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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

Wesołych
Świąt

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

BOGATA OFERTA

XIAOMI

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

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

CHOINKI
u Tomka
DOWÓZ GRATIS!!!

WIANKI
I OZDOBY
ŚWIĄTECZNE

na terenie Olkusza
za zakupy
minimum 150 zł

JEMIOŁA

tel.: 533-121-348

Zapraszamy od 13 do 24 grudnia
Codziennie: 8.00 - 19.00

Olkusz, Aleja 1000-lecia 1J
Obok stacji ORLEN

NAJLEPSI ZAWODNICY JURAJSKIEGO KLUBU
OYAMA KARATE W SEZONIE 2018/2019!
W dniu 5 grudnia 2019 roku w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wolbromiu na koniec treningu zostały wręczone puchary Najlepszym Zawodnikom JKOK
w sezonie 2018/2019. I miejsce zajął Sempai Grzegorz Furgaliński, II - Olaf Niewiara,
III - Weronika Furman.
Sensei Kazimierz Ska lniak
podsumował kolejny udany sezon sportowy. Zawodnicy zdobyli ponad 30 medali m.in. na
Otwartym Pucharze Europy,
M P w K ata i Ku m ite, PP
w Kumite oraz Ot wa r t ych
M ist r z ost wach i P ucha rz e
Makroregionu Południowego.
Sensei podziękował wszystkim
rodzicom i opiekunom za owocna
współpracę. Podkreślił bardzo
dobrą współpracę z Posłanką
Lidią Gądek, włodarzami miast
i gmin: Burmistrzem MiG
Wolbrom Adamem Zielnikiem,
Bu rmist rz em M iG Ol k usz
Romanem Piaśnikiem, Wójtem
Gminy Trz yciąż Romanem
Ż e l a z ny m , R a d ny m R a d y
Powiatu w Olkuszu Tomaszem
Bargiełem, Dyrektorem SP nr
1 w Wolbromiu Stanisławem
To m a s z e m K o ł o d z i e j e m ,
Dyrektorem MOSiR w Olkuszu
Dariuszem Murawsk im.
Dzięk ujemy za współpracę
lok a l ny m med iom: Wie śc i
Wolbromskie, Przegląd Olkuski,

Sztuką jest pomagać
Wręczenie nagród laureatom konkursu „Wolontariusz Roku 2019” było
kulminacyjnym momentem XII Targów Wolontariatu, jakie odbywały się
5 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury. W imieniu burmistrza Romana Piaśnika gratulacje i podziękowania zwycięzcom konkursu i wszystkim wolontariuszom złożyła pani Bożena Krok, zastępca burmistrza ds. Społecznych.
Uczestników uroczystości powitały panie Anna Dela, prezes
Stowarzyszenia Dobroczynnego
„Res Sacra Miser” oraz Marida
Z oń , d y r ek tor ol k u sk ie g o
Zespołu Szkół nr 4, które to
inst y t ucje by ły organizatorami tegorocznych Ta rgów
Wolontariatu. Wśród gości nie
zabrakło pani poseł Agnieszki
Ścigaj, zastępcy burmistrza
Bożeny Krok, starosty Bogumiła
Sobczyka, a także dyrektorów
olkuskich szkół, instytucji oraz
placówek.
przez Urząd Miasta i Gminy
Po przywitaniu i podziękowa- w Olkuszu, czy Miejski Ośrodek
niach rozpoczęła się gala kon- Kultury w Olkuszu.
kursu „Wolontariusz Roku”,
organizowanego przez stowarzyszenie „Res Sacra Miser”. Celem
konkursu jest uhonorowanie
osób propagujących na co dzień
wolontariat i pracujących bezinteresownie dla dobra innych.
Do konkursu zgłoszono prawie
trzydzieści osób.

W kategorii „Najlepszy wolontariusz – uczeń” zw yciężyła
Aleksandra Pyż, uczennica IV
LO w Olkuszu. Ola pomaga
innym od lat. Zaczynała swoje
działania wolontariackie, jeszcze jako uczennica SP 3, a potem
Gimnazjum Nr 3.

gielskiego w olkuskim IV LO
i zarazem opiekunka Szkolnego
Koła Wolontariatu.

W imieniu burmistrza Olkusza
Romana Piaśnika okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami oraz drobne upominki
wręczyła laureatom pani wiceburmistrz Bożena Krok, która
podkreślała, jak wielką rolę
dla lokalnej społeczności odCzłonkowie Kapituły Konkursu grywa wolontariat i gratulowała
W kategorii „Najlepszy wo- wyróżnienia specjalne przyznali wszystkim wolontariuszom i ich
lontariusz w mojej organizacji” dla: Mileny Wróbel, uczennicy opiekunom.
zwyciężyła Olga Kluczewska, Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu Po wspólnej fotografii wszystzgłoszona przez Stowarzyszenie oraz dla Aleksandry Pietras, kich uczestników konkursu roz„Zamek Rabsztyn”. Przed wrę- uczennicy Zespołu Szkół nr 4 poczęła się część artystyczna.
czeniem nagrody krótko przed- w Olkuszu.
W holu Domu Kultury na spestawiono jej działalność wolon- Zwycięzcą konkursu w kate- cjalnie przygotowanych stotariacką, która nie ogranicza gorii „Najlepszy wolontariusz iskach można było zapoznać się
się do wspierania stowarzysze- pedagog- propagator idei wo- z działalnością wolontariacką
nia, ale obejmuje także pomoc lontariatu” została pani Agata podejmowaną przez olkuskie
w działaniach podejmowanych Spyra nauczycielka języka an- stowarzyszenia i szkoły.

AKUMULATORY

DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
CIĘŻAROWYCH, ROLNICZYCH I AUTOBUSÓW
NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY- SPRAWDŹ NAS!

Żółty Jeż, Gwarek Olkuski,
Ziemia Olkuska.

Wyróżnienia, dyplomy otrzymali:

Wyróżnienia, puchary otrzymali:

Gratulujemy trenerom, nagrodzonym i wyróżnionym. Życzymy
wytrwałości w pokonywaniu kolejnych barier i dalszych sukcesów.

Nagrody, pucharyotrzymali:
Sensei Kinga Skalniak, Sempai
Jakub Jurczyk, Aleksandra Miska,
Szymon Palusińsk i, Emilia
Jaszczyk, Filip Papaj, Jakub Papaj,
Kacper Marszałek.
Sempai Kinga Kowal, Jan Tracz,
Mikołaj Ćwik, Natalia Stach,
A melia Grzanka, Zuzanna
Grzelak, Aleksandra Zielnik, Igor
Kołodziej, Jakub Wróbel.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku!

