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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

Orzech I • Orzech II • Kostka
Groszek • Ekogroszek • Miał

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

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

CENTRUM MEBLI
NA WYMIAR

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

PRODUCENT

SZAFY - GARDEROBY
Z DRZWIAMI SUWANYMI

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

KUCHNIE

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"

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

U nas kupisz drzwi wewnętrzne
sosnowe i dębowe.

Serdecznie zapraszamy:

pon. - pt. 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00
DOSTAWY

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
• 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

WSZYSTKO
Z DREWNA

MOŻLIWOŚĆ

www. system-olkusz.pl

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

Surowe lub malowane

MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO
I MEBLE OGRODOWE

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

W ofercie również drzwi przesuwne i łamane

CENY DO NEGOCJACJI • U NAS NAJTANIEJ !

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl tel. (32) 754 60 10
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IV Olkuski Koncert Kolęd i Pastorałek

Wiatr w żagle! 28. Finał WOŚP

10 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się IV Olkuski Konkurs Kolęd
i Pastorałek. Zebranych powitał Kierownik Działu Artystycznego Michał
Mączka, prowadziły Beata Nowak i Małgorzata Tomsia.

Już po raz 28. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku
zbieraliśmy środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
życia i zdrowia dzieci potrzebujących operacji.

Co roku zwiększa się ilość kolęd
nowoczesnych, naprawdę pięknych, a i klasyczne pojawiają się
w nowych aranżacjach.

W Miejskim Ośrodku Kultury
w Olkuszu od rana trwały przygotowania. O 9.00 rozpoczęła
się odprawa wolonta riusz y.
Zebranych powitały Dyrektor
MOK Ma łgor z ata Żu rek
i Kierownik Działu Organizacji
Impre z Joa n na M ąc zk aMorawska. Szefem sztabu w tym
roku był Kamil Kaszyński. Z ramienia Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu odpraw ie towarzyszył wiceburmistrz Łukasz
Rychlewski.

Wykonawcy prezentowali wysoki poziom, toteż bardzo fachowe jury – Mateusz Jędrysek
i Marcin Wójcik – miało niełatwy wybór.
Oto protokół z obrad jury i lista
najlepszych wykonawców.
W dniu 10.01.2020
Jury w składzie:

1. Mateusz Jędrysek

Wkrótce wolontariusze wyruszyli na ulice. Towarzyszyło im
pięknie świecące słońce.

2. Marcin Wójcik

po przesłuchaniu 43 podmiotów
przyznaje następujące miejsca:
W kategorii solista
kl. I-IV szkoły podstawowe:

1. Miejsce:
Milena Palusińska – Olkusz
2. Miejsce:
Antonina Zborowska
– MOK Olkusz

3. Miejsce:
Pola Bzdek – SP nr 5 Olkusz
W kategorii solista kl.
V-VIII szkoły podstawowe:

1. Miejsce:
Emilia Kańczuga –
SP Witeradów

2. Miejsce:
Zofia Mittman – ZSP Osiek
3. Miejsce:
Karolina Górnicka
– SP nr 1 Olkusz

W kategorii solista szkoły
ponadpodstawowe:

1. Miejsce:
Patrycja Tomczyk –
IV LO Olkusz

2. Miejsce:
Julia Rogóż
– Ognisko Art. „Żaczek”
3. Miejsce:
Katarzyna Zajega
– I LO Olkusz

W kategorii
duety, zespoły, chóry:

1. Miejsce:
Trio WokalnoInstrumentalne – ZSP Osiek

1. 1 Miejsce:
Duet Patrycja Krymula
i Zofia Węglarz – IVO Music
2. 2 Miejsce:
Zespół wokalny
– SP nr 2 Olkusz

3. 3 Miejsce:
Zespół „Anioły Boże”
SP nr 3 Olkusz
Wyróżnienie:

Zespół Wokalno-Instrumentalny
– Ognisko Art. „Żaczek”

Rozdanie nagród odbędzie się podcz as Koncer t u
Bożonarodzeniowegom
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Olkuszu dnia 19 stycznia 2020
roku o godzinie 17.00

