13 LUTEGO 2020
Nr 02/2020 (064)
ISSN: 1896-1797
Nakład: 22 000 szt.

gwarekolkuski@wp.pl

GwarekOlkuski

698 805 242
www.gwarek-olkuski.pl
Obszar gmin, miast i wsi: Bogucin Duży, Bogucin Mały, BOLESŁAW, Braciejówka, Brzozówka, BUKOWNO, Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec,
Kaliś, KLUCZE, Kogutek, Kolbark, Kosmolów, Krze, Krzykawka, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Laski, Małobądz, Michałówka, Niesułowice, Olewin, OLKUSZ, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie,
Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek, Sieniczno, Strzegowa, Troks, TRZYCIĄŻ, Ujków Nowy, Wierzchowisko, Witeradów, WOLBROM, Zadroże, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada.

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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Posłuchajmy opowieści gwarków

Dzięki nowoczesnej technice można wędrować Srebrnym Szlakiem Gwarków Olkuskich, po którym
oprowadza nas wirtualny przewodnik ze specjalnej bezpłatnej aplikacji na urządzenia mobilne. Aplikacja, podobnie, jak cały szlak gwarków, została zrealizowana na zlecenie olkuskiego magistratu.
- Aplikacja na telefony znakomicie uzupełnia cały Szlak Gwarków Olkuskich.
Dzięki niej wędrowanie Szlakiem staje
się jeszcze ciekawsze, pouczające oraz
zabawne. Dziś właściwie każdy z nas
dysponuje urządzeniem mobilnym,
dlatego jest to atrakcja dla każdego. Sam
Szlak Gwarków staje się coraz popularniejszy, o czym świadczą liczne zdjęcia
rzeźb publikowanych w internecie –
komentuje Roman Piaśnik, burmistrz
Olkusza.

Zbiórka pluszaków
akcji Misie Ratownisie
dobiegła końca
Zaangażowanie miasta przerosło najśmielsze
oczekiwania organizatorów. W zbiórkę włączyło się ponad 50 placówek z Olkusza i okolic, jak
również z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Krakowa oraz Modlniczki. W sumie udało się zebrać
prawie 10.000 pluszaków!
W akcji brały udział prawie
wszystkie szkoły podstawowe
oraz przedszkola w powiecie.
Ogromnym wsparciem akcji
była drukarnia Omega Art,
która zajęła się stroną reklamową oraz firma SOVRANA,

która w yprała i zdezynfekowana misie.

Dla wszystkich zaangażowanych, 28 lutego planowany
jest Wielki Finał. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka
akcja w naszym mieście.

Jesienią ubiegłego roku na olkuskiej
starówce stanęło 18 rzeźb gwarków
tworzących „Srebrny Szlak Gwarków
Olkuskich”, czyli ścieżkę edukacyjno-historyczną, która daje możliwość
zwiedzania miasta w nietypowy sposób. Na postumentach z charakterystycznego, czerwonego zlepieńca parczewskiego, poza postaciami gwarków,
zostały także umieszczone tabliczki
z informacjami o historii i zabytkach
naszego miasta. Każda z postaci gwarków jest inna, bowiem „opowiada” inną
historię obrazując wybrany aspekt historii miasta, czyli wydarzenie, postać,
miejsce, czy olkuską legendę.
Najnowszym elementem projektu jest
aplikacja na urządzenia mobilne, która
daje możliwość spaceru „Srebrnym
Szlakiem Gwarków Olkuskich ”
z wirtualnym audioprzewodnikiem.
Aplikację o nazwie „Szlak Gwarków
Olkuskich” można pobrać bezpłatnie
ze Sklepu Play lub z AppStore.

Podczas wędrówki Szlakiem Gwarków
aplikacja przekazuje nie tylko ciekawostki związane z samymi gwarkami
i miejscami, w których znajdują się
rzeźby, ale także wiele informacji
o historii Olkusza i mijanych obiektów.
Poza tym audioprzewodnik oprowadza nas po szlaku, dając wskazówki do
dalszej wędrówki. Podczas spaceru, na
ekranie telefonu możemy także czytać
instrukcje, wybierać kolejne nagrania

oraz oglądać zdjęcia kolejnych rzeźb
gwarków.