Sempai Karolina Pasek, Anna
Piechowicz, Olgierd Niewiara,
Hubert Fira, Sylwester Szyler,
Natalia Chmiest, Antoni Siwiecki,
Sławomir Borówka, Emilia Stach,
Paweł Glanowski, Alicja Ślęzak,
Zofia Habryn

OSU!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku!

Olkusz, ul. Rataja 1 (koło Biedronki)
500 643 500
Skała, ul. Krakowska 109
500 688 500
MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU
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Wigilia na olkuskim rynku
- 15 grudnia 2019
W niedzielę 15 grudnia na olkuskim rynku odbędzie się tradycyjna Wigilia Mieszkańców organizowana przez burmistrza Romana Piaśnika przy wsparciu lokalnych
instytucji oraz przedsiębiorców. Spotkanie na rynku jest piękną okazją do złożenia
sobie życzeń, degustacji świątecznych potraw, wizyty w zagrodzie św. Mikołaja i jego
reniferów oraz zrobienia świątecznych zakupów na kiermaszu bożonarodzeniowym.
Jest to również dzień, w którym
solidaryzujemy się z najbardziej
potrzebującymi, którzy otrzymają
paczki z potrzebnymi w okresie
świąt produktami żywnościowymi. O świąteczną atmosferę
zadbają olkuscy artyści wykonujący kolędy.

Olkuskiej Manufaktury
Bombek.

W prog ra m ie z aplanowano również
bezpłatną degustację
potraw świątecznych
przygotowanych przez
olkuskich restaurato- Ten piękny czas świąt Bożego rów, kiermasz ozdób
Narodzenia chcemy spędzać świątecznych, losow gronie najbliższych nam osób. w a n ie up om i n k ó w
Często wtedy brakuje nam też i w y stęp Ol k usk iej
chwili wytchnienia, by w go- R e p r e z e n t a c y j n e j
rączce przygotowań zatrzymać O r k i e s t r y D ę t e j .
się, spotkać z drugą osobą, wy- Amatorów szaleństw
mienić życzliwością i uśmiechem. na łyżwach z pewnoZnakomita do tego okazja tworzy ścią ucieszy bezpłatny
się w czasie corocznych spotkań wstęp na lodowisko
na olkuskim rynku. Zadbamy w godzinach trwania
o to, by niedzielnemu spotkaniu imprezy.
wigilijnemu towarzyszyły atrak- Wśród nagród, które
cje dla każdego, niezależnie od będzie można wygrać
wieku. Gorąco wszystkich za- na zgromadzonych na rynku
praszam – mówi Roman Piaśnik, stanowiskach, będą choinki oraz O r g a n i z a t o r a m i W i g i l i i
Mieszk a ńców na ol kusk im
burmistrz Olkusza.
gwiazdy betlejemskie. Tradycyjnie
Rynku są: Burmistrz Miasta
Choć oficjalne rozpoczęcie Wigilii też Komenda Hufca ZHP zadba
i Gminy w Olkuszu Roman
Mieszkańców zaplanowano o to, by wszyscy mogli poczuć ciePiaśnik, Miejski Ośrodek Kultury
w niedzielę 15 grudnia na go- pło olkuskiej społeczności również
w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek
dzinę 13:00, to pierwsi wokaliści wokół ogniska.
Sportu i Rekreacji w Olkuszu,
pojawią się na scenie w centrum Na najbardziej potrzebujących
przy współpracy z olkuskimi paraOlkusza już o godzinie 12:00. mieszkańców będą czekać paczki
fiami, firmami, stowarzyszeniami
Jeszcze wcześniej, bo od godziny świąteczne, które zostaną przygoi instytucjami.
10:00, możliwe będzie odwiedze- towane dzięki ogromnej ofiarności
nie zagrody św. Mikołaja z reni- lokalnych firm.
ferami oraz skorzystanie z oferty
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Srebrna Tafla już otwarta
Zgodnie z planem – punktualnie o godzinie 16:00 w niedzielę 1 grudnia –
nastąpiło wielkie otwarcie lodowiska, które ponownie stanęło na olkuskim
rynku. Dokonał go burmistrz Roman Piaśnik, częstując potem najmłodszych
amatorów łyżew słodką niespodzianką. Srebrna Tafla czynna jest codziennie
w godzinach 9:00-21:00. Serdecznie zapraszamy!
- S z cz egól n ie c iesz ą mn ie
uśmiechy najmłodszych olkuszan, którzy cały rok czekali
na ten dzień. Wiem bardzo
dobrze, że lodowisko na olkuskim rynku, piękna choinka
i świąteczna iluminacja, od lat
były marzeniem wielu olkuszan i z wielką radością ja i moi
współpracownicy to marzenie
spełniamy – mów i ł Roman
Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Otwarcie cieszyło się bardzo
dużą popularnością. Kilkaset
osób obserwowało i nagradzało
brawami pokaz jazdy figurowej
w wykonaniu grupy Walley Ice
Story. Do większej aktywności
na lodzie zachęcał dyskotekowymi hitami Dj Sosen, a najmłodszym – po raz pierwszy
w tym sezonie zimowym – towarzyszył św. Mikołaj, który
również założył łyżwy. Wszyscy
chętni mogli również wziąć
udział w specjalnie organizowanych animacjach.

• dla osoby dorosłej: 8,00
zł brutto/wejście

• karnet: 10 wejść normalny:
70,00 zł brutto, ulgowy:
50,00 zł brutto

• dla dzieci i młodzieży
do 18 roku życia poza
zajęciami szkolnymi 7,00 zł brutto/wejście

• dla emerytów, rencistów
- 6,00 zł brutto/ wejście

• dla dzieci i młodzieży
szkolnej Miasta i Gminy
Olkusz w czasie ferii
Już teraz zachęcamy do odwiezimowych w godzinach
dzin lodowiska w najbliższy pią9:00 –14:00 - 5,00 zł
tek. O godzinie 16:00 odbędą się
brutto/ wejście
Mikołajki, a wstęp na lodowisko
• bilet rodzinny (2 dzieci
ponownie będzie bezpłatny.
+ rodzice) – 18,00 zł
Lodowisko będzie czynne cobrutto/ wejście
dziennie od 1 grudnia 2019 do
• bilet na Kartę Dużej Rodziny
1 marca 2020 roku w godzinach
– 4,00 zł brutto/ wejście
9:00-21:00.