Tego dnia niemal każdy przechodzień nosił dumnie medal
Olkusk a Szkółk a Ba letowa
w postaci czerwonego serduszka.
Piotra Korpusika dała piękny
A w Miejskim Ośrodku Kultury pokaz.
trwał koncert przerywany licyPodopieczni Warsztatów Terapii
tacjami. Tradycyjnie prowadził
Zajęciowej w Olkuszu rozruje Piotr Skrzynecki. Ludzie liszali publiczność dynamicznym
cytowali z zapałem, nie żałując
występem.
pieniędzy. Ruch był duży – jedni
przychodzili, inni wychodzili, A w holu MOK Glutaminian
ale niemal przez cały czas sala S o d u d b a ł o p o d t r z y m anie dobrego nastroju u dzieci
była pełna.
i dorosłych.
Koncert rozpoczęło Ognisko
Muzyczne Żaczek pod kierow- Nie zabrakło Fausta – rapera
nictwem Adama Jochemczyka. z Olkusza.
Ś p i e w a ł y s o l i s t k i M O K Po nim na scenie pojawił się zez Pracowni Muzycznej Wiesława spół Kinder HSM Dialekt all in
Family, z koncertem i mini spekBarana.
taklem hip hop spot.
Wystąpiło Ognisko Muzyczne
DodiArt pod kierownictwem W h o l u E l ż b i e t a B a r n a ś ,
Małgorzata Tomsia i Edy ta
Doroty Stachowicz Mączki.
Siwek liczyły pieniądze z puszek.

Po występie Simonu & Jah Vesta
Soundsystem na zakończenie
koncertu zagrał zespół rockowy
13 Dzielnica.
W przer wie wszyscy w yszli
na z ew nąt rz na t radyc y jne
Światełko do Nieba – pogodną
noc rozświetliły zimne ognie.

A nasze serca rozświetliła radość
– po wstępnych obliczeniach
okazało się, że zebrano 58 tysięcy
złotych. Ponad 10 tysięcy więcej,
niż rok temu!
Serdecznie dziękujemy dzielnym
wolontariuszom, darczyńcom
oraz pracownikom MOK, którzy
włożyli dużo wysiłku w to, aby
ten dzień przebiegł jak najlepiej.

Lawendowy Dworek w Kluczach zaprasza na:

KARNAWAŁOWY BAL MASKOWY

8 Lutego 2020 r. - Sobota lub 21 Lutego 2020 r. - Piątek
Bawimy się od 19.00 do 4.00 • Koszt: 160 zł/1 os.

Do dyspozycji:

9-osobowy

Renault Trafic
8-osobowy

Ford Transit

Zapraszamy!



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

W CENIE:
• Muzyka:
Dj Sosen (8 lutego), Zespół Exel (21 Lutego)
• Wyborne Menu:
Przystawka, Danie główne, Deser,
Kolacja I, Kolacja II,
• Słodki Bufet, Bufet Kawowo-Herbaciany,
• Zimne przekąski w formie szwedzkiego stołu
• Napoje niegazowane, woda z miętą i cytryną
• Maski Karnawałowe
• FotoBudka

Rezerwacja: 602-574-450, 796-720-700

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.

3

Informacje • Reklamy

Miliony złotych popłyną do Gorenic
Ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania na rozbudowę budynku OSP wraz z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach otrzymała Gmina Olkusz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Olkusz
znalazł się na pierwszym miejscu, zyskując najwyższą ocenę spośród wszystkich, które otrzymały
dofinansowanie. Wartość wszystkich zaplanowanych prac to ponad 3,6 miliona złotych.

Projekt Gminy Olkusz o nazwie
Rozbudowa budynku OSP wraz
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie
Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3
w GPR zakłada wykonanie 3
obiektów inwestycyjnych wraz
z dostosowaniem ich do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

ciągi piesze. Ponadto, w ramach
tej inwestycji przewidziano nowe
nasadzenia drzew.

Zagospodarowanie terenu przy
stadionie sportowym, z wydzieleniem miejsca pod siłownię
zewnętrzną z urządzeniami.
Zostanie ułożona nowa, bezpieczna nawierzchnia boiska
wielofunkcyjnego, a także powstanie nowa infrastruktura
towarzysząca, w tym: bramki
aluminiowe, słupki do siatkówki,
słupki do tenisa oraz kosze do
koszykówki. Planowana jest
również rozbudowa oświetlenia całego terenu rekreacyjnego
w technologii LED i budowa
ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, chodnika, monitoringu
i siedzisk.

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku oraz instalacji wewnętrznych remizy OSP
w Gorenicach wraz z częściową
rozbiórką istniejącego budynku.
St worzenie strefy rekreacyj- Prace zakładają powstanie drun e j p r z y b u d y n k u S z k o ł y giego segmentu murowanego,
Podstawowej od strony północ- niepodpiwniczonego, piętronej. Pojawią się elementy małej wego z dachem wielospadowym
architektury z kręgiem ogni- o konstrukcji krokwiowo – jętkoskowym, ławkami, koszami na wym. Rozbudowa powiększy salę
śmieci oraz zacienionym miej- spotkań i zabaw oraz pozwoli na
scem odpoczynku dla dzieci wprowadzenie do obiektu noprzy placu zabaw w postaci wych funkcji, m.in. świetlicy dla
drewnianej altany. Wykonane Koła Gospodyń Wiejskich oraz
zostanie także ogrodzenie oraz świetlicy dla młodzieży.