Na ekranie jest widoczny plan Olkusza
pokazujący rozmieszczenie poszczególnych figur gwarków i naszą lokalizację. W aplikacji są dostępne nagrania
w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Rodziny, które
wyruszają na spacer z dziećmi, mogą
wybrać wersję nagrania dla dzieci,
która ma ciekawą fabułę dostosowaną
do potrzeb i oczekiwań najmłodszych
turystów. W tej wersji przewodnikiem
po szlaku jest olkuski gwarek o imieniu
Dobrosław, który szuka swej narzeczonej Kunegundy, a po drodze spotykają
go różne przygody. Uzupełnieniem są
efekty dźwiękowe, które przenoszą nas
w dawne czasy.
Aplikacja jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami słuchu lub wzroku
(niedowidzących i niewidomych).
Można wybrać w aplikacji zmiany kontrastu wyświetlania, głośności, a także
wielkości czcionki. Została także wykonana wersja audioprzewodnika z tzw.
audiodeskrypcją, gdzie lektor opisuje
elementy otoczenia, których nie mają
możliwości zobaczyć osoby z niepełnosprawnością wzroku. Specjalnie dla
nich przy rzeźbach gwarków zostały
zamontowane tzw. beacony. Dzięki
temu, wędrując szlakiem z uruchomioną
aplikacją, gdy zbliżamy się do postaci
gwarka, automatycznie włącza się kolejne nagranie.

Zw iedzanie „ Srebrnego Szlaku
Gwarków Olkuskich” daje możliwość
poznania historii miasta w niezwykły
sposób. Audioprzewodnik daje cały
wachlarz zastosowań zarówno przez
turystów indywidulanych, jak i zorganizowane wycieczki. W oparciu o szlak
można zorganizować ciekawą lekcję
historii w terenie, czy grę miejską.
Uzupełnieniem projektu jest quest
„Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich”.

Wędrując szlakiem z ulotką z questem,
w której jest plan starówki z zaznaczoną
lokalizacją rzeźb gwarków, należy odpowiadać na pytania związane z historią Olkusza i miejscowego górnictwa.
Ulotki z questem opracowane i wydane
przez olkuski magistrat trafiły już do
szkół na terenie miasta i gminy Olkusz.
Są także dostępne w Punkcie Informacji
Turystycznej. Wkrótce ukaże się gra
typu memo związana z historią olkuskiego górnictwa i szlakiem gwarków.
Audioprzewodnik „Srebrny Szlak
Gwarków Olkuskich” nie jest jedynym
w Olkuszu, ale pierwszym specjalnie
dedykowanym na urządzenia mobilne.
Przed kilkoma laty olkuska Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna
w Olkuszu we współpracy z partnerami
zrealizowała projekt „Olkusz. Posłuchaj
i zobacz”, którego efektem jest bezpłatny
audioprzewodnik po Olkuszu i zamku
Rabsztyn, jaki można znaleźć na stronie www.audioprzewodnik.olkusz.
pl. Także Miejski Ośrodek Kultury
w Olkuszu opracował bezpłatny audioprzewodnik po zamku Rabsztyn.
Najnowsza aplikacja mobilna „Srebrny
Szlak Gwarków Olkuskich” została
zrealizowana przez firmę Audiotour
na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy

w Olkuszu. Realizacja całego projektu
„Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich”
kosztowała 371 228 zł, z czego 256
045,50 zł pokryła dotacja pozyskana
przez władze Olkusza, a 115 182,50 zł
wyniósł wkład własny.

„Srebrny szlak gwarków olkuskich”
to część rewitalizacyjnego projektu
„Modernizacja budynków: administracyjnego, terapeutycznego wraz
z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu – zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”,
w skład którego wchodzi jeszcze zagospodarowania terenu wokół Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ul. Kantego
(boisko wielofunkcyjne, boisko do
gier i zabaw oraz plenerowa siłownia)
oraz montaż zewnętrznej windy dla
osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Wartość całego projektu „Modernizacja
budynków: administracyjnego, terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne
w Olkuszu” to 1 298 849,53 złotych,
z czego dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 - 2020 wynosi 974 137,12 złotych.

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE
Ponad 20 lat doświadczenia

WOL-MED Centrum Medyczne

Partnerem Jurajskiego Klubu OYAMA Karate!
Z radością informujemy, że Partnerem Jurajskiego Klubu
Oyama Karate w Olkuszu i Wolbromiu został WOL-MED
Centrum Medyczne z Prezesem Lidią Gądek na czele.
W ramach zawiązanej współpracy WOL-MED będzie świadczyć na rzecz Klubu
nieodpłatne usługi medyczne związane z organizacją imprez sportowych
oraz obowiązkiem przeprowadzania regularnych badań sportowców, zadba
o zdrowie naszych zawodników, chroniąc ich przed czyhającymi zagrożeniami,
co znacznie usprawni funkcjonowanie klubu. Dziękujemy za kontynuację
i poszerzenie naszej współpracy.
Już dzisiaj zapraszamy na IV Otwarte Mistrzostwa Regionalne OYAMA Karate
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom – 16 lutego 2020 r. do nowej
hali sportowej w Wolbromiu, przy ul. Mariackiej 28. Oficjalne rozpoczęcie
10.00. Wstęp wolny! OSU