• karnet: 20 wejść normalny:
130,00 zł brutto, ulgowy:
80,00 zł brutto
• wypożyczenie jednej pary
łyżew na jedno wejście na
lodowisko - 7,00 zł brutto

• wypożyczenie jednej pary
łyżew na jedno wejście na
lodowisko w ramach zajęć
lekcyjnych – 4,00 zł brutto

• ostrzenie pary łyżew
(własności osoby prywatnej)
- 10,00 zł brutto
• wypożyczenie korektorów
czy figurek do nauki jazdy
na łyżwach - bez opłat

Cennik wstępu na lodowisko:

AGA

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

SERWIS OPON

• 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)
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Kochany Panie Mikołaju

6 grudnia, jak przystało, do Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu zawitał
święty Mikołaj w towarzystwie Śnieżynki.
Piękne sanie z reniferem zaparkował w holu, z czego korzystały
dzieci pozując w nich do zdjęć
i zażywając wirtualnej przejażdżki.
Mroźna zimowa dekoracja w foyer
także stanowiła doskonałe tło do
rodzinnych fotografii.
Zanim staruszek wkroczył na
scenę, widzów bawili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1
w Olkuszu wesołym i dynamicznym przedstawieniem słowno-muzycznym „Kochany Panie
Mikołaju”.

Podekscytowane dzieci niecierpliwie czekały na swoje prezenty; po
to starały się być grzeczne przez
cały rok, zasłużyły.
Mikołaj i Śnieżynka zabrali się do
pracy. Każde dziecko po otrzymaniu
prezentu mogło zrobić sobie zdjęcie
z Mikołajem. Większość z tego skorzystała, choć były i takie, które wolały zachować bezpieczny dystans,
bo niby święty, ale kto wie, co mu
wpadnie do głowy. A nuż uprowadzi
do Laponii i każde pracować w fabryce zabawek?

Gotowi
na przemiane
w Nowym Roku?
Podarujcie Sobie
zdrowie i dobre
samopoczucie!

Glutaminian Sodu nagrodzony!

Glutaminian Sodu - grupa teatralna z olkuskiego Miejskiego Ośrodka Kultury
zdobyła II miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatrów Amatorskich.
7 grudnia zespół teatralny wziął
udział w Crash Testach organizowanych przez Miejski Dom Kultury
„Koszutka” w Katowicach. Celem
wydarzenia była konfrontacja, ale
również wymiana doświadczeń offowego ruchu teatralnego z całej Polski.

Glutaminian Sodu zdobył 2 miejsce
grając spektakl „Klechda w 9 stacyjach o bracie Janie Łamignacie,
co w obronie opactwa i wina swą
pałą wywinąwszy 13722 chłopa
zdmuchną ł, nie licząc kobiet
i dzieci, ręce przy tym i wywijając”
powstały na motywach powieści
Francois Rabelais. Duet założycieli
Glutaminianu, reżyserzy Klechdy,
Agnieszka Wołoszyn oraz Maciej
Nabiałek wraz z 21 aktorami
Glutaminianu, pod czujnym okiem
aktorów Kingi Matusiak - Laseckiej
oraz Daniela Laseckiego przez kilka

miesięcy pracowali
nad sztuką.

Po dc z a s Cr a sh
Testów Olkuski
Glutaminian
S o du z m ie r z y ł
się z 5 zespołami teatralnymi:
Teat rem Lud z i
Pracujących,
Kompanią Teatralna Mamro,
Te at rem Po ś w ię c ony m or a z
Teatrem Reduta Śląska.
Grupa nie tylko zmierzyła się
z zespołami, ale również poznawała
najnowsze trendy sceniczne i sprawdzała aktualną kondycję środowiska
teatralnego. Przewodniczącym konkursowego jury oraz prowadzącym
warsztaty był Zbigniew Stryj, polski
aktor filmowy i teatralny, reżyser, autor scenariuszy i tomików poetyckich.

DIETETYK

Glutaminian Sodu nie zwalnia tempa
i już pracuje nad kolejnymi wydarzeniami. W 2020 roku Glutaminian po
raz kolejny przeniesie Olkusz w teatralny świat podczas XI Olkuskiej
Nocy Teatru, zaczaruje Olkusz podczas happeningów oraz przeprowadzi
warsztaty dla młodzieży i dorosłych
z powiatu.

10 lat PTTK w Kluczach

Olkusz
ul. Żuradzka 2b
tel. 514 738 359

Świętowanie jubileuszy małżeńskich

Kluczewskie PTTK świętowało 10-lecie powstania! Jubileusz odbył się w piątek, w auli
Szkoły Podstawowej w Kluczach. Po przywitaniu wszystkich uczestników uroczystości
przez prezes Oddziału PTTK w Kluczach Małgorzatę Kocjan i sekretarza oddziału Zofię
Romańczuk, zaprezentowano historię powstania i działalności PTTK w Kluczach.

Wójt Gminy Klucze Norbert Bień wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta RP, parom, które w tym roku obchopdziły 50-lecie małżeństwa. Oprócz jubilatów Złotych Godów kilka par świętowała
dłuższe jubileusze małżeńskie.

Jak przypomniała prezes Małgorzata
Kocjan, inicjatorem tego by ł
Zbigniew Czapnik, długoletni
przewodniczący zak ładowego
Koła PTTK przy Hucie Szkła
Walcowanego w Jaroszowcu i członek olkuskiego oddziału PTTK.
Jemu też poświęcona była jedna
z wystaw, które można było obejrzeć podczas jubileuszu (Zbigniew
Czapnik zmarł w 2014 r.) oraz broszura, wydana przez kluczewski oddział PTTK.

Gratulacje, oprócz Wójta Gminy
K luc z e , sk ł a d a l i jubi l atom:
Przewodniczący Rady Gminy
Klucze Bogusław Paś, Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Barbara
Kocjan i pracownicy referatu Spraw
Obywatelskich Urzędu Gminy. Po
części oficjalnej uroczystości dla jubilatów zaśpiewali: Zdzisław Dusza
i Marceli Stachurka, czlonkowie
zespołu „Trio... Z DUSZĄ...” (które
wyjątkowo w tym dniu wystąpiło
niepełnym, dwuosobowym składzie).

Zbyszek był człowiekiem o niepowtarzalnej osobowości. Zapalony turysta, świetny organizator. Wszystko
zaczęło się na Uniwersy tecie
Trzeciego Wieku, gdzie Zbyszek
namawiał nas na początkowo bliższe,
a potem dalsze wędrówki. Nazywał
je wypadami. Pewnego razu zaproponował utworzenie koła w Kluczach
przy PTTK Olkusz. Początkowo
było nas 17 osób – wspominała podczas jubileuszu Małgorzata Kocjan.

