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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

KOMINKI - GLAZURA - TERAKOTA

USŁUGI INSTALACYJNE

• wkłady kominkowe
• piece wolnostojące na pellet
• płytki ścienne i podłogowe
• kamień dekoracyjny

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

KRYN-KOM
Olkusz, ul. Składowa 1 • tel.: 502 951 338
e-mail: krynkom@onet.pl • www.krynkom.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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Największa inwestycja w dziejach Gminy Wolbrom zakończona
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wolbromiu dobiegła końca. Była to niezwykle ważna
inwestycja dla całej Gminy Wolbrom. Oczyszczalnia ścieków w Wolbromiu powstała przeszło
27 lat temu. Wymagała pilnego unowocześnienia i rozbudowy, ponieważ jej wyeksploatowanie, brak części zamiennych oraz przestarzała konstrukcja groziły poważną awarią i potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Na realizację Projektu pn.: „Przebudowa
i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. pozyskał rekordowe w Gminie Wolbrom dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Przy planowanym
całkowitym koszcie realizacji projektu – 30.717.183,77 zł (brutto) przyznano dofinansowanie w kwocie – 15.812.816,28 zł.
Oprócz tak dużego dofinansowania Spółka pozyskała również pożyczkę w Narodowym Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa
(modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”
współf inansowanego ze środków Funduszu
Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego
dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych wyniosło: 8.991.601,00 zł.
Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
została f irma MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Jana Pawła II 11B w Łaziskach
Górnych. Dnia 3 lutego 2020 roku Prezes Zarządu
Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp.
z o.o. Andrzej Duch wraz z przedstawicielami
Wykonawcy, w obecności Burmistrza Miasta
i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, podpisali
umowę na realizację robót budowlanych w ramach
zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”
na kwotę netto 24.503.133,99 zł (30.138.854,81 zł
brutto).
Pomimo trwającej pandemii COVID-19, prace przebiegały bez większych zakłóceń i zakończyły się w
zakładanym w umowie terminie tj. 16 miesięcy od
dnia podpisania umowy.
Realizacja umowy na
roboty budowlane obejmowała:
• przebudowę części mechanicznej oczyszczalni,
w ramach której w pompowni ścieków surowych
zamontowano kratę mechaniczną wraz
z prasopłuczką skratek; wybudowano również
nowoczesną stację mechanicznego oczyszczania
oraz zbiornik uśredniający z pompownią,
• przebudowę stacji zlewczej ścieków
– posadowiono zautomatyzowaną
stację kontenerową,
• przebudowę reaktorów BIOOXYBLOK
oraz piaskownika, na bazie których
powstały nowe reaktory biologiczne
z osadnikami i komora predenitryfikacji,
• przebudowę i unowocześnienie części osadowej zakładu,
między innymi poprzez budowę zbiornika stabilizacji
tlenowej osadów i stacji odwadniania osadów.
W ramach projektu powstały
również inne nowe obiekty, tj.:
• stacja dmuchaw do natleniania biologii,
• pompownia odcieków z odwadniania,
• pompownia części pływających,
• pompownia wody technologicznej (oczyszczone ścieki
zastąpiły wodę wodociągową w procesie oczyszczania),
• budynek socjalno – warsztatowy na potrzeby
pracowników obsługi oczyszczalni.
W ramach inwestycji powstały także nowe sieci technologiczne, tj.: rurociągi, sieci energetyczne oraz teletechniczne.
W każdym obiekcie pracują fabrycznie nowe urządzenia.
Całością zarządza nowoczesny system sterowania SCADA.

W dniu 28 maja 2021 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Olkuszu udzielił pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanych obiektów w ramach inwestycji
„Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”. Dnia 1 lipca 2021 roku podpisano protokół odbioru końcowego przebudowanej i zmodernizowanej
oczyszczalni.
W wyniku przeprowadzonej modernizacji zwiększona została przepustowość oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000
RLM, jak również nastąpiła poprawa jakości oczyszczonych
ścieków, szczególnie w zakresie biogenów. Rozbudowa oczyszczalni pozwoli rozwijać sieć kanalizacyjną na terenie Gminy
Wolbrom, tak aby coraz więcej mieszkańców mogło z niej
korzystać.
Prezes Zarządu WZWKGKiM sp. z o.o. oraz członkowie
JRP pragną złożyć serdeczne podziękowania Narodowemu
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie za owocną i konstruktywną współpracę w trakcie
realizacji projektu. Państwa nieoceniona pomoc pozwoliła na
realizację kluczowej dla Gminy Wolbrom inwestycji.
Składamy również serdeczne podziękowania dla Pana
Burmistrza Adama Zielnika, reprezentującego Zgromadzenie
Wspólników WZWKGKiM sp. z o.o. oraz Rady Nadzorczej
w składzie Anna Nowak-Gwiazda, Aleksy Kulka oraz Anna
Ryl za pełne wsparcie dla podejmowanych działań Zarządu
oraz wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektu.

