wychowawcze zostaną zastosowane wobec nieletnich. Przypominamy, że alkohol mogą spożywać tylko i wyłącznie osoby dorosłe!

OLKUSZ. SAMOCHÓD POTRĄCIŁ PIESZĄ
Policjanci z Olkusza wyjaśniają przyczynę i okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło 23 października br. w Osieku. Kierowca
nissana śmiertelnie potrącił pieszą. Do zdarzenia doszło około godziny 18.30. na ulicy Zimnodolskiej w Osieku. Jak wstępnie ustalili policjanci, 80-letni mieszkaniec Olkusza , który kierował samochodem osobowym marki Nissan Almera, potrąciła 88-letnią pieszą. Pomimo
natychmiastowej resuscytacji kobiety nie udało się uratować. Na miejscu obecny był Prokurator oraz biegły sądowy z zakresu wypadków
w ruchu drogowym. Policjanci będą ustalać, jak doszło do tego tragicznego zdarzenia.

18-LATEK ZA KÓŁKIEM – PIJANY, BEZ UPRAWNIEŃ,
SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ I UCIEKŁ Z MIEJSCA ZDARZENIA

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

Nie Zwlekaj! Dołącz do Nas!

Reklama w gazecie
Tel.: 698 805 242

Nie od dziś wiadomo, że pijani kierowcy stanowią poważne niebezpieczeństwo na drogach.
Często są sprawcami kolizji i wypadków, które niejednokrotnie kończą się tragedią na drodze.
Kierowcom tym brakuje zdrowego rozsądku i wyobraźni. Wsiadając do samochodu, po użyciu
alkoholu, narażają życie swoje i innych użytkowników dróg.
Pod koniec ubiegłego tygodnia w powiecie olkuskim doszło do kilku zdarzeń z udziałem
nietrzeźwych kierowców. 19 października około godziny 3 w nocy w gminie Wolbrom, 18-letni
kierowca, który mieszkał u swojego kolegi, podczas snu domowników, zabrał kluczyki od
volkswagena i wyruszył w podróż. Młody mężczyzna nie dość, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, to w dodatku był nietrzeźwy. Miał ponad pół promila alkoholu w organizmie.
Kierowca nie ujechał daleko, po kilkunastu minutach zderzył się z mazdą. Na szczęście nikt nie
poniósł obrażeń. Kiedy 18-latek zorientował się, co się stało i jakie mogą być konsekwencje
jego nocnej jazdy, uciekł z miejsca zdarzenia. Dalsze już czynności policjantów z komisariatu
w Wolbromiu doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego zdarzenia.
20 października w Krzywopłotach 33-letnia kobieta straciła panowanie nad samochodem
marki Renault i wjechała do przydrożnego rowu. Ze względu na to, że kobieta odmówiła badania, a jej stan wyraźnie wskazywał, że jest pod wpływem alkoholu – bełkotliwa mowa i silna woń alkoholu z ust, 33-latka została przewieziona do szpitala, gdzie pobrano jej krew do badania.
Tego samego dnia w Chechle policjanci z komisariatu w Kluczach zauważyli kierowcę, który jechał na motorowerze bez kasku ochronnego, a jego pojazd nie miał tablic rejestracyjnych. Widząc to mundurowi, wydali kierowcy wyraźne polecenie do zatrzymania się, używając
sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Pomimo tego mężczyzna nie zareagował na ich polecenie, przyspieszył i zaczął uciekać. W lesie
porzucił pojazd i dalej ucieczkę kontynuował pieszo. Po kliku minutach mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że 37-latek jest nietrzeźwy, miał blisko 2 promile alkoholu.
W poniedziałek tj. 21 października br. policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 18-letnią mieszkankę Olkusza, która w stanie
nietrzeźwości doprowadziła do kolizji drogowej. Nastolatka kierowała volkswagenem i na skrzyżowaniu przy ulicy Legionów Polskich
w Olkuszu zderzyła się z oplem insygnią. Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało 0,8 promila alkoholu.
Ponadto 18-latka nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem.
Lekkomyślni kierowcy wkrótce, staną przed sądem i przekonają się jaka odpowiedzialność grozi za takie zachowanie.

14-LETNI ROWERZYSTA POTRĄCONY PRZEZ SAMOCHÓD
Kobieta kierująca seatem potrąciła 14-letniego rowerzystę. Chłopak trafił do szpitala. Na szczęście jego
obrażenia nie wymagały hospitalizacji.
Do zdarzenia doszło 16 października 2019 roku przed godziną 11 w Wolbromiu na ulicy Skalskiej.
42-letnia kobieta kierująca samochodem osobowym marki Seat, nie ustąpiła przejazdu rowerzyście
i doprowadziła do zderzenia. Nastolatek trafił do szpitala w Miechowie. Na szczęście jego obrażenia nie
były na tyle poważne i nie wymagały dalszej hospitalizacji. Kobieta został ukarana mandatem karnym.
Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Rowerzysta, zarówno jak
i pieszy, należy do grupy „Niechronionych uczestników ruchu drogowego”, w starciu z samochodem
może ponieść poważne konsekwencje zdrowotne.
Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od nas samych!. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.
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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

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski
UDŹWIGNIEMY NAWET NAJWIĘKSZY PROBLEM!

Dźwigi od 30 - 200 ton

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

Ładowarki teleskopowe do 17 m
Zwyżki do 60 m
Koparko-ładowarka

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

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264
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

RABSZTYN

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

www.uniwersal.olkusz.pl • biuro@uniwersal.olkusz.pl

GwarekOlkuski

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

IMY
ZATRUDN W
Ó
OPERATOR

gwarekolkuski@wp.pl

PRODUCENT

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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Zapraszamy po oferty na
Święta Bożego Narodzenia
i Sylwestra
• Święta w Jaworzu, Beskidy 4 dni
Kontakt:
biuro@asestravel.pl
tel. 600 89 31 31

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

24 - 28.12, 2 posiłki, kolacja wigilijna
w cenie, wieczór przy ognisku,
zwiedzanie Jaworza, wieczorek taneczny.
Cena od 1290 zł

• Sylwester w Pradze, 4 dni,
transport, śniadania, zwiedzanie Pragi
z przewodnikiem.
Cena od 589 zł
• Sylwester na Cejlonie, 9 dni
wylot 27.12 potwierdzony, zwiedzanie
i wypoczynek, dwa posiłki.
Cena od 5200 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