Olkusz pod czujnym
okiem kamer
Blisko 30 kamer zostało zamontowanych w Olkuszu
w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Srebrnego Miasta. Zdecydowana większość, bo 21 urządzeń,
zainstalowano na zlecenie władz miasta na Pakusce
oraz osiedlu Młodych, przy rewitalizowanej Dolince.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty
łączącej mieszkańców, rozwijającej kreatywność dzieci i ich
rodzin, m.in. poprzez organizację imprez okolicznościowych,
wzbogacenie oferty sportowej
oraz umożliwi integrację międzypokoleniową. Zastosowane
rozwiązania techniczne zwiększą
bezpieczeństwo mieszkańców,
korzystających z rewitalizowanych obiektów, oraz funkcjonalność obiektów użyteczności
publicznej.

finansowe całego projektu, wyznaczono na czerwiec 2022 roku.

Wa r t o ś ć c a ł e g o p r o j e k t u
Rozbudowa budynku OSP wraz
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie
Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3
w GPR wynosi 3 605 140,06 zł.

D o f i n a n s o w a n i e
w ramach konkursu
PMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18
d l a 11 O s i P r i o r y t e t o w e j
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa
Planowane jest, by prace zwią- o b s z a ró w w ie j s k ic h w r az a ne z re a l i z ac ją projek t u mach Regionalnego Programu
w Gorenicach rozpoczęły się Operacyjnego Województwa
w drugim kwartale tego roku. Małopolskiego na lata 2014-2020
Ich zakończenie oraz rozliczenie wynosi 2 558 391,33 zł.

OSOBOWE
DOSTAWCZE • TIR
Laski
Katowice
ul. Bolesławska

- Mieszkańców Gorenic z pewnością ucieszy pozyskanie tego
dofinansowania, bowiem pozwoli
ono na realizację tak bardzo potrzebnych prac. Konkurencja
była jednak duża. W konkursie
złożono 64 wnioski na kwotę sięgającą blisko 150 milionów złotych. Z tak długiej listy Zarząd
Województwa Małopolskiego
wybrał do realizacji 11 najlepszych pomysłów, nasz wskazując
na pierwszym miejscu. Gorąco za
to dziękuję – komentuje Roman
Pia śn i k , bu r m ist r z M ia sta
i Gminy Olkusz.

Olkusz
DK94

Karczma
Bida

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

Pozostałe kamery uzupełniły system
w obrębie rynku. Koszt prac to 200
tysięcy złotych, a, jak zapowiadają
władze miasta, to nie koniec rozbudowy sieci miejskiego monitoringu.

- Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas priorytetem,
a skuteczny monitoring – poza
znaczącym wsparciem w wykrywaniu sprawców przestępstw czy
wykroczeń – pełni również istotną
funkcję prewencyjną. Ktoś dwa
razy zastanowi się, czy chce złamać
prawo, wiedząc, że jego wizerunek
zostanie zachowany. W 2019 roku
wykonaliśmy pierwszy duży krok do
budowy pełnego systemu monitoringu miejskiego, kolejne wykonamy
w nadchodzących latach – komentuje Roman Piaśnik.
Jeszcze przed końcem 2019 roku
uzupełniony został monitoring na
olkuskim rynku, bowiem istniejący
dotychczas wymagał pewnych korekt. Dziś jest to system, który opiera
się zarówno na kamerach kierunkowych, jak i też ogólnych – szeroko-

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

kątnych. Może dodatkowo rejestrować numery rejestracyjne pojazdów
wjeżdżających na rynek. Kamery
trafiły również na osiedle Młodych
i Pakuskę, gdzie system monitoringu
został zbudowany właściwie od zera.
Kamery w ramach miejskiego monitoringu pozwalają na zapis historii
nagrań oraz na sprawowanie kontroli
z biura Straży Miejskiej. Dzięki temu
strażnicy mogą, widząc podejrzane
zachowanie osoby lub grupy osób,
odpowiednio skierować swoją uwagę
oraz udzielać bardzo precyzyjnych
wskazówek wysłanemu patrolowi.