 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

Informacje • Reklamy

3

Urodzona w KL Auschwitz
W przeddzień 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz-Birkenau – 26 stycznia - odbyło się spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy
z byłymi więźniami. Wcześniej Para Prezydencka i Ocalali wspólnie uczestniczyli w Mszy świętej.
Wśród nich była Stefania Wernik
zamieszkała w Osieku koło Olkusza.
Na uroczystości przyjechała z mężem
Janem, pochodzącym z Wołynia, któremu ojca zamordowali nacjonaliści
ukraińscy na początku 1945 roku.

Stefania Wernik (z domu Piekarz)
urodziła się 8 listopada 1944 roku
w KL Auschwitz II-Birkenau. Po
przyjściu na świat otrzymała nr
obozowy 89136. Przeżyła wraz
z matką Anną pobyt w obozie. Po
wojnie przez wiele lat pełniła społecznie funkcję sekretarza Związku
Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów
Koncentracyjnych – Koło Nr 1
w Olkuszu.
Zmarła kilka lat temu Anna Piekarz
podczas okupacji hitlerowskiej mieszkała z mężem w Czubrowicach.
W maju 1944 r. wybrała się do
mamy w Osieku, żeby przynieść trochę żywności. Była wtedy w drugim
miesiącu ciąży. Osiek był w Rzeszy,
podobnie jak i Olkusz, już poza granicą Generalnego Gubernatorstwa
i trzeba było przekroczyć granicę.

Szło wtedy kilkanaście innych kobiet,
które szmuglowały żywność. Sądziła,
że jak one przejdą, to i jej się uda. Po
przekroczeniu granicy cała grupa
została zatrzymana przez dwóch
Niemców z psami. Przerażone kobiety usłyszały: Halt! Nie było możliwości ucieczki. Zaprowadzono je na
pobliski posterunek graniczny i tam
trzymano do wieczora. Rozpętała
się w tym czasie straszna burza.
Wieczorem zawieziono je do Olkusza
i umieszczono w areszcie, w którym
przemoczone przesiedziały do rana.

Niemcy powiedzieli im, że zostaną
wywiezione samochodem do obozu
Auschwitz i tak się też stało.
„Przywitanie” w obozie

Po przyjeździe do obozu „przywitała”
je funkcyjna Niemka, która powiedziała do wystraszonych więźniarek:
Wiecie „cugangi” co to jest. Tu jest
lager śmierci.

Zaprowadzono je do łaźni i kazano
rozebrać się do naga. Potem zostały
ogolone na całym ciele, ostrzyżono
im głowy i wydano więzienne ubranie oraz drewniaki na nogi. Po tych
wszystkich czynnościach umieszczono je w baraku. Z powodu ciąży
Annę Piekarz przed porodem przeniesiono do innego baraku. Poród
rozpoczął się w poniedziałek po południu, a urodziła dopiero w środę,
8 listopada 1944 roku. Potem przez
dwa tygodnie leżała tak słaba, że nawet Stefanii nie mogła karmić. Stara
Rosjanka przynosiła jej dziecko i dostawiała do piersi. Córka, która przyszła na świat, cały czas była przy niej.
Jak już wyzdrowiała, wypuszczono
ją ze szpitala i umieszczono w innym
baraku.
Zbliżało się wyzwolenie

Kiedy esesmani uciekli przed żołnierzami Armii Czerwonej w styczniu
1945 roku, wcześniej podpalając część
obozowych baraków, Anna Piekarz
zawinęła dziecko w koc, znalazła jakiś
taboret, włożyła tam córkę i uciekła.
Niektórzy więźniowie zabierali żywność z esesmańskich magazynów,
a ona zabrała dziecko i samotnie
uciekała. Spotkała po drodze jakiegoś Niemca, a że córka wtedy strasz-

75. rocznica zakończenia
okupacji hitlerowskiej w Olkuszu

nie płakała, to on radził dać jej cukru,
żeby się uspokoiła. Bała się, aby ten
Niemiec jej nie zatrzymał, ale puścił
ją wolno. Szła pieszo i ciągnęła na
sznurku obozowy taboret, w którym
leżała córka.
Wędrówka do Libiąża
i Krzeszowic

Pokonując kilkanaście kilometrów
dotarła do Libiąża. Tam zatrzymała
się u gospodarzy, którzy ją przygarnęli. To byli zamożni ludzie, mieli
sklep w tej miejscowości. Byli dla niej
bardzo dobrzy, dawali jej wszystko,
czego potrzebowała. Dla dziecka
przygotowali kołyskę. Mogła u nich
być dłużej, ale ona chciała dostać się
jak najszybciej do rodzinnego domu.
Mieszkała u nich tylko tydzień.
Potem dotarła do Krzeszowic, gdzie
jej brat służył u jednego z gospodarzy. Tam przenocowała, a potem
jedna z kobiet pojechała powiadomić jej męża w Czubrowicach, żeby
po nią przyjechał. Mąż nie chciał
wierzyć, że to prawda, bo myślał, że
ona już nie żyje.

