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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

Orzech I • Orzech II • Kostka
Groszek • Ekogroszek • Ekomiał
DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

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

WYPOŻYCZ ODKURZACZ PIORĄCY
REZERWACJE 507 5555 39

PIERZ SAM:
• Kanapy
• Dywany
• Tapicerkę
samochodową
Olkusz
ul. Sławkowska 18

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)
Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600 Sob. 800 - 1400

Tel. 728 122 613

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

www.WYNAJEM-OLKUSZ.pl

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
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. – SO
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
B.
00
00
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych 8 - 22
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 2000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

KASY
FISKALNE
ONLINE
Olkusz,
ul. Francesco Nullo 2
tel./fax (32) 211 03 27
tel. +48 519 409 079

POSNET
Ergo online

Zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 17.00
sob. 9.00 - 13.00

www.polnox.pl

"U GÓRALA"

• 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

WSZYSTKO
Z DREWNA

• 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:

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

DOSTAWY

- 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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Recital organowy

LAWENDOWY

8 sierpnia w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu odbył
się recital organowy w ramach Letniego Festiwalu Organowego „Organy
Srebrnego Miasta 2021” pod patronatem honorowym Romana Piaśnika,
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

DWOREK

Licznie przybyłych gości pow ita l i: k siądz M iecz y sław
M ia rk a, probosz cz pa ra f ii
oraz Lidia Kalecińska, Prezes
Stow a r z y s z en i a n a R z e c z
Histor ycznych Organów
Ha nsa Hu m m l a i Jer z ego
Nitrowskiego w Olkuszu.

ś c i a n ie pre z biterium olkuskiej
far y, tam, gdzie
obecnie są organy
zbudowane przez
W łodzimierza
Truszczyńskiego.
Ostatnie zdjęcie
D y rek tor A r t y st yc zny fe- tego starego instiwa lu, dr hab. K rz ysztof strumentu pochoUrbaniak, w ygłosił w yk ład dzi z 1942 roku.
przybliżający historię XVII- Po wykładzie miłośnicy muzyki
w iecznych orga nów, k tóre organowej wysłuchali recitalu
znajdowały się na południowej Wojciecha Buczyńskiego, ab-

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, firmowe • inne

/lawendowy-dworek

solwenta Akademii Muzycznej
w Łodzi, obecnie studiuje muzykę sakralną w Lubece.

Turniej Ośmiu Róż

www.MEBLEbenek.pl

7 sierpnia na zamku w Rabsztynie rozegrał się rycerski Turniej Ośmiu
Róż. Zachęceni piękną pogodą ludzie przybyli tłumnie. Przez kilka godzin
rycerze dzielnie walczyli, a sędziowie podliczali punkty. Walczył każdy
z każdym, czasami dosłownie do upadłego, choć honorowo.
Przed skrzyżowaniem mieczy
niektórzy rycerze przyklękali,
żeby zmówić krótką modlitwę.
A inni wybierali damę swojego
serca, której pragnęli poświęcić
zwycięską walkę.

MEBLE NA WYMIAR
• Kuchenne • Szafy i garderoby • Łazienkowe • Biurowe
• Pokojowe • Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV

MEBLE

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB

Ro z st r z y g ając y pojedy nek
wzbudził duże emocje. Było
kilka dogrywek i ostatecznie dotychczasowy faworyt przesunął
się na drugie miejsce.
Kiedy sędziowie uzgadniali werdykt, publiczność mogła dać ujście nagromadzonemu napięciu.

Do walki z rycerzami ruszyły
głównie dzieci, co wcale rycerzom dobrze nie wróżyło.
Macha ły swoimi mieczami
z ogromną zaciekłością, dopóki
ostatni nie został powalony.

Przyszła pora na wręczenie
róż zwycięzcom turnieju. Trzy
pierwsze miejsca zajęli rycerze:
Mateusz, Dawid i Piotr.
Każdy z nich ofiarował otrzymaną różę damie swojego serca.