- Nie jest to koniec działań, mających na celu poprawę naszego bezpieczeństwa. W budżecie na 2020
rok zaplanowaliśmy 300 tysięcy
złotych na rozbudowę monitoringu
o kolejne lokalizacje. Pracujemy na
otwartym systemie, dzięki czemu
możliwości poszerzania zasięgu
naszych kamer są właściwie nieograniczone – podsumowuje Roman
Piaśnik.

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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Wolbrom pokazał swą moc. Uzbierano
aż 86 tys. złotych na rzecz WOŚP!
Najhojniejszymi w powiecie olkuskim okazali się mieszkańcy gminy Wolbrom.
Tegoroczny 28 finał WOŚP, przeznaczony na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci, wolbromianie wsparli kwotą aż
86.328,65 złotych! To ponad 30 tys. zł. więcej niż w ubiegłym roku.
Organizatorem 28 Finału był
#4928 Sztab Wolbrom prowadz ony prz ez Stowa rz y sz enie
Motocyk liści Wolbromscy na
czele z Tomaszem Płaszczykiem,
przy współpracy Urzędu Miasta
i Gminy w Wolbromiu, instytucji
i przedsiębiorstw z całego regionu
oraz ludzi dobrej woli. Honorowy
patronat nad 28 Finałem WOŚP
objął Burmistrz Miasta i Gminy
Wolbrom Adam, Zielnik.
- 12 stycznia br. odbył się 28. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Dziękuję wszystkim, którzy
poświęcili swój czas i zaangażowali
się w jego organizację. Szczególne
podziękowania należą się sztabowi
gminnemu WOŚP z jego szefem
- Panem Tomaszem Płaszczykiem
na czele. Warto podkreślić, iż niedzielne „święto dobroci” było re-

kordowe. Zebrane przeszło 86 tys.
złotych mówi samo za siebie. Słowa
„Starajcie się zostawić ten świat choć
trochę lepszym, niż go zastaliście”
zostały spełnione kolejny raz. WOŚP
to nie tylko jeden dzień, a cała długa
i trudna organizacja. Wszystkim
zaangażowanym w przeżycie tego
dnia, jeszcze raz serdecznie dziękuję Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom
Adam Zielnik.

Wolbromski Finał WOŚP odbywał
się w Domu Kultury, gdzie od godziny 14.00, aż do poźnego wieczora
na scenie odbywał się blok występów
artystycznych przeplatany licytacjami
przekazanych przedmiotów. Całość
imprezy zakończyło efektowne
„Światełko do nieba”.
Zapraszamy do obejrzenia galerii
zdjęć z 28 Finału WOŚP.

v wolbrom.pl

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
- w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
- w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach
limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
4. Daleko mu do dżentelmena
7. Powieściopisarz
11. Miasto z Fordonem
12. Szczeżuje
13. Nadaje słuchowiska
14. Kilogramy do zrzucenia
18. Łańcuch górski z Mont Blanc
20. Znawca kultury i języka kraju z Ankarą
21. Świnka ze skrzelami
22. Łączy się z piszczelą
24. Filmowy kompan Flapa
25. Kasjer instytucji
26. Trunek z ryżu lub daktyli
Pionowo:
1. Artur, poeta, piewca dawnej Warszawy
2. Zielonożółty łuszczak
3. Znak porozumiewawczy niemych
5. Przeciwieństwo pięknisia
6. Kałuże po roztajałym śniegu
8. Potocznie: zamieszanie, zamęt
9. Bohaterka piosenki „W siną dal”
10. Indyjska, to okularnik
15. Dobra w sali koncertowej
16. Pismo zawierające listę osób
17. Barwny łuszczak, zimujący w Polsce
18. Awaryjna zapinka
19. Pot. o widzach
23. Nocna poświata nad miastem

NAGRODY:
Agata Przybyłek NAJLEPSZE, CO MNIE SPOTKAŁO
Wzruszająca i piękna historia miłosna, która nie pozwoli o sobie
zapomnieć.
Olga wyjeżdża na wakacje na Podhale. Ma
zamieszkać u ojca, z którym od lat nie utrzymuje kontaktu. Od rozwodu rodziców Olga
nie potraﬁ mu wybaczyć ani nie chce znać
jego nowej rodziny. Wszystko wskazuje na
to, że będzie to najgorsze lato w jej życiu. Do
czasu, gdy na jej drodze pojawia się Janek –
młody góral, który pracuje w restauracji na
Kasprowym Wierchu. Okazuje się jednak, że
nie tylko Olga ma za sobą trudną historię…
Rodzące się między nimi uczucie zostanie
wystawione na niejedną próbę, gdy Olga odkryje pewną rodzinną tajemnicę, która nią wstrząśnie. Czy miłość jest w stanie przetrwać wszelkie przeciwności? I czy krzywdy sprzed lat można
wybaczyć?