W rok po utworzeniu koła, PTTK
zdobyło pierwsze dofinansowanie
z projektu promującego marsze
Nordic Walking. Koło zaczęło organizować rajdy, z których do dzisiaj
niektóre stały się cyklicznymi imprezami, jak na przykład Rajd Nordic
Walking po Pustyni Błędowskiej,
którym PTTK otwiera tradycyjnie
sezon turystyczny, Jurajski Rajd
Młodzieżowy czy rajd dla przedszkolaków. Od dwóch lat organizuje także Rajd Pamięci Oddziału
Partyzanckiego „Surowiec”. Dzięki
staraniom kluczewskiego PTTK
mieszkańcy, a zwłaszcza uczniowie,
mieli okazję obejrzeć szereg cieka-

wych wystaw poświęconych historii
lokalnej, m.in. powstania fabryki
papieru czy dziejom rodów Mauve
i Dietel (dawnych właścicieli tutejszych dóbr). PTTK było także inicjatorem ufundowania w Kluczach
obelisku Ludwika Mauwe, przemysłowca, założyciela fabryki papieru.
Wiele działań koła, a potem oddziału
PTTK adresowanych było do dzieci
i młodzieży, np. koła zainteresowań,
takie jak fotograficzne, prowadzone
przez Zdzisława Majcherkiewicza,
członka PTTK.

Najwięcej wydarzeń organizowanych
przez nas i wydarzeń, w których
uczestniczyliśmy, mieliśmy w ubiegłym roku, kiedy to przypadała setna
rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. Natomiast podsumowując całe minione dziesięciolecie naszej działalności, to tych imprez było
ponad czterysta, do tego trzynaście
wystaw i ponad siedem tysięcy osób
uczestnicych w naszych wydarzeniach osób. Łącznie stałych imprez
mamy aż jedenaście! – podsumowuje
prezes oddziału PTTK w Kluczach.

Bardzo ważnym rokiem dla organizacji był rok ubiegły, kiedy to

kluczewskie PTTK stało się samodzielnym oddziałem z osobowością prawną. Oddział nosi imię
Zbigniewa Czapnika.
Z okazji tak aktywnej działalności, życzenia jubileuszowe składali
na ręce pani prezes Małgorzaty
Kocjan, a także wiceprezesa Barbary
Swędzioł goście uroczystości: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Kluczach Mirosław Macek, który
prócz własnych życzeń odczytał je
również w imieniu wójta Gminy
Klucze, nie mogącego uczestniczyć
osobiście jubileuszu. Życzenia złożyli także m.in. dyrektor Gminnego
Z e sp ołu O ś w iat y Ja rosław a
Kraszewska i dyrekcja Szkoły
Podstawowej w Kluczach.
Jubileusz był okazją do uhonorowania członków PTTK odznakami
związkowymi oraz do złożenia
podziękowań wszystkim sympatykom oddziału, którzy wspierają jego
działalność.
Nie zabrakło jubileuszowego tortu,
którym zostali poczęstowani wszyscy
goście uroczystości.

Uroczystość jubileuszowa odbyła się
w piątek 29 listopada w sali bankietowej w „Aldan” w Jaroszowcu.
Jubilaci Złotych Godów

• Janina i Władysław
Antonikowie
• Kazimiera i Mieczysław
Banysiowie
• Zofia i Jerzy Baranowie
• Teresa i Tadeusz Bąchorowie
• Helena i Marek Brąblikowie
• Pani Krystyna Bretner
• Zofia i Alfred Chołdykowie
• Elżbieta i Ryszard Cupiałowie
• Barbara i Włodzimierz
Dobrkowie
• Helena i Kazimierz
Domagałowie
• Zofia i Lucjan Gawronowie
• Janina i Stefan Gawronowie
• Zofia i Krzysztof Gurbielowie
• Janina i Stanisław Janikowie
• Danuta i Stanisław
Kamionkowie
• Zofia i Stanisław Kazkowie
• Wiesława i Jan Kluczyńscy
• Michalina i Julian Kocjanowie

• Irena i Ryszard Kocjanowie
• Jadwiga i Zdzisław
Komendeccy
• Bogumiła i Marian
Koziełowie
• Anna i Piotr Kudelowie
• Elżbieta i Karol Kulawikowie
• Czesława i Andrzej
Kwintowie
• Krystyna i Kazimierz
Madajewscy
• Alina i Marian Marcowie
• Małgorzata i Jan Michtowie
• Henryka i Kazimierz
Milanowscy
• Ryszarda i Andrzej
Miszczyńscy
• Lucyna i Stanisław Polakowie
• Wiesława i Adam Rychelowie
• Zofia i Krzysztof Sadowscy
• Mieczysława i Andrzej
Sierkowie
• Cecylia i Krzysztof
Stasiakowie
• Irena i Bronisław Szopowie
• Marianna i Stanisław
Świdowie
• Halina i Stefan Tkaczowie

•
•
•
•

Barbara i Julian Walnikowie
Henryka i Ryszard Wąsowie
Jolanta i Andrzej Wójcikowie
Ewa i Czesław
Zienkiewiczowie
• Hanna i Janusz Zygmuntowie
Inne rocznice małżeństwa
Jubilaci 70-lecia
• Genowefa i Tadeusz
Cieślikowie
65 lecie

• Pani Krystyna Sierka
• Stanisława i Jan Strzałkowie
60 lecie
• Natalia i Władysław
Półkoszkowie
• Pani Klara Orlicka
• Zofia i Edward Mosórowie
• Irena i Stanisław Pałkowie
• Henryka i Kazimierz
Sopęchowie
61 lat
• Wacława i Eugeniusz
Kulawikowie
• Wiktoria i Józef Piątkowie
• Grażyna i Józef Smętkowie

Informacje • Reklamy

LOMBARD OLKUSZ

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
Przebijemy każdą cenę!
Gotówka od ręki!
Z nami zawsze się dogadasz

Zapraszamy od 800 - 2000

OLKUSZ, UL. KASZTANOWA 4
tel. 512 777 884

Choinki, jodły,
świerki doniczkowe i cięte

ACZER

tel. 662-121-525
OLKUSZ
ul. Zagaje 48

Pon. - Pt. 800 - 1800 • Sob. 800 - 1800 • Nd 900 - 1600

www.aczer.com.pl

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
4. Opowiadanie o kocie w butach
7. Postać dezodorantu
8. Rozmach, rozpęd
9. Dawna służba u magnatów
10. Bezwzględne polecenie
11. Przy butach jeźdźca
14. Twórca powieści, opowiadań
16. Linia podziału czegoś
20. Pot. depresja
22. Dziki zwykle eksmitowany
23. Obrazek na monitorze komputera
24. Cieszy go zadawanie komuś cierpień
25. Paliwo w lampie I. Łukasiewicza
Pionowo:
1. Imię giermka Don Kichota
2. Imię Hemingwaya, amer. pisarza
3. Kolubryna
4. Kochaj go jak siebie samego
5. Śpiewająca Anna Maria („Ja wysiadam”)
6. Jerzy, reżyser „Nocy i dni”
12. Tytuł P. McCartneya
13. Płynie przez Strasburg
15. Sweter sięgający do połowy szyi
16. Np. paprykarz
17. Łuk wsparty na ﬁlarach
18. Główny dopływ Obu
19. Imię reżysera ﬁlmu „9 i 1/2 tygodnia”
21. Kupione brawa