•
•
•
•
•
•

Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
Wykonujemy sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
bądź do wynajmu
• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali płatnych i
bezpłatnych
Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek" ukazujących się
na terenie całego powiatu olkuskiego „Gwarek Olkuski” oraz na terenie całego powiatu zawierciańskiego
„Gwarek Zawierciański”, a także wybranych ofert na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

Miejsce
na Twoją
nieruchomość
DO SPRZEDANIA
dom 146 m kw z garażem wysoki
standard w pełni wyposażony w
urokliwym miejscu nieopodal zalewu
położony na 10 a. działce gm. Kroczyce.
Cena: 730 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom ok. 200 m kw,
III kondygnacje, z niezależnymi wejściami,
stan surowo zamknięty, położony
w atrakcyjnym miejscu w Chechle z szeroką
44 a budowlaną działką oraz 62 a roli.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 a w całości teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów. Bezpośrednio
przy drodze wojewódzkiej nr 790
z dostępem do mediów: prąd, woda, telekomunikacja,
w kształcie kwadratu, położona w gminie Łazy.
Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 180 m kw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do
zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie
działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena: 469 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka 35 a z czego 10,6, a to działka budowlana,
pozostały 25 a fragment to las. Działka ma kształt
zbliżony do prostokąta, dojazd drogą asfaltową,
z dostępem do mediów: gaz, prąd, woda, położona
w spokojnym miejscu w miejscowości Ryczówek.
Cena: 135 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom ok. 280 m kw, II kondygnacje,
podpiwniczony, do wykończenia,
położony na 7,8 arowej w pełni
ogrodzonej działce w willowej
dzielnicy w Ogrodzieńcu
Cena: 364 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka 38 a, z czego budowlana
ok. 8 a, pozostała część to zieleń nieurządzona,
dojazd drogą asfaltową, pierwsza linia zabudowy,
z dostępem do mediów: gaz, prąd, woda, usytuowana
w cichej i malowniczej miejscowości Rodaki.
Cena: 125 tys. PLN

Zapytaj
o szczegóły
tel. 882 554 688

DO SPRZEDANIA
mieszkanie M4 67 m kw. 3 pokojowe,
z dużym balkonem i piwnicą,
usytuowane w bardzo dobrej lokalizacji
w Bukownie.
Cena: 265 tys. PLN.
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81. rocznica Krwawej Środy

31 lipca przypadła 81. rocznica Krwawej Środy - dramatycznego wydarzenia, jakie miało miejsce w Olkuszu
w 1940 roku. Z tej okazji przedstawiciele władz miasta złożyli wiązanki kwiatów pod płytą pamiątkową na
olkuskim rynku. W imieniu władz miasta wiązankę kwiatów złożyli Jolanta Motyczyńska, Zastępca Burmistrza
ds. Komunalnych oraz Henryk Gamrat Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Olkusza. W imieniu mieszkańców
Osiedla Młodych kwiaty złożył Jan Durański, przewodniczący zarządu osiedla.
- Wydarzenia, które przeszły do
historii jako Krwawa środa, były
pierwszą masową akcją pacyfikacyjną na terenie Olkusza i ziemi
olkuskiej, do jakiej doszło podczas
okupacji. Był to dla naszej ojczyzny i dla naszego narodu straszny
czas. Powinniśmy pamiętać o tym
wydarzeniu i ofierze, jaką złożyli
nasi przodkowie, abyśmy mogli
żyć w wolnym kraju. – mówi burmistrz Roman Piaśnik.
Dwudziestu straconych

w wieku od 14 do 55 lat. Zostali
spędzeni na rynek olkuski oraz
na place przy szkole powszechnej (obecnie Szkoła Podstawowa
Nr 1) i Kasie Chorych (obecnie
Starostwo Powiatowe), szkole rzemieślniczej (obecnie Zespół Szkół
Nr 1), a także na rynek czarnogórski (obecnie Skwer) i pusty plac
pomiędzy ulicą Żuradzką i linią
kolejową. Tam byli bici, maltretowani i poniżani przez Niemców.
Ze szczególnym okrucieństwem
traktowano olkuskich Żydów.
Podczas próby ucieczki został zastrzelony Tadeusz Lupa, pracownik
olkuskiego magistratu. Ciężko pobity został olkuski Żyd nazwiskiem
Majer, posiadający obywatelstwo
USA. Według niektórych relacji
został zabity. Około dwunastu
ciężko pobitych mieszkańców
Olkusza wywieziono do więzienia
w Sosnowcu. Akcja zakończyła się
około godziny 14-15. Jak wynika
z relacji, część ofiar Krwawej środy
zmarło w następnych dniach.