Agnieszka Lis POCZTÓWKI
Wakacje na Wyspach Kanaryjskich
w styczniu, kiedy w Polsce jest szaro
i zimno, wydają się strzałem w dziesiątkę. Słoneczne plaże, piękne widoki,
hotel all inclusive. Żyć, nie umierać!

Litery na czerwonych polach czytane
od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się
w poniedziałek (20.01.br) między 9.00 a 9.30 do redakcji
Gwarka Olkuskiego pod numer 698 805 242 i podadzą
poprawne hasło mamy książki!

A jednak i w słonecznym raju nie zawsze
może być idealnie. Trudno powstrzymać się
od złośliwych komentarzy, widząc turystkę
w zbyt skąpym stroju czy małżeństwo objadające się w hotelowej restauracji. Gdy okazuje się, że przewodnik testuje nową trasę,
w której nie ma ani widoków ani wygód, maski opadają – do
głosu dochodzą najgłębiej skrywane sekrety i ukrywane latami
kłamstwa. Bohaterowie będą zmuszeni spojrzeć w głąb siebie
i odkryć swoje prawdziwe ja.
Agnieszka Lis w swojej nowej powieści kreśli wyraziste portrety
psychologiczne. Pokazuje jakie emocje rodzą się w nas, gdy wymarzone wakacje zamieniają się w nieporozumienie. Czy ten
urlop na zawsze zmieni życie bohaterów?
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KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE
Ponad 20 lat doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej
księgi przychodów
i rozchodów
TANIO
 Ryczałt
SZYBKO
SOLIDNIE
 Rejestry VAT
 ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu
działalności
ul. Króla Kaziemierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz
Tel. 32 754 56 70 • 511 458 062

KĄCIK KULINARNY

MISKA PYSZNOŚCI NA LUNCH
SIĘ POLECA, PROSTY PRZEPIS
Oj, co by tu zjeść jutro w pracy? Kto zna to pytanie?? To ja mam na
nie odpowiedź! Zjedz to co lubisz :) Tak przyrządź to szybko i miej
z głowy ;) To jeden z takich przepisów.
Ja mam fazy na sałatki, potem mi
przechodzi. Mam fazy na mięso..
coraz bardziej chciałabym mieć
ich mniej… Tym razem do pracy
zrobiłam sobie miskę dobra.
Czemu miskę dobra? Bo zawiera
wszystko co lubię, bo szybko się
ją przygotowuje i jest w sam raz
na lunch.
Miska pyszności
•
•
•
•
•
•
•
•

garść mieszanki sałat
1 nieduży batat
1/2 avocado
kilka oliwek
pół pomidora
plaster fety
świeży pieprz
oliwa (u mnie truflowa – ulubiona)

Sos miodowy
• łyżeczka miodu od UleUli
• łyżeczka oliwy
• pieprz świeżo mielony
• łyżeczka ciepłej wody

Zaczynamy od batata, obieramy
go, kroimy w kawałki wedle
uznania. Przekładamy na patelnię, dodajemy 1/3 szklanki
wody i na mały ogniu gotujemy
aż batat będzie miękki, u mnie
około 8-10 minut. Gdy wbijesz
w batata widelec i poczujesz że
batat jest miękki jest gotowy,

ściągamy pokrywkę odparowujemy ewentualną wodę i możemy go lekko przyrumienić
na patelni z kilkoma kroplami
oleju.
Do pojemnika na lunch wkłada my nasz e l iście sa łat y.
Układamy obrane i pokrojone
avocado, dodajemy oliwki, pół
pomidora w kawałkach i batata
oraz fetę. Wszystko delikatnie
skrapiamy oliwą i posypujemy
świeżo zmielonym pieprzem.
W mały słoiczku mieszamy
składnik na sos, doprawiamy
świeżo zmielonym pieprzem.

** jeśli chcesz dołożyć kawałek
mięsa np. kurczaka, dołóż go
do batatów na patelnię ( tylko
w małych kawałkach ) uparuj, dopraw i będzie pysznie !
Pamiętaj do miski możesz dodać pomidory suszone, pestki
wszelkie, po prostu to co lubisz
najbardziej : )Miska pyszności
gotowa .. teraz tylko trzeba poczekać do lunchu ; )
Gdy będziesz jeść miskę i masz
szansę podgrzać batata, podgrzej go będzie smaczniejszy !