Powrót do Osieka koło Olkusza
W końcu jednak ta wiadomość
dotarła do jego świadomości i 8 lutego 1945 roku przywiózł ocalone
z Auschwitz do domu swojej teściowej
w Osieku. Mąż Anny Piekarz poszedł
do urzędu stanu cywilnego zgłosić
fakt narodzin dziecka, ale nie powiedział, że córka urodziła się w obozie
Auschwitz. Podał jako miejsce urodzenia Czubrowice. Bał się, żeby nie
było jakichś kłopotów. Córka Stefania
dopiero po ślubie przeprowadziła sądownie zmianę miejsca urodzenia
w swojej metryce.
Stefania Wernik nie może pamiętać tragicznych wydarzeń, których
świadkiem była jej matka, wszak
w momencie w yz wolenia K L
Auschwitz w dniu 27 stycznia 1945 r.
miała zaledwie niecałe trzy miesiące.
Do dzisiaj miewa jednak męczące sny,
w których ciągle przed czymś ucieka.
Po przebudzeniu jest szczęśliwa, że
był to tylko koszmar senny.
v Adam Cyra

Dokładnie przed 75 laty, 20 stycznia 1945 roku, Olkusz
opuściły ostatnie oddziały armii niemieckiej. Dla mieszkańców Olkusza zakończył się tragiczny czas okupacji hitlerowskiej. Pamięć o wszystkich mieszkańcach Olkusza i ziemi
olkuskiej, którzy zginęli podczas II wojny światowej, władze
miasta okazały symbolicznymi zniczami oraz kwiatami,
które stanęły przy pomniku „Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów 1939 – 1945” w Parku Miejskim
oraz pod kolumnadą na cmentarzu wojskowym.
Pomnik, który pierwotnie stał
na olkuskim rynku, został uroczyście odsłonięty w 1961 roku.
Inicjatorami budowy pomnika byli
mieszkańcy ziemi olkuskiej, którzy
przeżyli wojnę i okupację, a poprzez
ufundowanie pomnika chcieli oddać hołd poległym i pomordowanym. Autorem pomnika był olkuski artysta rzeźbiarz Władysław
Marczukiewicz (1920 – 1974), który
podczas wojny walczył w szeregach
Wojska Polskiego. Jesienią 2011
roku, z racji na prace przy rewitalizacji olkuskiej Starówki, pomnik
został zdemontowany. Wtedy pod
pomnikiem odkryto kilkadziesiąt
urn zawierających ziemię z pobojowisk i miejsc martyrologii II wojny
światowej. Zostały one umieszczone
pod pomnikiem, który po zakończeniu renowacji w 2013 roku został
ustawiony w Parku Miejskim.

Pod kolumnadą na cmentarzu wojskowym spoczywa 1113 żołnierzy
Armii Czerwonej poległych na
ziemi olkuskiej podczas walk, jakie
toczyły się w styczniu 1945 roku.
O ile sam Olkusz został zajęty przez
Armię Czerwoną praktycznie bez
walki, to ciężkie walki toczyły się
w dniach 21 i 22 stycznia 1945 roku
w okolicach Sławkowa, gdzie oddziały 314 dywizji piechoty Armii
Czerwonej, pod dowództwem
płk. Piotra Jefimenki, odpierały
31 kontrataków wojsk niemieckich, ponosząc bardzo duże straty.
Spośród 1113 żołnierzy radzieckich,
pochowanych na olkuskim cmentarzu wojskowym, udało się zidentyfikować tożsamość 206 poległych.
Ich nazwiska umieszczone są na
tablicach przy wejściu na cmentarz.
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KRZYŻÓWKA