Krwawą Środę poprzedziły wydarzenia, do jakich doszło w nocy
z piętnastego na szesnastego
lipca 1940 roku, kiedy do położonej na Parczach wilii doktora
Juliana Łapińskiego wtargnął
włamywacz. Zaskoczony przez
zakwaterowanego tam niemieckiego funkcjonariusza oddał
w jego kierunku śmiertelny strzał.
W odwecie 16 lipca Niemcy rozstrzelali na Parczach dwudziestu
Polaków, piętnastu osadzonych
w Mysłowicach więźniów i pięciu
olkuszan. Potem spalono dom dok- Oddajmy głos uczestnikom tych
tora Łapińskiego.
tragicznych wydarzeń.
Krwawa środa

Dalszym ciągiem akcji odwetowej
były wydarzenia, do jakich doszło
niespełna dwa tygodnie później.
W nocy z 30 na 31 lipca 1940 roku
miasto zostało otoczone kordonami
policji, SS i żandarmerii. Już od
około godziny 3 w nocy wywlekano
z domów wszystkich mężczyzn

„Leżeliśmy twarzą do ziemi. Ręce
założone z tyłu. Twarz musiała
być podparta nosem o ziemię.
Jeśli któryś z mężczyzn kładł na
ziemi policzki – Niemiec kopnięciem w głowę lub wprost w twarz
przywracał go do porządku.
Przyprowadzono partię Żydów.
Poczęto znęcać się nad nimi w tak
okrutny sposób, że pióro najzdolniejszego pisarza nie byłoby w stanie odtworzyć tych bestialskich
zbrodni.” - relacja olkuszanina
Henryka Osucha - uczestnika tych
wydarzeń.

broszury, poza krótkim wprowadzeniem można zapoznać się z kilkunastoma relacjami ofiar i świadków tych tragicznych wydarzeń.
W broszurze zostały także zamieszczone archiwalne fotografie
ze zbiorów Muzeum Regionalnego
PTTK w Olkuszu. Broszurę w formie pliku pdf można pobrać ze
strony www.umig.olkusz.pl

Zachęcamy także do obejrzenia
filmu poświęconego Krwawej
środzie, jaki przed kilkoma laty
został zrealizowany przez Klub
Historyczny im. Armii Krajowej
„W czasie marszu gestapowcy W ubiegłym roku, w ramach ob- w Olkuszu można go znaleźć na
bili nas kolbami, potem kazali się chodów 80. rocznicy Krwawej https://www.youtube.com pod
położyć twarzą do ziemi i tak leżą- środy, dzięki współpracy Urzędu tytułem „ Poległym walecznym
cych deptali (...). Mnie oprawcy bili Miasta i Gminy w Olkuszu na polu chwały” na kanale „Armia
sztachetą i rozerwali mi powiekę, z krakowskim oddziałem Instytutu Krajowa Olkusz”.
więc oko wyszło mi i musiałem je Pamięci Narodowej, została oprav Fot. arch.
przytrzymać ręką.” – wspominał cowana i wydana drukiem broszura
Muzeum Regionalne
olkuszanin Stanisław Krzykawski „Krwawa środa 1940 w Olkuszu
PTTK w Olkuszu
(wybór źródeł)”. Na 30 stronach
, uczestnik tych wydarzeń.

NAPRAWA GŁOWIC
Tel. 884-096-113

Samochody Osobowe, Ciężarowe,
Ciągniki, Motocykle, Agregaty i inne silniki.
Planowanie, Ciśnieniowy test szczelności,
Regulacje, Szlify gniazd i inne czynności związane
z regeneracją głowic silnikowych.
Zapewniamy części do głowic.

ul. Ogrodzieniecka 33, 42-440 Ryczów
Zapraszamy od Pon. - Pt. 8.00 - 16.00

77. Rocznica
Pacyfikacji Poręby
Dzierżnej

W tym roku przypada 77. rocznica zamordowania przez hitlerowców 39 mieszkańców Poręby Dzierżnej, którzy zginęli 7
sierpnia 1944 r. podczas pacyfikacji wsi,
w odwecie za zabicie przez partyzantów
dwóch niemieckich żołnierzy.
Uroczystości rocznicowe zapoczątkowa ła msza św ięta
o godz. 17.00 w intencji pomordowanych ludzi, a następnie przemarsz na miejscowy
cmenta rz. Pochód ucz estników uroczystości prowadzi ł y poczt y szta nda rowe
OSP Poręba Dzierżna i OSP
Miechówka.

W miejscu wiecznego spocz y n k u z ło ż ono w ią z a n k i
k w iatów, zapa lono znicze.
Okolicznościowy wieniec od

Burmistrza Miasta i Gminy
Adama Zielnika złoż y ł
w hołdzie Sek reta rz M iG
Waldemar Kolanko. Drugi
wieniec złożył Sołtys Poręby
Dzieżnej Ireneusz Mudy ń.

v Źródło:
www.wolbrom.pl
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KRZYŻÓWKA

WYROBY GUMOWE

• PASY KLINOWE
do kombajnów zbożowych Najlepsze
ceny !
• WĘŻE GUMOWE PCV
• PŁYTY GUMOWE
• KOLANKA UNIWERSALNE
• DĘTKI I OPONY DO MASZYN ROLNICZYCH
• OPASKI: NORMA I GBS