Ulla Pałka

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

DYŻURY APTEK - OLKUSZ
DZIEŃ

ADRES

16.01.2020

Czwartek

Skwer 6

17.01.2020

Piątek

ul. K.K. Wielkiego 24

18.01.2020

Sobota

ul. Rabsztyńska 2

19.01.2020

Niedziela

Al. 1000-lecia 17

20.01.2020

Poniedziałek

ul. Buchowieckiego 15 A

21.01.2020

Wtorek

Al. 1000-lecia 2 B

22.01.2020

Środa

ul. K. K. Wielkiego 64 B

23.01.2020

Czwartek

ul. K. K. Wielkiego 14

24.01.2020

Piątek

ul. K. K. Wielkiego 28

25.01.2020

Sobota

ul. K. K. Wielkiego 60

26.01.2020

Niedziela

ul. K. K. Wielkiego 64 B

27.01.2020

Poniedziałek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

28.01.2020

Wtorek

ul. Mickiewicza 7

29.01.2020

Środa

ul. Nullo 2

30.01.2020

Czwartek

ul. Orzeszkowej 22

31.01.2020

Piątek

ul. Piłsudskiego 22

1.02.2020

Sobota

ul. Skwer 6

2.02.2020

Niedziela

ul. K. K. Wielkiego 24

3.02.2020

Poniedziałek

ul. Rabsztyńska 2

4.02.2020

Wtorek

ul. Al. 1000-lecia 17

5.02.2020

Środa

ul. Buchowieckiego 15 A

6.02.2020

Czwartek

ul. Al. 1000-lecia 2B

7.02.2020

Piątek

ul. Legionów Polskich 14

8.02.2020

Sobota

ul. K. K. Wielkiego 14

9.02.2020

Niedziela

ul. K. K. Wielkiego 28

10.02.2020

Poniedziałek

ul. K. K. Wielkiego 60

11.02.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

12.02.2020

Środa

ul. Skwer 6

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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Informacje • Reklamy

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Upominek
od firmy gratis!
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Bukowno, Ul. Szkolna 1A
obok INTERMARCHE
Pn. - Pt. 700 - 1900, Sob. 700 - 1400

tel: 32

100 20 57

AGA

SERWIS OPON

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

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

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

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

SKLEP MOTORYZACYJNY

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

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

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

POLICJA
AKCJA „PROBIERZ” – BADANIE STANU TRZEŹWOŚCI KIEROWCÓW
Policjanci wciąż borykają się z nietrzeźwymi kierowcami, którzy są plagą na naszych drogach. Eliminowanie
ich z ruchu drogowego, to główne zdanie mundurowych. Nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne zagrożenie
na drodze. Wypadki z ich udziałem niejednokrotnie kończą się tragedią. Podobnie jest z kierowcami, którzy
poruszają się po drogach z nadmierną prędkością.
13 i 14 stycznia policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przeprowadzili działania
„Probierz”. Mundurowi kontrolowali stan trzeźwości kierujących, podczas których ujawniono trzech nietrzeźwych kierowców. Rekordzista miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany 13
stycznia br. w Porębie Górnej przed godziną 9 rano. Podczas kontroli okazało się, że prowadzi on pojazd,nie
mając do tego uprawnień.
Z kolei 12 stycznia br. na drodze krajowej nr 94 w Sienicznie patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli kierowcę, który w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 98 km/h. Mężczyzna jechał w terenie zabudowanym z prędkością 148 kilometrów. Zgodnie z przepisami
na tym odcinku drogi można jechać najwyżej 50 kilometrów. 19-letni kierowca mercedesa został ukarany mandatem karnym i 10 punktami. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.
Policjanci do działań wykorzystują zaawansowane technicznie urządzenia elektroniczne. W przypadku badania stanu trzeźwości kierujących
pozwalają one na bardzo szybkie, kilkusekundowe badanie. Każdy patrol ruchu drogowego olkuskiej komendy, wyposażony jest w urządzenie
typu, Alcosensor, Alcoquant lub Alcoblow.
Warto przypomnieć, że dopuszczalna zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u kierującego pojazdem w Polsce to 0,09 mg/l. Nieuchronność kontroli, konsekwencje finansowe, konsekwencje karne, w tym utrata uprawnień za jazdę pod wpływem alkoholu, powinny skłaniać kierowców do refleksji – czy warto ryzykować ? Najważniejsza jednak refleksja winna brzmieć – czy warto ryzykować utratę ludzkiego życia i zdrowia?