NAGRODY:
Joanna Szarańska CZTERY PŁATKI ŚNIEGU
Ciepła, przepełniona humorem i wzruszeniami opowieść o tym, co jest naprawdę ważne.
Gwiazdka za pasem, w powietrzu pachnie makowcem, goździkami i zieloną
choinką. Mieszkańcy małego miasteczka
myślą już o przygotowaniach świątecznych, ale na drodze lepienia uszek i łańcuchów choinkowych staną im rodzinne
perypetie. Zabiegani zapomną, co naprawdę liczy się w świętach. Na szczęście ktoś im o tym przypomni…
Bo święta mogą być wyjątkowe, nawet
gdy z nieba spadną cztery płatki śniegu
na krzyż…

Natalia Sońska ZAKOCHAJ SIĘ, JULIO

Litery na czerwonych polach czytane
od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się
w poniedziałek (16.12.br) między 9.00 a 9.30 do redakcji
Gwarka Olkuskiego pod numer 698 805 242 i podadzą
poprawne hasło mamy książki!

Zimowa sceneria polskich gór i wzruszająca opowieść o
miłości jak z bajki.
Julia jest nauczycielką w jednym
z krakowskich liceów. Młoda i ambitna,
cieszy się wśród uczniów szacunkiem
oraz sympatią. Dziewczyna ma złote
serce, a dla swoich wychowanków jest w
stanie zrobić wszystko, nawet narazić
własną reputację!
Jakub realizuje się życiowo i zawodowo
– jego ﬁrma deweloperska prężnie się
rozwija, a narzeczona – Dagmara –
wydaje się wymarzoną partnerką. Mimo
to Jakub odczuwa pewien niedosyt i pustkę. Przypadkowe
spotkanie z Julią na jednym z górskich szlaków wywoła
lawinę zdarzeń. Czyżby Jakub odnalazł prawdziwą
księżniczkę? Czy drogi tych dwojga zejdą się na zawsze?
Morał z tej opowieści może płynąć tylko jeden – szlachetne
i dobre serce zawsze zwycięży fałsz i dwulicowość innych…
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

Policja apeluje o zwracanie
uwagi na osoby bezdomne
Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, jest zbliżona do zera
lub niższa nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej
pomocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy
ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon,
aby uratować komuś życie.
Okres zimowy to czas, gdy policjanci zwracają większą uwagę
na miejsca, gdzie mogą szukać
schronienia i nocować bezdomni.
Są to zazw yczaj pustostany,
ogródki działkowe, altanki, czy
klatki schodowe. Policjanci każdego roku monitorują sytuację
tych osób. Sami oferują pomoc
każdemu, kto jej potrzebuje odnajdując takie osoby zawsze
proponują przewiezienie ich do
ośrodków, w których jest ciepło,
gdzie mogą zjeść ciepły posiłek
i przespać się w normalnych
warunkach.

W t y m za k resie pol icja nci
współpracują ze strażnikami
miejskimi i innymi służbami,
a także z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i Gminnymi
Ośrodkami Pomocy Społecznej.
W szczególnych przypadkach
zapewniają transport do przytuliska czy innego miejsca pomocy. Jest to szczególnie ważne,
gdy niskie temperatury stanowią
zagrożenie dla zdrowia i życia
osób bezdomnych. Jednak, aby
dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna
jest reakcja nie tylko służb, ale
każdego człowieka.
Pamiętajmy, że obowiązkiem
każdego z nas jest reagowa-

PSOTNIK

nie na każda sytuację, kiedy
życie i zdrowie drugiego człowieka może być zagrożone. Nie
bądźmy obojętni wobec tych,
którzy zwłaszcza teraz mogą
potrzebować naszej pomocy.
Wystarczy tylko jeden telefon
pod numer 112 lub 997, aby
uchronić kogoś od wychłodzenia
i uratować czyjeś życie.

nie miejsc, w których gromadzą
się osoby bezdomne. Informacje
taką można przekazać również
przez Internet za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa, która w swoim
katalogu potencjalnych zgłoszeń,
ma kategorię: „Osoba bezdomna
wymagająca pomocy”.

Policja apeluje do mieszkańców
powiatu olkuskiego o zgłasza-

Przedstawiamy kotka Psotnika, którego
życiowym celem jest mruczenie i przytulanie się do opiekunów :).
Psotnik jest dużym, bardzo miłym, pięknym
kotkiem. Jest dorodny; waży około 4,5 kg,
to jego właściwa masa ciała, Obecnie ma
około 2 lat, nie więcej.
Jest czystym zwierzakiem, który potrafi
korzystać z kuwety i nie sprawia problemów.
Chętnie bawi się na drapakach, uwielbia
spać w kocich tunelach lub w legowiskach.
Trzymany na rękach delektuje się każdą
chwilą bliskości.
To kochany puchaty koci książę, który
szybciutko zajmie mięciutkie legowisko
w którymi będzie się prężył i przeciągał.
Nie dokucza kotkom, lubi się do nich przytulać, jest dość gadatliwy, bardzo tęskni
za ludźmi.
Prosimy o dobry dom dla Psotnika. To rewelacyjny, piękny i kochany puchaty kotek,
który czeka na dobry i ciepły dom.
Profilaktyka:
Kotek ma komplet szczepień, jest ogólnie
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony.
Jest zaczipowany i został wykastrowany.

HENRY

Przedstawiamy Henrego - pięknego, dużego
psiaka w typie charta (mix wilczarza?), który
trafił pod naszą opiekę. Przypuszczamy, że
został źle wychowany i właściciele nie poradzili sobie w jego temperamentem.
Henry to psiak młody; ma około 1,5 roku,
obecnie waży około 35 kg.
Piesek, jak typowy przedstawiciel swojej
ras;, potrzebuje ruchu, zabawy, towarzystwa
człowieka na co dzień. Bardzo potrzebuje
regularnych spacerów i konsekwentnego
opiekuna.
To pies dość aktywny i wymaga by spędzać
czas poza domem, na spacerach. Psiak ładnie
chodzi na smyczy, nie szarpie i nie ciągnie.
Porusza się sprężyście, dostojnie.
Henry nie przepada za innymi psami,
a zwłaszcza samcami, do ludzi jest przyjazny. Warto od pierwszego dnia wyznaczyć
mu zasady/reguły zachowania.
Psiak podczas spaceru z opiekunami zwraca
uwagę na człowieka, uważnie obserwuje otoczenie, nic mu nie umknie. Prosimy o dobry
dom dla Henrego. Szukamy osób mających
pojęcie o chartach/wilczarzach.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony.
Jest zaczipowany i wykastrowany.