Wolbrom, ul. Okrzei

SKLEP CZYNNY: Poniedziałek – Piątek, godz. 7:00 – 15:00

Tel. 32 644 12 52 kom. 604 826 927

Poziomo:
1. Will, grał w filmie „Ali”
4. Ocena sytuacji finansowej firmy
7. Zwierzchnik Zefira i Boreasza
8. Chrupiący graham
9. Wysiaduje jajka
10. Model małego elektryka Citroena
11. Stolica Jordanii
12. Hydrolaza lub papaina
13. Przewlekła choroba skóry
18. Siedziba rządu Szwajcarii
19. Zrzyn lub wiór
21. Daw. niewolnik, sługa
22. Masa serowa przerabiana na bryndzę
23. Tomasz, lekarz z „Ludzi bezdomnych”
24. Przed thetą
25. Siedziba prezydenta Rosji
26. Orzeczenie sądu

Pionowo:
1. Z jego liści kwaśna zupa
2. Religia Mahometa
3. Cenne czarne drewno
4. Dawna sypialnia
5. Kolejowy - z poczekalnią
6. Uraz psychiczny
14. Masz je na sobie
15. Inaczej gangrena
16. Leń
17. Bożena, grała w „Znaku orła”
19. Symptom, oznaka
20. Środek kosmetyczny w postaci proszku

Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia
oraz poszanowanie godności osobistej. Nie bądź obojętny. Reaguj na przemoc!
Słyszysz czyjś płacz? Widzisz, że ktoś z Twoich znajomych, sąsiadów doznaje przemocy?
Zgłoś lub Zadzwoń! Pomóż sobie i swoim bliskim zgłoś się po pomoc! Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!
Na Twoim terenie funkcjonują placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:
PUNKT INFORMACJI WSPARCIA I POMOCY DLA
OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE,
dla osób doświadczających przemocy,
jak i ją stosujących.
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: 15.00 - 17.00

Telefon zaufania - Bezpłatna infolinia

800 17 00 77

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.

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”.
LOKALNE PLACÓWKI I INSTYTUCJE
NOWY SZPITAL
Al. 1000-lenia 13, tel. 32 240 12 00;
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
ul. Al. 1000-lecia 13, tel. 32 240 13 73
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Al. 1000-lecia 15c, tel. 32 641 32 12
GMINNY PUNKT WSPARCIA OSÓB I RODZIN
ul. Szpitalna 9, tel. 32 641 37 38
PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PCPR
ul. Piłsudskiego 21, tel. 32 643 39 41
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
ul. J.P II 32, tel. 32 643 82 00 lub 112
PROKURATURA REJONOWA
ul. Fr. Nullo 6, tel. 32 645 00 07
SĄD REJONOWY
ul. K.K. Wielkiego 45, tel. 32 643 15 57

PRZEMOC W RODZINIE JEST JEDNYM
Z DOMINUJĄCYCH OBECNIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we
współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum
Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan
awaryjny” dla osób doświadczających przemocy domowej
w epidemii koronawirusa. Zawiera on informacje
o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla
wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają
przemocy. Pobierz bezpłatną aplikację „Twój Parasol” –
nowe narzędzie do walki z przemocą. Aplikacja „Twój
Parasol” poza materiałami edukacyjnymi umożliwia dostęp
do bazy organizacji oferujących wsparcie. Więcej
informacji o aplikacji „Twój Parasol” na stronie http://
mopssopot.pl/pobierz-bezplatna-aplikacje-twoj-parasolnowe-narzedzie-do-walki-z-przemocą (Źródło: rpo.gov.pl)
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon
dla osób doznających przemocy domowej i świadków
przemocy 800 12 00 02. Działa także poradnia e-mailowa:
niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto w poniedziałki
w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się
z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype
(pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem
Skype mogą również korzystać także osoby, posługujące
się językiem migowym.
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,
prowadzony
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Dzwoniąc pod 116 111, młodzi ludzie znajdą wsparcie
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ops.olkusz.pl
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STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

MONTAŻ-SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

KOMPLEKSOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA
• Naprawa układów klimatyzacji
• Naprawa układów wtryskowych DIESEL
• Elektronika • Wulkanizacja

Olkusz, ul. Przemysłowa 5 (naprzeciwko PSB MRÓWKA)
TEL. 514-703-997 • 536-192-802

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

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

Ponad 20 lat
doświadczenia

KĄCIK KULINARNY

KURCZAK GONG BAO,
UWIELBIAM A TY?