GRUPA „SPEED” PRZECIW PIRATOM DROGOWYM
Grupa „Speed” przeciwdziała niebezpiecznym zachowaniom na drogach. Sama już nazwa
wskazuje, jakie zadania stoją przed mundurowymi. Nadmierna prędkość jest bowiem
jednym z głównych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych.
Mundurowi z grupy „Speed” kierowani są również na akcje, w miejsca, gdzie najczęściej
dochodzi do rażącego łamania przepisów ruchu drogowego lub w miejsca organizacji nielegalnych wyścigów ulicznych.
Do zadań grup „Speed” należą, m.in.: ujawnianie kierujących, którzy dopuszczają się agresywnych zachowań na drodze, a to nie tylko przekraczanie dopuszczalnej prędkości, ale
i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe wyprzedzanie i inne niebezpieczne
zachowania. Podczas działań drogowych grupa „Speed” wykorzystuje tj. ręczne laserowe
mierniki prędkości z rejestracją obrazu oraz pojazdy wyposażone w videorejestratory.
To właśnie z grupy „Speed” 9 stycznia 2019 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu zatrzymali do kontroli drogowej 32-letniego kierowcę peugeota, który
w obszarze zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 30 km/h. Po sprawdzeniu kierującego w policyjnych bazach danych okazało się,
że nie był to pierwszy przypadek jego brawurowej jazdy. Kierowcy zatrzymano już wcześniej prawo jazdy na okres 3 miesięcy, ponieważ w terenie
zabudowanym przekroczył on dozwoloną prędkość o 50 km. Teraz kierowca będzie musiał się liczyć z konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
Przypominamy, że nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu prędkość niesie za sobą poważne zagrożenie i może doprowadzić do
kolizji lub wypadków, które niejednokrotnie kończą się tragedią.

MAŁOPOLSCY POLICJANCI UJAWNIAJĄ
KOLEJNE PRZYPADKI COFANIA
LICZNIKÓW SAMOCHODÓW
Od 1 stycznia 2020 r. dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego
policjanci spisują stan licznika w kontrolowanych pojazdach a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Od 25 maja 2019 r. zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do lat 5 więzienia.

MAŁOPOLSKA DROGÓWKA PONOWNIE UJAWNIŁA TAKIE PRZYPADKI.
5 stycznia br. przed południem na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki VW Sharan, kierowany przez 36 –letniego mieszkańca Katowic. Mundurowi w ramach nowych uprawnień, sprawdzili aktualny stan
drogomierza i po zweryfikowaniu go w Centralnej Ewidencji Pojazdów, okazało się, że nie zgadza się on ze stanem licznika ostatniego badania
technicznego. Okazało się, że licznik był cofnięty o 128351 km. Sprawą teraz zajmują się policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Olkuszu.
6 stycznia br. funkcjonariusze Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie podczas nadzoru nad ruchem drogowym w rejonie Placu Poboru
Opłat w Balicach zatrzymał do kontroli drogowej samochód marki Audi, którego kierujący nie zastosował się do znaku „B1”, to jest zakazu ruchu
w obu kierunkach. Za popełnione wykroczenie kierujący został ukarany mandatem karnym. W ramach realizowanych czynności policjanci sprawdzili także aktualny stan drogomierza, który wynosił 227.561 km. Następnie sprawdzili pojazd w systemie informatycznym (Centralna Ewidencja
Pojazdów), uzyskując informację, że stan jego licznika podczas ostatniego badania technicznego w roku 2019 wynosił - 246.994 km. Kierowca nie
był w stanie dokładnie wytłumaczyć dlaczego przebieg się zmniejszył. Twierdził, że w ostatnim czasie kilkukrotnie pozostawiał pojazd u mechanika, który stwierdził usterkę licznika i wymienił go na nowy Wobec podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 306a KK - „Zmiana wskazania
drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru”) sprawa została przekazana do Komisariatu Policji w Zabierzowie, która w ramach
prowadzonego postępowania przygotowawczego wyjaśni jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.
7 stycznia policjanci z suskiej drogówki realizowali działania kontrolno-prewencyjne „kaskadowy pomiar prędkości” na terenie całego
powiatu. W czasie kontroli kolejnego samochodu tym razem m-ki Chevrolet kierowanego przez mieszkankę powiatu suskiego sprawdzono dodatkowo przebieg licznika jej pojazdu. Jak się okazało, samochód posiadał mniejszy przebieg o prawie 500 km niż w maju 2019 r.
w czasie przeglądu technicznego.
O wiele wyższą różnicę w przebiegu samochodu miała zatrzymana 8 stycznia, do kontroli drogowej w miejscowości Stryszawa. W jej samochodzie m-ki Hyundai stan licznika był niższy o 63000 km niż na wykonanym wcześniej przeglądzie technicznym. Wobec podejrzenia popełnienia
przestępstwa będą wykonywane dalsze czynności, zmierzające do ustalenia, jak doszło do zmiany drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.
5 stycznia br. na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca patrol Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymał do
kontroli drogowej kierującego peugeotem, który przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 35 km/h. W trakcie kontroli
pojazdu policjanci ujawnili też brak gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego. Za popełnione wykroczenia kierowca został ukarany mandatem karnym.
Dalsza kontrola wykazała też braki w oświetleniu, co z kolei skutkowało zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego od tego pojazdu. Korzystając
z nowych uprawnień, mundurowi sprawdzili również aktualny stan drogomierza peugeota, który wskazywał 76096 km. Kolejno zweryfikowali
pojazd w systemie i okazało się, że stan jego licznika podczas ostatniego badania technicznego wykonanego w kwietniu ubr. wynosił 280120 km.
Kierowca nie potrafił wyjaśnić dlaczego stan licznika jest zaniżony o ponad 200 tys.km.Teraz sprawą podejrzenia popełnienia przestępstwa dotyczącego zmiany wskazania drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru, zajmą się śledczy, którzy będą badać w jaki sposób doszło
do zaniżenia wartości drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.