BAGIETKA

Przedstawiamy Bagietkę - miłą, grzeczną
choć dość energiczną sunię, która trafiła
pod naszą opiekę.
Suczka ma około 4-5 lat, jest zadbana, ale
ma nadwagę. Bagietka waży około 45 kg,
pomału wraca do właściwej masy ciała.
To wspaniała, super miła, wesoła i pogodna
suczka. Jest bardzo wpatrzona w opiekunów.
Na spacerach, szczególnie na początku
troszkę się ekscytuje, ale po chwili pięknie
idzie przy nodze.
Suczka szybko reaguje na polecenia, skupia
się na człowieku.
Bagietka bardzo potrzebuje ruchu, zabawy,
spacerów. Za poświęcony czas na pewno
odwdzięczy się ogromną psią miłością.
Bardzo prosimy o dobry dom dla Bagusi.
Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie
zdrowa choć przekarmiona/źle żywiona.
Została odrobaczona i odpchlona. Jest
zaczipowana i została 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

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.
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!

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”.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
REAGUJ NA PRZEMOC!
Więcej informacji
na stronie internetowej
www.ops.olkusz.pl

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

KR

A K- M A R F I S H

CENTRUM RYBNE
DUŻY WYBÓR
PRZETWORÓW RYBNYCH

• SOLONYCH • MARYNOWANYCH •
• SAŁATEK WŁASNEJ PRODUKCJI
ORAZ

• RYBY ŚWIEŻE • RYBY MROŻONE
• RYBY WĘDZONE • KONSERWY

OLKUSZ
ul. Króla Kazimierza
Wielkiego 33

WOLBROM
ul. Krakowska 52A

SAŁATKA ŚLEDZIOWA – PROSTY
I SPRAWDZONY PRZEPIS
Śledzie je się lubi, lub nie… aczkolwiek znam i takich którzy twierdzili,
że śledzi nie tkną a jedzą je obecnie :) Sałatka śledziowa chodziła za
mną od jakiegoś czasu, w końcu znalazłam czas żeby ją zrobić.
Sałatka ta jest fajna ma w sobie
tylko kilka składników, możemy
ją przygotować i na święta, jak
i kolację i zjeść z kromką chleba.
Możecie zamiast przeze mnie
użytych ogórków kiszonych, użyć
konserwowych. Dzięki ogórkom
konserwowym sałatka zrobi się
bardziej charakterna w smaku.
Sałatka śledziowa
z ziemniakami
•
•
•
•
•

5 filetów śledziowych
1 duża cebula
2 ugotowane na twardo jajka
8 ugotowanych ziemniaków
4 nieduże ogórki kiszone

Sos
•
•
•
•

2 łyżki majonezu
2 łyżki jogurtu naturalnego
2 łyżki musztardy
sól, pieprz do smaku

Ziemniaki gotujemy w skórce
czyli gotujemy je w tzw mundurkach ;). Gdy ziemniaki się
gotują śledzie zalewamy zimną
wodą. Odlewamy wodę z ziemniaków i zostawiamy je do wystudzenia, po czym ostrożnie
obieramy ze skórki.
Cebulę obieramy i kroimy
w drobną kosteczkę. Ogórki

kiszone i jajka kroimy w kostkę.
Śledzie wyciągamy z wody, osuszamy i kroimy w kostkę.
Wszystkie składniki dajemy
do miski i mieszamy.Składniki
sosu mieszamy w osobnej misce,
Ulla Pałka

a potem zalewamy składniki sałatki i dokładnie mieszamy.
Doprawiamy solą i pieprzem do
smaku. Sałatkę wstawiamy do
lodówki, najlepsza jest następnego dnia.

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

DYŻURY APTEK - OLKUSZ
DZIEŃ

ADRES

12.12.2019

Czwartek

ul. Buchowieckiego 15A

13.12.2019

Piątek

ul. K.K. Wielkiego 24

14.12.2019

Sobota

ul. Mickiewicza 7

15.12.2019

Niedziela

ul. Legionów Polskich 14

16.12.2019

Poniedziałek

ul. K.K. Wielkiego 60

17.12.2019

Wtorek

ul. K.K. Wielkiego 14

18.12.2019

Środa

ul. Piłsudskiego 22

19.12.2019

Czwartek

ul. Krakowska 16

20.12.2019

Piątek

ul. K.K. Wielkiego 16

21.12.2019

Sobota

al. 1000-lecia 2B

22.12.2019

Niedziela

ul. Nullo 2

23.12.2019

Poniedziałek

ul. K.K. Wielkiego 64B

24.12.2019

Wtorek (Wigilia)

ul. K.K. Wielkiego 28

25.12.2019

Środa (Boże Narodzenie)

al. 1000-lecia 17

26.12.2019

Czwartek (Drugi Dzień
Bożego Narodzenia)

ul. Piłsudskiego 22

27.12.2019

Piątek

ul. Buchowieckiego 15A

28.12.2019

Sobota

ul. Skwer 6

29.12.2019

Niedziela

al. 1000-lecia 17

30.12.2019

Poniedziałek

ul. Legionów Polskich 14

31.12.2019

Wtorek

ul. Buchowieckiego 15A

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

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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Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
życzymy naszym Czytelnikom,
Klientom, Współpracownikom,
dużo szczęścia, radości
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym
Redakcja Gwarka Olkuskiego

Wesołych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku
życzy
ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA” W OLKUSZU
Józef Kaczmarczyk

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Tadeusz Chwast

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy mieszkańcom naszej Gminy,
Radosnego świątecznego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym
Dziękując za współpracę w minionym roku
życzymy by Nowy 2020 Rok był czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu
Prezes Zarządu -Jolanta Dudkiewicz

ŚWIĄTECZNE OZDOBY ROBIONE RĘCZNIE
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a my dokładamy wszelkich starań, aby ten czas był magiczny
i wyjątkowy. Zaczynamy od gonitwy po sklepach za wymarzonymi prezentami dla bliskich i ustalaniem wigilijnego menu
a kończymy na świątecznych dekoracjach domu.
Malownicze wnętrze to nieodłączny element świąt. Każdy z nas stara się,
aby choinka czy świąteczny stół w tych dniach wyglądały wyjątkowo. Często
z braku czasu lub zwyczajnej wygody sięgamy po te gotowe ozdoby dostępne
w każdym markecie, większość z nich jest plastikowa i raczej dość tandetna
i nie trudno tu o efekt przybliżony do wyglądu witryny sklepowej ociekającej
w światełkach i sztucznych łańcuchach.
Aby uniknąć takiej sytuacji dekorację możesz wykonać samemu. Ozdoby
świąteczne wykonane własnoręcznie niosą za sobą kilka zalet, a mianowicie są często tańsze, sprzyjają spędzaniu czasu z bliskimi oraz są oryginalne
i niepowtarzalne!
Niżej znajdziesz kilka pomysłów, z których niektóre z nich zajmą ci zaledwie
kilka chwil.
Suszone owoce na choinkę