Pierwszy raz kurczaka gong bao, jadłam lata świetlne temu w restauracji azjatyckiej mieszczącej się przy Rynku Głównym. I od tamtej
pory zawsze mi się smacznie kojarzył, z lekką ostrością, smakiem. No
po prostu znakomicie.
Ostatnio Biedronka w ydała • 6 łyżek orzeszków
ziemnych prażonych
książkę kucharską Czas na Azję,
nabyłam ją już pierwszego dnia SOS
• 250 ml wody
o poranku.
• 1 łyżka pasty chili

Po przeglądnięciu jej uznałam,
że pierwszym daniem którym • 2 łyżki jasnego
sosu sojowego
z niej zrobię będzie właśnie ten
• 1 łyżka ciemnego
kurczak.
sosu sojowego
I tak też się stało, przepis jest • łyżeczka cukru
szybki w przygotowaniu, ale • 1 łyżka sosu
pamiętaj przygotuj wszystkie
ostrygowego
składniki przed przystąpieniem • łyżeczka octu
balsamicznego
do smażenia. Bo to wszystko się
• 2 łyżeczki mąki
dzieje szybko :)
Pikantny kurczak Gon Bao
z orzeszkami ziemnymi
(przepis jest na 2 porcje, ja
zrobiłam z podwójnej ilości)
• 300 gram piersi z kurczaka
lub udek ( u mnie udka)
• 1 łyżeczka mąki
ziemniaczanej
• 50 ml wody
• łyżka jasnego sosu sojowego
• 700 ml oleju + 4 łyżki oleju
• 1 czerwona papryka
• duża cebula
• szczypior z dwóch
cebul dymek
• 1 papryczka chili
• 2 łyżki posiekanego czosnku
• 1 łyżka siekanego imbiru

ziemniaczanej
• szczypiorek z 3 cebul dymek, orzeszki i kilka kropel oleju sezamowego

Pokrój kurczaka w 1,5 cm
kostkę i wymieszaj z mąką
ziemniaczaną, wodą, sosem sojowym
i łyżką oleju – odstaw na 15 minut.
Paprykę i cebulę pokrój w kostkę tej
samej wielkości, a dymkę w 2 cm kawałki. Posiekaj papryczkę chili.
Dokładnie wymieszaj wszystkiego
składniki sosu.
Rozgrzej 700 ml oleju w woku lub
innej głębokiej patelni. Wrzuć kurczaka i smaż 2 minuty, mieszając
cały czas, aż straci różowy kolor, dodaj cebulę i paprykę i wszystko smaż
kolejne 3 minuty. Odcedź, odstaw
na bok.

Na 3 łyżkach oleju szybko przesmaż
imbir, czosnek i chili, wlej przygotowany sos i całość zagotuj. Dodaj
mięso z warzywami, dodaj dymkę
i orzeszki. Duś przez 3 minuty, stale
mieszając.
Podaj z ryżem posypane dymką
i or z e s z k a m i, sk rop olejem
sezamowym.
Przepisałam dokładnie przepis
z książki, aby zawsze mieć go pod
ręką. To był znakomity obiad !!

Ulla Pałka

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

• Obiady domowe 18 zł (zupa +II danie)
• II danie 17 zł
Obiady w abonamencie
zawsze w niższej cenie!
• zupa 5 zł

Dowóz lub odbiór osobisty

5

Smacznie i do syta!

(od strony kuchni)
codziennie od 12.00 - 16.00

tel.: 511 441 554 • 537 426 400
Olkusz, Legionów Polskich 14
(pawilon I piętro)

Oferujemy organizację cateringu na imprezy okolicznościowe.
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POLICJA

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU
Ceny od 60 PLN
Tel.: 698 805 242 gwarekolkuski@wp.pl

SKUP AUT

Osobowe • Dostawcze
SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

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)

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH
OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