Poziomo:
1. Produkcja towarów
4. Pot. 1000 zł
7. Owad, symbol smukłej talii
8. Np. wizjer w drzwiach
9. Ciemnoczerwony kamień
10. Dół beczki
11. Domek Eskimosa
12. Na głowie panny młodej
13. Często łże
18. Mocny bicz
19. Królują na wielkanocnym stole
21. Oddział jazdy w staroż. Rzymie
22. ... Podlaski, wieś ze słynną stadniną
23. Kuzyn gacka wielkoucha
24. Marka kosmetyków męskich
25. Stan silnego wzburzenia
26. W niej czasem uwięźnie głos

GABINET TLENOTERAPII
HIPERBARYCZNEJ

17 LUTEG0 DNI OTWARTE Z GEERS DOBRY SŁUCH
Tlenoterapia hiperbaryczna polega na dostarczeniu do
organizmu bardzo dużej ilości czystego tlenu, w warunkach
zwiększonego ciśnienia.Podczas zabiegu wtłaczany do komory
tlen dociera do chorych i niedotlenionych tkanek i narządów, co
wpływa na ich poprawne funkcjonowanie, wspomagając jednocześnie leczenie wszelkich schorzeń,chorób, oraz gojenie ran.
To jedna z najbardziej efektywnych metod dostarczania tlenu
do wszystkich komórek ciała. Tlenoterapia hiperbaryczna
znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, stanowiąc w niektórych jednostkach chorobowych podstawową formę terapii, w innych
będąc użyteczna jako leczenie wspomagające.

al. Tysiąclecia 2B/7B, 32-300 Olkusz
tel.: + 48 500 809 085
e-mail: gabinet.tlenoterapiiolkusz@gmail.com
www.tlenoterapia.olkusz.pl

Pionowo:
1. Kraczące ptaszę
2. Gmina z Niechorzem
3. Franc. wino lub kolor
4. Lokomotywa z tendrem
5. Rdzenny mieszkaniec
6. Miejsce chrztu bojowego
kościuszkowców
14. Reperowanie dziurawej nogawki
15. Jednostka mocy (MW)
16. Uchwyt zaciśnięty dookoła
mocowanego przedmiotu
17. Leń
19. ... Kos w „Czterech
pancernych i psie”
20. Opty L. Teligi

JAKIE KORZYŚCI DLA NASZEGO ZDROWIA NIESIE TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA?
Kardiologia
Nie tylko wspomaga pracę zdrowego serca, ale także poprawia efekty leczenia chorób układu
sercowo- naczyniowego: zwiększa dopływ tlenu do serca pomagając przywrócić krążenie w obszarach z zakrzepami oraz zapobiega uszkodzeniom i atakom mięśnia sercowego.
Neurologia
Dotlenia mózg i zwiększa jego aktywność. Redukuje obrzęki mózgu, stymuluje pracę całego układu
nerwowego, pobudza do życia oraz przywraca prawidłowe funkcjonowanie uśpionych komórek,
poprawia warunki przepływu w mikrokrążeniu. Wspomaga rehabilitację po wylewach i udarach.
Onkologia
Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń inicjujących powstanie nowotworu,
oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich, czyli substancji rakotwórczych, obniża poziom
białka C-reaktywnego, czynnika martwicy nowotworów (TNF-alfa) i innych markerów stanu
zapalnegow organizmie.
Chirurgia
Pomaga zminimalizować ryzyko powikłań i skraca czas rekonwalescencji poprzez: ośmiokrotny
wzrost komórek macierzystych, które wykazują zdolność regeneracji, tworzenie nowych naczyń
krwionośnych (angiogeneza), stymulacje aktywności leukocytów i niedopuszczenie do powstania
infekcji.
Autyzm
Amerykańscy lekarze z dumą relacjonują efekty tlenoterapii, podkreślając wyraźnie zauważalną
poprawę stanu dzieci z autyzmem - lepszy kontakt wzrokowy, usprawnienie funkcjonowania
społecznego i rozumienia języka.
Stomatologia
Poprawia ukrwienie w uszkodzonej tkance, wzmacnia efekt działania antybiotyków i sulfonamidów
(środków odkażających), a ponadto zwalcza infekcje i dostarczawszystkich niezbędnych składników odżywczych do miejsca infekcji. Pomaga także zabić bakterie beztlenowe-przyczynę najgorszych zakażeń ran.
Ortopedia i reumatologia
Działa stymulująco na fibroblasty, które syntezują kolagen, elastynę i glikozami-noglikany.
Pobudza aktywność osteoklastów i przyspiesza wzrost kości. Sprzyja szybszej regeneracji
i skróceniu czasu rekonwalescencji. Znacząco zmniejsza możliwość powikłań przy gojeniu urazów
kończyn.
Odmładzanie
Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się! Działa stymulująco na fibroblasty, które odpowiedzialne
są za syntezę m.in.kolagenu i elastyny, czyli włókien zapewniających elastyczność skórze. Spowalnia proces degeneracji ustroju i doprowadza składniki odżywcze do odległych
i niedotlenionych komórek ciała.
Sport
Gwarantuje szybszą regenerację po ciężkim, wysiłkowym
treningu, redukuje deficyt tlenowy i pozwala szybciej wrócić
do formy po ewentualnej kontuzji. Zwiększa się także ilość
molekuł ATP (tzw. paliwa mięśniowego) oraz zanika efekt
zakwaszenia mięśni. Poprawia metabolizm i zmniejsza
poziom odwodnienia organizmu.
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Lawendowy Dworek w Kluczach serdecznie zaprasza wszystkie Panie
6 lub 7 marca 2020 r od 18.00 do 3.00 na