Do przygotowania tych ozdób możesz wykorzystać takie owoce jak: pomarańcze, cytryny, grejpfruty, a nawet jabłka. Najpierw owoce należy umyć, osuszyć
i pokroić w plastry dowolnej grubości. Następnie bierzemy się za suszenie.
Najłatwiejszym i najszybszym sposobem jest ich suszenie w suszarce spożywczej. Drugi sposób to suszenie w piekarniku. Wystarczy blaszkę wyłożyć folią
aluminiową i "piec" owoce przez ok. 1 godzinę w 100ºC. Ta metoda jest mniej
wygodna, gdyż owoce co jakiś czas należy przewracać, by się nie powykręcały.
Kolejny sposób to suszenie na kaloryferze – jest to najtańszy sposób suszenia,
ale najbardziej czasochłonny a owoce łatwo się wykrzywiają i jeśli chcemy
zachować proste plasterki, to niestety często musimy ich doglądać i obracać.
Gotowe, plastry można nawlec na nitkę lub ozdoby sznureczek i powiesić
na choince, lub w oknie. Suszone owoce również idealnie się sprawdzą jako
element dekoracyjny do świątecznych stroików, czy świeczek.
Pierniczki na choinkę lub stół wigilijny

Kolejnym pomysłem na oryginalne i do tego smaczne ozdoby to pierniczki.
W ich kształcie, wielkości i dekoracjach możemy nas ograniczyć jedynie nasza
wyobraźnia. Pieczenie pierniczków to chyba jeden z popularniejszych i przyjemniejszych ozdób do zrobienia. Gotowe świetnie nadają się do przyozdobienia świątecznego drzewka, stołu czy jako drobny upominek dla bliskich.
Przepis:

•300 g mąki pszennej
•100 g mąki żytniej pełnoziarnistej
•2 duże jajka
•130 g cukru pudru
•100 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego

•100 g miodu
•1 łyżka przyprawy do piernika
•1 łyżka kakao
•1 łyżeczka sody oczyszczonej

Wszystkie składniki wsypujemy do naczynia, wymieszać i wyrobić do otrzymania gładkiego ciasta (można mikserem). Ciasto może być klejące, ale nie
dodawać mąki.
Ciasto rozwałkuj na grubość 4 mm, podsypując je małą ilością mąki tylko tyle, by ciasto nie kleiło się do stolnicy. Do wykrojenia pierniczków
użyj dowolnych foremek. Układaj je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia w niewielkich odstępach. Piec w temperaturze 180ºC przez około
8 - 10 minut.

Pierniczki po wystudzeniu dowolnie udekoruj - lukier, czekolada, posypki.
Jeśli twoje pierniczki mają zawisnąć na choince to pamiętaj, aby na etapie
wycinania nie zapomnieć o wycięciu dziurki na nitkę do zawieszenia ozdoby.
Figurki z masy papierowej i masy solnej

Masę solną oraz masę papierową można wykonać samodzielnie w domu. Do
zrobienia pierwszej wystarczą: mąka pszenna lub żytnia, mąka ziemniaczana,
sól i letnia woda, a do drugiej: stare gazety, sól, mąka pszenna i ziemniaczana.
Z pomocą kuchennych akcesoriów uformujesz z nich zarówno drobne ozdoby
choinkowe, jak i świąteczną chatkę czy żłóbek.

Dekoracja o zapachu lasu
Potrzebne będą: szyszki, jarzębina, kasztany, żołędzie, patyki, kora drzewa,
liście, gałązki drzew iglastych, mech. Tworząc z nich dowolne kompozycje,
przygotujesz oryginalne dekoracje, które upiększą wigilijny stół lub wybrane
miejsca w domu (parapet okna, drzwi domu, choinka) i dodadzą mu naturalnego zapachu. Ciekawie wyglądają też gałązki tui i bukszpanu z dodatkiem
jarzębiny, przewiązane grubszym sznurkiem jutowym lub wstążką. Ciekawymi
akcentami mogą być różnego rodzaju przyprawy: gwiazdki anyżu, goździki,
laski cynamonu czy kolorowe kulki pieprzu.
Filcowe ozdoby

Do przygotowania tych ozdób potrzebujesz kolorowy filc, mulinę lub nitkę
watę i wstążki. Zacznij od przygotowania kilku szablonów wyciętych z papieru
lub wykorzystaj foremki do ciastek. Na fragmencie filcu odrysuj wybrane
kształty, a następnie je wytnij – każdy x2.
Teraz możesz zszyć ze sobą dwa elementy, do tego wykorzystaj kolorową
mulinę lub nitkę, dobrze jest, gdy kolor ściegu żywo kontrastuje z kolorem filcu.

Kiedy będziesz przy końcu, przez niewielki otwór wsadź do środka watę i zszyj
do końca. Aby powstała ozdoba zawisła na choince przyszyj do niej wstążkę.
Możesz również łącząc kolejno powstałe dekoracje sznurkiem lub kolorową
tasiemką i stworzyć niepowtarzalną girlandę, która może zawisnąć w oknie.
v AM
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Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
w ciepłej, rodzinnej atmosferze
oraz
samych sukcesów
i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2020 roku wszystkim
naszym obecnym i przyszłym Klientom
życzą
Pracownicy Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Olkuszu

od 1956

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ ZDROWIA, SZCZĘŚCIA I POMYŚLNOŚCI
W KAŻDYM DNIU NADCHODZĄCEGO NOWEGO ROKU
ŻYCZY
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Informacje • Reklamy

SKLEP MOTORYZACYJNY

POLICJA
POLICYJNA AKCJA „ALKOHOL I NARKOTYKI”

• 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

9 grudnia 2019 roku policjanci z olkuskiej drogówki prowadzili działania prewencyjno-kontrolne pod hasłem „Alkohol i Narkotyki”. W tym dniu zadania mundurowych skupiały się przede
wszystkim na eliminowaniu z ruchu drogowego tych nieodpowiedzialnych kierowców, którzy
zdecydowali się na jazdę po spożyciu alkoholu. W takim stanie kierowcy nie potrafią realnie
ocenić swojego stanu psychofizycznego. Prowadząc pojazd, narażają swoje życie i innych
użytkowników drogi.
Nie ma pobłażania dla tych kierowców, co prowadzą pojazd na podwójnym gazie. Takie zachowanie stanowi, poważne niebezpieczeństwo na drodze. Policjanci, dbając o bezpieczeństwo
wszystkich użytkowników dróg, prowadzą liczne akcje kontrolne, ale również profilaktyczne. W niedzielne działania zaangażowanych było 17 mundurowych, którzy na drogach powiatu olkuskiego, skontrolowali 1701 kierujących. Dwóch z nich
znajdowało się w stanie nietrzeźwości i jeden pod po użyciu alkoholu. Rekordzista, kierowca mazdy, miał ponad 2 promile
alkoholu i został zatrzymany w Bukownie na ulicy Wodącej.
Przypominamy, że każda ilość wypitego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Jest to szczególnie niebezpieczne dla kierowców. Alkohol pogarsza koordynację ruchową, wzrokową, powoduje błędną ocenę odległości i prędkości.
PAMIĘTAJ!
Pijani kierowcy to zagrożenie na drogach!. Jeżeli podejrzewasz, że kierowca jest pijany
– nie bądź obojętny, reaguj i powiadom o tym policję!