OLKUSCY POLICJANCI ZATRZYMALI DWÓCH MĘŻCZYZN I PRZEJĘLI NARKOTYKI

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 35 i 29 lat, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków. Jeden z nich, mieszkaniec powiatu będzińskiego, odpowiedział również za nielegalną uprawę konopi oraz odpłatne udzielanie narkotyków. Decyzją sądu obaj mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące.
Zatrzymanie obu mężczyzn to wynik pracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Funkcjonariusze ustalili, że 35-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego w swoim miejscu zamieszkania może posiadać znaczne ilości narkotyków. 4 sierpnia br. policjanci weszli do
mieszkania mężczyzny. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, jak również innych miejsc, które użytkował 35-latek, policjanci
znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu. 5 sierpnia usłyszał zarzut posiadania
znacznej ilości narkotyków za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności i 6 sierpnia został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
W tej sprawie zatrzymano również drugą osobę, która także posiadała narkotyki, działając wbrew przepisom Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. Był nim 29-letni mieszkaniec powiatu będzińskiego. W czwartek (05.08.br.) olkuscy kryminalni wspólnie z funkcjonariuszami
Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach weszli do mieszkania 29-latka, gdzie dokonali przeszukania. W mieszkaniu policjanci ujawnili i zabezpieczyli
znaczne ilości suszu marihuany oraz 13 krzaków konopi indyjskich. Jak ustalili, mężczyzna sprzedawał narkotyki 35-latkowi. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy
w Olkuszu. W piątek prokurator na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawił podejrzanemu zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także uprawy konopi innych niż włókniste. Tego samego dnia decyzją sądu podejrzany trafił na 3 miesiące aresztu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków
oraz ich udzielanie grozi do 10 lat więzienia.

W OLKUSZU ZABEZPIECZONO SZEŚĆ NIELEGALNYCH AUTOMATÓW DO GIER HAZARDOWYCH

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie
ujawnili i zabezpieczyli sześć automatów do gier hazardowych, które znajdowały się w jednym z lokali w Olkuszu.
Policjanci prowadzą liczne kontrole nielegalnych punktów urządzania gier na automatach hazardowych. Działania te prowadzone są zarówno samodzielnie, jak również we współpracy z innymi instytucjami, które walczą na co dzień z tym nielegalnym procederem.
3 sierpnia br. policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego weszli do jednego z lokali funkcjonujących na terenie Olkusza. Funkcjonariusze
mieli podejrzenia, że dochodzi tam do procederu urządzania nielegalnych gier hazardowych. Ich przypuszczenia szybko się sprawdziły,
ponieważ podczas przeszukania pomieszczeń w lokalu, natrafili na 6 nielegalnych maszyn. Urządzenia te zostały zabezpieczone dla potrzeb
postępowania karno-skarbowego, jakie będzie toczyło się w tej sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za urządzanie gier na automatach grożą kary w wysokości 100 tysięcy złotych od każdej zabezpieczonej maszyny. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne
gry hazardowe, jak i posiadacz lokalu, w którym taki proceder się odbywa. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi
również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

ARESZT DLA 60-LATKA, KTÓRY GROZIŁ SYNOWI POZBAWIENIEM ŻYCIA I PODPALIŁ DOM

Policjanci zatrzymali 60-latka, który nietrzeźwy awanturował się z żoną i synem. Mężczyzna groził swojemu synowi pozbawieniem życia
i zdrowia. Oblał również benzyną dom mieszkalny i podpalił go. Podejrzany trafił do aresztu na 2 miesiące. Do zdarzenia doszło w gminie
Bukowno, w nocy po godzinie 22. Dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie, że nietrzeźwy 60-latek awanturuje się z żoną i grozi synowi pozbawieniem życia.
Gdy policjanci przyjechali pod wskazany adres, 60-letnia kobieta wraz z 30-letnim synem przebywali na zewnątrz budynku. W środku znajdował się nietrzeźwy 60-latek, który zamknął drzwi wejściowe domu. Mężczyzna wcześniej benzyną oblał beton przed posesją i część budynku. Policjanci weszli do budynku otwierając drzwi wejściowe zapasowym kluczem, który miała przy sobie gospodyni. Mundurowi wykorzystując chwilę nieuwagi napastnika próbowali go obezwładnić. Mężczyzna jednak odpalił zapalniczkę, w skutek tego zarówno wnętrze domu,
jak i ubranie mężczyzny zaczęły płonąć. Policjanci chwycili koce leżące na łóżku by zdusić nimi ogień na odzieży mężczyzny. Tymczasem
ogień w pomieszczeniu szybko się rozprzestrzeniał, a dym coraz bardziej odgraniczał im oddychanie. Funkcjonariusze wyprowadzili zatem
mężczyznę i wrzucili go do niewielkiego oczka wodnego, które znajdowało się przy posesji, z pozytywnym skutkiem.
Na miejsce wezwano pogotowie oraz straż pożarną, która ugasiła pożar w domu mieszkalnym. 60-latek trafił do szpitala. Tam policjanci zbadali stan jego trzeźwości. Mężczyzna miał
blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Po opatrzeniu przez lekarzy , 60-latek został przewieziony do komendy w Olkuszu i umieszczony pomieszczeniach dla zatrzymanych. Tymczasem do szpitala na obserwację przewieziono również interweniujących funkcjonariuszy, którzy przytruli się dymem. Jeden z nich doznał urazu ręki. Na szczęście obrażenia policjantów
nie wymagały dalszej hospitalizacji.
Policjanci przesłuchali świadków i ustalili dokładne okoliczności w jakich doszło do zdarzenia. Dnia 28.07. br. mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej
w Olkuszu, gdzie przedstawiono mu zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez podpalenie substancji łatwopalnej
w budynku mieszkalnym, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru, w wyniku którego doszło do zniszczenia budynku mieszkalnego, a także spowodowanie
u funkcjonariuszy obrażeń ciała. Prokurator wystąpił również do olkuskiego sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt podejrzanego. Dnia 29.07. br. decyzją sądu 60-latek trafił
do aresztu, gdzie spędzi najbliższe dwa miesiące.