AWANTURA DOMOWA I NIETRZEŹWI RODZICE
SPRAWUJĄCY OPIEKĘ NAD MAŁOLETNIMI DZIEĆMI
W poniedziałek (6.01.20r.) z samego rana mundurowi zostali wezwani do jednego z mieszkań w powiecie
olkuskim. Według zgłoszenia małżonkowie mieli się między sobą awanturować. Kiedy wysłano na miejsce
policyjny patrol, w mieszkaniu mundurowi zastali 39-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę oraz dwoje ich
dzieci w wieku 8 i 13 lat. Jak ustalili interweniujący funkcjonariusze podczas, spożywania alkoholu doszło
do kłótni i wyzwisk miedzy małżonkami. W trakcie rozmowy funkcjonariusze zwrócili uwagę na bełkotliwą
mowę pary i wyczuli wyraźną woń alkoholu. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że matka oraz ojciec
dzieci mają ponad 2 promile alkoholu w organizmie i w tym stanie sprawują opiekę nad 8-letnim synem i 13
– letnią córką. Do mieszkania nietrzeźwych rodziców przybyła rodzina, która zobowiązała się zaopiekować
dziećmi. Mundurowi niebawem prześlą materiały z interwencji do Wydziału III Rodzinnego Sądu Rejonowego w Olkuszu. Teraz sytuacją rodziny będzie interesował się także dzielnicowy.

Informacje • Reklamy

7

SKLEP TECHNIK

Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi
Zestaw Combo 1390 zł brutto

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

SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
(CZĘŚCI ZAMIENNE)

• ostrzenie pił widiowych• ostrzenie łańcuchów do pił •
• narzędzia spawalnicze • narzędzia pneumatyczne •

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.
Kontakt:
Zapraszamy do
Małgorzata Poznańska
Regionalnego Biura
tel. 696-052-702;
Oriflame w Olkuszu
email:
ul. Kr. K. Wielkiego 57

Świat należy
do kobiet

mpoznanska1@vp.pl
poniedziałek 1600 - 1800 www.twoje-ori.olkusz.pl
środa 1300 - 1700
zapraszamy do sklepu internetowego:
piątek 1200 - 1800 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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W styczniu polecamy
Wyspy Kanaryjskie,
gdzie przyjemnie i ciepło :)
• Teneryfa, 7 dni, Hotel 3*,
wyżywienie All Inclusive, wylot z Katowic,
Cena od 2300 zł/os.

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

• Fuerteventura, 9 dni, Hotel 3*,
wyżywienie All, wylot Katowice,
Cena od 2800 zł/os.

Wielka styczniowa obniżka
na objazdówki do Chin:
Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

25 lat doświadczenia!
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

• Pekin i okolice, 8 dni, wyżywienie HB,
opieka pilota, wylot 11.02.2020 r.,
Cena od 2590 zł/os.

TO PROSTSZE
NIŻ MYŚLISZ!

Sprawdź łatwe w użyciu kasy
fiskalne online nowej generacji
dla Restauracji, Barów, Kawiarni,
Pubów, Food Trucków i innych firm

 506 019 185 • 32 641 31 80