NIETRZEŹWI KIEROWCY NA DROGACH POWIATU OLKUSKIEGO
Nie od dziś wiadomo, że jazda pod wpływem alkoholu jest szczególnie niebezpieczna. Kierowca,
który prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości, zagraża nie tylko własnemu bezpieczeństwu oraz
osób z nim podróżujących, ale również bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego na co dzień walczą z tymi kierowcami, którzy decydują
się na jazdę pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. W tym celu prowadzą liczne
działania prewencyjno-kontrolne, jak również profilaktyczne promujące prawidłowe zachowania na drodze. Mundurowi podejmują działania w celu niedopuszczenia do ruchu kierowców,
którzy wsiadają za kierownicę na „podwójnym gazie”.
Pomimo tego wciąż nie brakuje takich osób, które nie bacząc na konsekwencje swojego zachowania, narażają życie innych użytkowników drogi. Tak było 2 grudnia 2019 roku około godziny 16 na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu. Kierujący volvem 68-letni mieszkaniec Olkusza, nie
zachował bezpiecznej odległości między pojazdami i najechał na tył fiata ducato. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna
jest nietrzeźwy. Miał bowiem 2,7 promila alkoholu w organizmie.
Z kolei 3 grudnia policjanci z komisariatu w Bukownie zatrzymali 37-letniego mieszkańca województwa śląskiego, który kierował samochodem marki Isuzu, mając ponad 1,3 promila. W ubiegłą sobotę tj. 30.11.br. po godzinie 23 w Bolesławiu policjanci
zatrzymali kobietę, która prowadziła opla astrę w stanie nietrzeźwości. Kobieta miała pond 2 promila alkoholu w organizmie
Nietrzeźwy kierowcy nie są bezkarni. Grożą im poważne konsekwencje prawne i finansowe. Kierowca, który prowadzi samochód w stanie nietrzeźwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlega karze pozbawienia wolności, sąd orzeka
wobec niego środek karny, jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów.

UWAGA KIEROWCY! NA DROGACH ŚLISKO I NIEBEZPIECZNIE

Nie Zwlekaj! Dołącz do Nas!

Reklama w gazecie
Tel.: 698 805 242

Pierwsze opady śniegu
i marznący deszcz często
bywają sprawdzianem umiejętności kierowców. Zwłaszcza wtedy, gdy muszą się oni
mierzyć się trudnymi warunkami atmosferycznymi.
1 grudnia 2019 roku około
godziny 16.40 w Pazurku na
drodze wojewódzkiej nr 783
zderzyły się cztery samochody osobowe. Jak wstępnie ustalono, kierująca mercedesem 34-letnia kobieta, na łuku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu
i uderzyła w opal, a następnie czołowo zderzyła się z volvem. Siła uderzenia była tak duża, że mercedes zderzył się jeszcze z innym
pojazdem. Łącznie w wypadku udział wzięły cztery samochody osobowe: mercedes, opel, subaru i volvo. Do szpitali w Olkuszu
oraz Sosnowcu trafiły trzy osoby, kierująca mercedesem oraz dwoje dzieci w wieku 4 i 7 lat.
Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze. Szczególną ostrożność należy zachować na wzniesieniach, dolinach,
mostach, wiaduktach, w pobliżu lasów i zbiorników wodnych. W tych miejscach droga często bywa oblodzona.

KTOŚ WYRZUCIŁ STERTĘ ZUŻYTYCH OPON DO LASU
O zaśmiecaniu lasu i innych miejsc informowaliśmy wielokrotnie. Osoby, które
wyrzucają odpady w miejscach do tego nie przeznaczonych, swoim zachowaniem
naruszają prawo. To także poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego lasów
i zwierzyny. Nieodpowiedzialne zachowanie człowieka może stać się przyczyną
powstawania pożarów. Pomimo tego ludzie wciąż pozostawiają w lasach śmieci.
Z początkiem listopada do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wpłynęło zawiadomienie, że w lesie w Zimnodole ktoś wyrzucił stertę zużytych opon około 200
sztuk. Teraz policjanci szukają osoby, która jest odpowiedzialna za to wykroczenie
i proszą o pomoc w odnalezieniu sprawcy.
PRZYPOMINAMY O KONSEKWENCJACH PRAWNYCH TAKIEGO ZACHOWANIA.

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

Wysypywanie śmieci do lasu jest zabronione prawem. Grozi za to grzywna od 500 złotych nawet do 5 tysięcy złotych. Artykuł
162 kodeksu wykroczeń stanowi, że:
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości,
albo w inny sposób zaśmieca las,podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawcapodlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania,
usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.
Osoby, które mają informację w tej sprawie, proszone są o telefoniczny kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie, nr
tel. 32 6478 237 lub o zgłaszanie się do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Informacje • Reklamy

11

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

RABAT - 10% NA WSZYSTKIE KOSMETYKI
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do Regionalnego Biura Oriflame w Olkuszu ul. Kr. K. Wielkiego 57
poniedziałek 1600 - 1800 • środa 1300 - 1700 • piątek 1200 - 1800
Kontakt:

email:

Małgorzata Poznańska mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl
tel. 696-052-702

zapraszamy do sklepu internetowego:

http://beautystore.oriflame.pl/842930
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

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej

• Zabiegi również w sedacji wziewnej
(podtlenek azotu tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
• Finansowanie zabiegów medycznych
możliwe w systemie ratalnym

IMY
ZATRUDN W
Ó
OPERATOR

Zapraszamy:
poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

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

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

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264
gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
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

Pełnych ciepła i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym
Nowym Roku
życzy

KASA
DLA MECHANIKA
Olkusz, ul.K.K.Wielkiego 29
tel. 506 019 185, 32 641 31 80
e-mail: biuro@copyservice.com.pl

PILAR-KOS Paweł Maroszek

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

Zapraszamy:
OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 10.00 - 13.00

tel. 518 718 020

PANELE
PODŁOGOWE
DRZWI

KARNISZE • ROLETY

tel. 604 790 113

www.paneleipodlogi.pl

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