WYJĄTKOWY DZIEŃ KOBIET
• Taneczne animacje latino (salsa, bachata, reggeaton)
Poprowadzą instruktorzy Agencji Eventowej La Cultura
Mistrzowie Polski w kategorii Latin Show
• Muzyka na żywo! Zespół EXEL
• Wyśmienite menu:
Przystawka: sałatka a'la Cezar
Danie główne:
Krem chrzanowy, Roladka drobiowa z grzybami
i szpinakiem w sosie śmietankowym serwowana z rozetkami
ziemniaczanymi i panierowanymi różyczkami kalafiora
Deser: Czekoladowa zebra
• Pyszne przekąski w formie szwedzkiego stołu
• Napoje niegazowane, woda z miętą i cytryną
• Bufet kawowo-herbaciany

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

dentysta-wolbrom.pl

• ORTODONCJA
Kompleksowe leczenie
dzieci i dorosłych

•

• CYFROWY RTG
• TOMOGRAFIA
IMPLANTY
• WYBIELANIE ZĘBÓW
Uzupełnienie braku
W GODZINĘ LAMPĄ
pojedynczego zęba jak
BEYOND!
i całego uzębienia

ul. Miechowska 12, Wolbrom
kom. 504 517 454, tel. 32 644 11 05

KĄCIK KULINARNY

ZAPIEKANE AVOCADO
Z JAJKIEM NA ŚNIADANIE!

Fajny pomysł na ciepłe śniadanie to właśnie zapiekane avocado z jajkiem. Pyszne avocado, dodatek cebuli i ziół i pyszne żółtko. Tak nie jestem fanem jajek, jakiś
kilkadziesiąt lat temu nagle odrzuciło mnie od jajek i tak zostało, ale ostatnio coś
mi się zmienia i chodzą za mną żółtka takie pyszne płynące. Człowiek się zmienia
tak jak i jego upodobania kulinarne.
Do podania tego śniadania, zamiast chleba użyłam paluszki ze
słomki ptysiowej pełnej nasion.
To nowy produkt firmy Brześć,
dlaczego o tym piszę ? Bo zmienili skład słomki i teraz w nich
nie znajdziemy utwardzanego
tłuszczu i innych paskudnych
składników. Znajdziemy za to
jajka, olej rzepakowy, nasiona,
cukier czy sól. Zdecydowanie
lepiej, prawie tak jak w domu ;)
No to zabieramy się za śniadanie.
Zapiekane avocado
z jajkiem (dla 2 osób)
• 1 avocado
• 1/2 czerwonej cebuli
• łyżka liści pietruszki
(u mnie mrożone)
• sól, pieprz
• oliwa
• 2 jajka
• do podania słomka
ptysiowa z nasionami

Nagrzewamy piekarnik do 150
C. Avocado kroimy na pół, wyciągamy pestkę. Cebulę kroimy
w drobną kostkę, mieszamy
z liśćmi pietruszki, dodajemy
łyżeczkę oliwy, doprawiamy
solą i pieprzem. Teraz cebulę

wkładamy do dziurek po pestce,
na to delikatnie wbijamy żółtko.
(Białko odkładamy i możemy
zrobić). Lekko całość skrapiamy
oliwą, doprawiamy świeżo mielonym pieprzem i wstawiamy
do nagrzanego piekarnika
i pieczemy całość maks 10 minut. Cebula się lekko poddusi

pod jajkiem z oliwą. Jajko z góry
się zetnie, a w środku zostanie
pyszne i płynne! Podajemy ze
słomką ptysiową.
Tak można rozpoczynać dzień,
prawda? Bierzesz słomkę wbijasz w jajko i wyjadasz zawartość avocado, a potem avocado.
Dobrego dnia i dla Ciebie :)