NIETRZEŹWA MATKA „OPIEKOWAŁA SIĘ” DZIEĆMI

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzą czynności w sprawie nietrzeźwej matki, sprawowała opiekę nad dwójką dzieci
w wieku 2 i 6 lat. Nieodpowiedzialność rodziców często bywa przyczyną dramatu, jaki przeżywa ich podopieczny. Dzieci nie potrafią się
same obronić przed zagrożeniami, na jakie wystawiają je lekkomyślność i niedojrzałość rodziców. Alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą.
Bardzo często nałóg przegrywa ze zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością za swoich najbliższych. Dlatego przed imprezą warto ustalić,
kto nie pije alkoholu i bierze na siebie obowiązek opieki nad dziećmi.
W nocy z 26/27 lipca po godzinie 1 dyżurnego olkuskiej Policji powiadomiono, że na klatce schodowej w jednym z osiedlowych bloków, miała
biegać i krzyczeć kobieta, która prawdopodobnie była pod wpływem alkoholu. Kobieta miała również awanturować się z jakimś mężczyzną
przed blokiem. W jej mieszkaniu miały znajdować się dzieci, nad którymi miała sprawować opiekę.
Dyżurny niezwłocznie wysłał na miejsce patrol. Niestety informacje o pijanej matce okazały się prawdziwe. Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta ma blisko promil alkoholu w organizmie. Jak wyjaśniła policjantom, powodem jej
hałaśliwego zachowania było to, iż do jej mieszkania wtargnął znany jej mężczyzna, który uderzył ją w głowę i wyszedł z mieszkania. Kobieta wybiegła za nim na klatkę, a następnie
awanturowała się z nim przed budynkiem.
W tym czasie w mieszkaniu, w drugim pokoju spały małoletnie dzieci w wieku 2 i 6 lat. O sytuacji powiadomiono sąd i na miejsce interwencji wezwano pracownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie. Z uwagi na sytuację i fakt, iż dzieci nie mogły pozostać pod dalszą opieką matki, jak również nie było możliwości zaopiekowania się dziećmi przez najbliższego
członka rodziny, decyzją sądu dzieci trafiły do rodziny zastępczej. Policjanci wszczęli postępowanie wobec 33-latki, w związku z podejrzeniem narażenia na niebezpieczeństwo utraty
życia bądź zdrowia małoletnich, nad którymi miała ona obowiązek sprawowania opieki.

OLKUSZ. PIJANY KIEROWCA ŚMIERTELNIE POTRĄCIŁ PIESZEGO I UCIEKŁ Z MIEJSCA WYPADKU

Dnia 21.07. br. około godziny 15.15 w Olkuszu na drodze krajowej nr 94 na przejściu dla pieszych pijany kierowca hondy śmiertelnie potrącił pieszego. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Po kilku minutach 48-latek został jednak zatrzymany przez dzielnicowych z Olkusza.
Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych w pobliżu ulicy Cegielnianej w Olkuszu na drodze krajowej nr 94, na pasie ruchu w kierunku
Katowic. 48-letni kierowca hondy potrącił przechodzącego przez przejście mężczyznę i uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy
poszkodowanemu. Niestety pomimo akcji reanimacyjnej nie udało się uratować 35-letniego mieszkańca gminy Klucze.Dyżurny policji
natychmiast ogłosił komunikat za kierowcą i poszukiwanym pojazdem. Zaraz po otrzymaniu informacji dzielnicowi z Olkusza, którzy byli
w pobliżu zdarzenia, zauważyli pojazd i natychmiast zatrzymali jego kierowcę. Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca hondy ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Okazało się również, że mężczyzna za jazdę pod wpływem
alkoholu miał już orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązywał od 05.05.2020 roku do
05.05.2023 roku. 48-latek z Olkusza został zatrzymany.
Na miejscu wypadku pracowali policjanci, prokurator, technik kryminalistyki i biegły ustalając okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia drogowego. Przez około 30
minut trwały utrudnienia na drodze na pasie ruchu w kierunku Katowic. Śledztwo wyjaśni czy do wypadku przyczynił się kierowca, czy pieszy, czy to ewentualnie współwina. Za
spowodowanie wypadku śmiertelnego, w stanie nietrzeźwości, ucieczkę z miejsca zdarzenia - kara może być zaostrzona i kierowcy grozić może do 12 lat pozbawienia wolności oraz
dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

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

PRODUCENT

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

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

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

Chcesz szybko
i bezpiecznie sprzedać
swój Dom, Mieszkanie, Działkę?
Zapytaj o szczegóły!