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

13.02.2020

Czwartek

ul. Mickiewicza 7

14.02.2020

Piątek

ul. Nullo 2

15.02.2020

Sobota

ul. Orzeszkowej 22

16.02.2020

Niedziela

ul. Piłsudskiego 22

17.02.2020

Poniedziałek

Skwer 6

18.02.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 24

19.02.2020

Środa

ul. Rabsztyńska 2

20.02.2020

Czwartek

al. 1000-lecia 17

21.02.2020

Piątek

ul. Buchowieckiego 15 A

22.02.2020

Sobota

al. 1000-lecia 2 B

23.02.2020

Niedziela

Skwer 6

24.02.2020

Poniedziałek

ul. K. K. Wielkiego 14

25.02.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 28

26.02.2020

Środa

ul. K. K. Wielkiego 60

27.02.2020

Czwartek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

28.02.2020

Piątek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

29.02.2020

Sobota

ul. Mickiewicza 7

01.03.2020

Niedziela

ul. Nullo 2

02.03.2020

Poniedziałek

ul. Orzeszkowej 22

03.03.2020

Wtorek

ul. Piłsudskiego 22

04.03.2020

Środa

Skwer 6

05.03.2020

Czwartek

ul. K. K. Wielkiego 24

06.03.2020

Piątek

ul. Rabsztyńska 2

07.03.2020

Sobota

al. 1000-lecia 17

08.03.2020

Niedziela

ul. Buchowieckiego 15 A

09.03.2020

Poniedziałek

al. 1000-lecia 2 B

10.03.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

11.03.2020

Środa

ul. K. K. Wielkiego 14

12.03.2020

Czwartek

ul. K. K. Wielkiego 28

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)

POLICJA
4 OSOBY TRAFIŁY DO SZPITALA – KIEROWCA STRACIŁ
PANOWANIE NAD POJAZDEM I DOPROWADZIŁ DO ZDERZENIA
Podczas podróży naszym pojazdem pamiętajmy zawsze o zasadach ruchu drogowego. Nie o wszystko
można winić pogodę, gdyż większość zdarzeń drogowych odbywa się przy dobrych warunkach atmosferycznych i pięknym słońcu. Należy Jednak pamiętać, że po pięknym słońcu może przyjść deszcz, który nie
sprzyja prawidłowemu postrzeganiu sytuacji na drodze i nadmiernej prędkości.
Tak właśnie po godzinie 21:00 w Trzyciążu 37 – letni kierujący audi jadąc drogą wojewódzką 794
w kierunku Krakowa w miejscowości Trzyciąż nie dostosował prędkości do warunków drogowych
w wyniku czego na łuku drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z samochodem VW Bora kierowanym przez 23-letniego mężczyznę. Po zderzeniu kierujący samochodem
bora i dwie pasażerki zostali przewiezieni do szpitala w Olkuszu, trzecia pasażerka tego pojazdu
z ogólnymi potłuczeniami i kłopotami z pamięcią została przewieziona do szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w organizmie wskazało, że kierujący byli trzeźwi. Teraz policja będzie wyjaśniać szczegółowe
okoliczności tego wypadku. Policja apeluje - Pogoda za oknem może wpłynąć na nasze samopoczucie i koncentrację. Dlatego zwiększmy
ostrożność, zwolnijmy i przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego.

ROWERZYSTA WJECHAŁ WPROST POD KOŁA NADJEŻDŻAJĄCEGO BMW
52-letni rowerzysta wjechał wprost pod koła samochodu osobowego. Kierujący jednośladem z poważnymi
obrażeniami trafił do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku.
Do zdarzenia doszło rano po godz. 8.00 na Al. 1000-lecia w Olkuszu . Ze wstępnych ustaleń policjantów
wynika, że kierujący rowerem 52-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wjechał wprost pod koła bmw, którym kierował 23- letni mieszkaniec gminy Olkusz. Mężczyzna, jadąc
Al. 1000-lecia w kierunku szpitala zauważył jak nagle od jego lewej strony wjeżdża cyklista. Rowerzysta
został ciężko ranny. Z urazem głowy, klatki piersiowej oraz otwartym złamaniem nogi został przewieziony
do szpitala. W momencie zdarzenia kierowca bmw był trzeźwy. Funkcjonariusze prowadzący postępowanie
wyjaśnią dokładne okoliczności i szczegóły tego zdarzenia.
Policjanci przypominają!
Każdy uczestnik ruchu drogowego, bez znaczenia czy to kierowca, rowerzysta czy pieszy, powinien pamiętać o rozwadze. Lekkomyślne zachowanie, pośpiech czy brak uwagi mogą doprowadzić do poważnego wypadku. W związku z tym policjanci apelują do wszystkich, aby pamiętali
o swoim bezpieczeństwie.

SKLEP MOTORYZACYJNY

DZIELNICOWI OLKUSKIEJ KOMENDY ZATRZYMALI 32-LATKA,
KTÓRY PRZEWOZIŁ NARKOTYKI

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory •
• oleje luz •

Policjanci Rewiru Dzielnicowych podczas kontroli drogowej zabezpieczyli należące do mężczyzny narkotyki,
o łącznej wadze 136,85 gramy amfetaminy. Sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Grozi
mu do 10 lat pozbawienia wolności.
W 30 stycznia po godzinie 17:00 w miejscowości Niesułowice dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, otrzymał informacje, że kierowca Opla Astry jadący drogą wojewódzką 791 może przewozić środki odurzające. Funkcjonariusz zatrzymał do kontroli drogowej 32-letniego kierowcę. Policjant zwrócił uwagę na widoczne podenerwowanie mężczyzny podczas przeprowadzanej kontroli.
Jak się po chwili okazało, miał ku temu powód. Funkcjonariusz w trakcie sprawdzania pojazdu na
siedzeniu pasażera, zauważył czarne etui, w którym znajdował się woreczek foliowy z białym proszkiem. Dzielnicowy natychmiast wezwał na miejsce wsparcie i mężczyzna został zatrzymany. Policjanci Rewiru dzielnicowych, ujawnili
łącznie ponad 135,85 gramów białego proszku. Wstępne badania przeprowadzone przez funkcjonariuszy potwierdziły, że jest to amfetamina. Mężczyźnie została pobrana do badań krew. W piątek (31 stycznia), usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających. Wobec 32- latka olkuski sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

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

ARESZT ZA POSIADANIE I HANDEL NARKOTYKAMI
Na trzy miesiące do tymczasowego aresztu trafił mieszkaniec powiatu olkuskiego. Mężczyzna odpowie
przed sądem za posiadanie oraz handel narkotykami. 24 stycznia, policjanci z Wydziału Kryminalnego
komendy w Olkuszu, zatrzymali na jednej z ulic miasta 36 - letniego mężczyznę, dla którego legitymowanie
zakończyło się zarzutami. Podejrzenia policjantów, że mężczyzna może posiadać przy sobie narkotyki, szybko okazały się faktem.
Funkcjonariusze ujawnili przy nim amfetaminę w ilości 2,21 grama. Następnie podczas przeszukania
budynków użytkowanych przez 36-latka, policjanci znaleźli amfetaminę o łącznej wadze 13,50 grama
i marihuany o wadze prawie 100 gramów. W jednym z pomieszczeń natrafiono na szereg pojemników
z odczynnikami chemicznymi co wskazywało na produkcje siarczanu amfetaminy. 36-latek usłyszał
już prokuratorskie zarzuty. Decyzją olkuskiego sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za przestępstwa posiadania znacznych ilości narkotyków oraz handlu nimi grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

OLKUSCY POLICJANCI ZABEZPIECZYLI „PODRÓBKI” TOWARU ZNANYCH MAREK.
Funkcjonariusze Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy w Olkuszu zabezpieczyli galanterię oraz odzież, i biżuterię z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek.
Kryminalni z olkuskiej komendy udali się do jednego ze sklepów oferującego odzież i galanterię gdzie
przeprowadzili przeszukanie. Jak się okazało, sklep oferował do sprzedaży „podróbki” z nielegalnie
naniesionymi znakami towarowymi renomowanych światowych marek. Zabezpieczono 35 torebek, 3
portfele, 10 sztuk odzieży, biżuterię w ilości 26 bransoletek, pierścionków i zawieszek. Właścicielowi
zabezpieczonych podróbek grozi odpowiedzialność za wprowadzanie do obrotu artykułów z podrobionymi znakami towarowymi. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia
wolności oraz wysoką grzywną.

UDŹWIGNIEMY NAWET NAJWIĘKSZY PROBLEM!

Dźwigi od 30 - 200 ton
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

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

IMY
ZATRUDN W
Ó
OPERATOR

DOPASOWANE

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

POTRZEB

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264

DO TWOICH

Informacje • Reklamy
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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

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

gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski

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

W lutym
zapraszamy na Cypr:

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

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

Wylot z Katowic 22.02,
8 dni, Hotel 4*,
cena z wyżywieniem ALL
Cena od 1600 PLN/os.

OSTATNIE MIEJSCA:
• Gruzja od A do Z, w cenie:
wylot z Katowic, 8 dni zwiedzania
śniadania i obiadokolacje
opieka pilota/przewodnika
ubezpieczenie
Cena od 2000 PLN/os.

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.

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