Informacje • Reklamy

KINO „ZBYSZEK” - OLKUSZ
v

„PIOTRUŚ KRÓLIK 2” gatunek: Animacja / Familijny
• 13.08 - 17.08 godz. 17:00

v

„NIKT” gatunek: Thriller / Akcja
• 13.08 - 17.08 godz. 19:00

v

„WYPRAWA DO DŻUNGLI” gatunek: Fantasy / Przygodowy
• 20.08 - 24.08 GODZ. 17:00

v

„OLD” gatunek: Thriller
• 20.08 - 24.08 godz. 20:00

v

„KRAINA SMOKÓW” gatunek: Animacja
• 27.08 - 31.08 godz. 17:00

v

„ESCAPE ROOM: NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH” gatunek: Horror
• 27.08 - 31.08 godz. 19:00
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ELEKTRONARZĘDZIA

SPRZEDAŻ
Narzędzia skrawające
Ostrzenie:
• pił widiowych
• łańcuchów do pił
• narzędzia ręczne

SERWIS
Naprawa elektronarzędzi

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

tel: 533 190 712

ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY
Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7
32-300 Olkusz

TEL:791 097 989
Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

DYŻURY APTEK
DATA
11.08

Środa

OLKUSZ

WOLBROM

Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

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

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii

12.08

Czwartek

Apteka, ul. Piłsudskiego 22

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

13.08

Piątek

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

14.08

Sobota

Apteka, Al. 1000-lecia 17

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

15.08

Niedziela

Apteka Dbam o zdrowie, ul. K. K. Wielkiego 14

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

16.08

Poniedziałek

Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

17.08

Wtorek

Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

18.08

Środa

Apteka, Al. 1000-lecia 17

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

19.08

Czwartek

Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

20.08

Piątek

Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflflaame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

21.08

Sobota

Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

22.08

Niedziela

Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

23.08

Poniedziałek

Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B*

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

24.08

Wtorek

Apteka Dbam o zdrowie, ul. K. K. Wielkiego 14

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

25.08

Środa

Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28*

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

26.08

Czwartek

Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

27.08

Piątek

Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B*

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

28.08

Sobota

Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

29.08

Niedziela

Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B*

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

30.08

Poniedziałek

Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B*

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

31.08

Wtorek

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

Apteki dyżurują w systemie dwudniowym w godz. 21.00 – 7.00 w dni powszednie i soboty oraz w godz. 21.00 - 8.00 w niedziele i święta.
*apteki oznaczone gwiazdką pełnią dyżur w godzinach od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.

gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski
510 190 038
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Zapraszamy do
Regionalnego Biura
Orifl
fla
ame w Olkuszu
ul. Kr. K. Wielkiego 57
poniedziałek 1600 - 1800
środa 1300 - 1700
piątek 1200 - 1800

Kontakt:

Świat należy do kobiet

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702
email:
mpoznanska1@vp.pl
facebook.com/olkusz.oriflame

zapraszamy do sklepu internetowego: http://beautystore.oriflame.pl/842930

Polub nas na Facebooku
i śledź aktualne informacje na bieżąco!
GwarekOlkuski

„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

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS
• NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE

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

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

Dla naszych klientów oferujemy darmowy
transport na/z lotniska Kraków/Katowice

tel. 518 718 020

Zapraszamy
do rezerwacji jesiennych
wycieczek objazdowych
po Europie
W ofercie:
Austria, Szwajcaria,
Bałkany, Włochy
oraz 1-3 dniowe
wycieczki po Polsce.
U nas zrealizujesz
bon turystyczny !!!

WYLEWKI MASZYNOWE

MIXOKRET

• Wylewki maszynowe
• Docieplenia pianą PUR
• Sprzedaż i transport
kruszyw i materiałów sypkich
• Niwelacje terenu
• Wykopy
• Rozbiórki

USŁUGI:
• Wywrotką • Koparko-ładowarką • Koparką
Paweł Mstowski - Tel. 510 492 890
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 90 A, 32-310 Klucze
pawel.mstowski@interia.eu

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

SERWIS EKSPRESÓW DO KAWY