Informacje • Reklamy

Kolejny krok do domknięcia
wolbromskiej obwodnicy

Przed dwoma laty zakończyła się budowa dwóch odcinków wyczekiwanej od lat obwodnicy Wolbromia, odcinka I etapu o długości 1,049 km od
ul. Miechowskiej (DW 783) do ul. Brzozowskiej oraz 2,663 km odcinka II
etapu (od ul. Brzozowskiej do ul. Skalskiej).
Aby południowa obwodnica
spełniała swoje zadania i wyprowadzała uciążliwy ruch samochodowy poza miasto, a w szczególności udrożniła ruch w rejonie
skrzyżowania przy przejeździe
kolejowym na ul. Krakowskiej,
budowa III etapu obwodnicy od
ulicy Skalskiej do szosy Olkuskiej
jest nieodzowna.

Z ez wolenie na Rea l izację
Inwestycji Drogowej Budow y
(ZR ID) III etapu obwodnicy
Wolbromia zostało wydane przez
Pana Łukasza Kmitę - Wojewodę
Małopolskiego w dn. 1 października 2021 r. , który nadał decyzji
rygor natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie zgodnie z deklaracjami Pana Marszałka Łukasza
Smółki i Pani Marszałek Iwony
Gibas Zarząd Województ wa
Małopolskiego zabezpieczył środki
na realizację zadania. Powyższe
działania otworzyły tym samym
drogę inwestorowi - Zarządowi
Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
aby r usz yć z przeta rgiem.
Wyczekiwany przez mieszkańców Wolbromia oraz kierowców
jadących z Olkusza w kierunku
Miechowa przetarg Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Krakowie ogłosił
8 listopada.
Zgodnie z warunkami przetargu
wybrany wykonawca zrealizuje
zadanie w ciągu 16 miesięcy od
daty podpisania umowy. Termin
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Olkusz inwestuje w drogi i chodniki

Na blisko 5 mln złotych opiewają szacunkowe koszty rozpoczętych
niedawno prac drogowych na terenie Olkusza. Obejmują one zarówno
obszary gęsto zaludnione, czyli osiedla mieszkaniowe, jak również dojazdy do przedsiębiorstw. Remontowane są ulice, budowane chodniki oraz
wykonywane bezpieczne przejścia dla pieszych. Na realizację większości
zadań Gmina Olkusz pozyskała dofinansowanie.
Inwestycje w infrastrukturę drogową są inwestycjami w nasze
bezpieczeńst wo. Imponującą
liczbę zrealizowanych w tym roku
zadań wydłużamy o kolejne pozycje ponieważ składane przez nas
wnioski o dofinansowanie zyskują
akceptację.

składania ofert upływa 9 grudnia.
Inwestycja obejmie budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 783 (klasy G) na odcinku
od ul. Olkuska Szosa (DW 783) do
ul. Skalskiej (DW 794) o długości
ok. 1 km wraz z budową obiektów
inżynierskich i chodników oraz
budową i przebudową istniejącej
infrastruktury technicznej.
Wykonawca w pierwszej kolejności uporządkuje teren i przeprowadzi wycinkę zieleni, wzmocni
grunt y i dokona budowę nawierzchni drogi wojewódzkiej
klasy G. Na ul. Szosa Olkuska
powstanie rondo. Trasa zostanie
oświetlona oszczędnymi lampami LED. W projekcie którego
koszt wyniósł ponad 330 tys. zł.
uwzględniono także budowę sys-

temu odwadniającego drogę. Koszt
budowy odcinka III etapu ma wynieść przeszło 22 mln zł.

Zgodnie z przeprowadzonym
w 2015 r. generalnym pomiarem
ruchu, droga nr 783 z Olkusza do
Wolbromia i dalej do Miechowa
jest najbardziej obciążona ruchem
drogą wojewódzką w powiecie
olkuskim. Przejeżdża nią blisko
7,3 tysięcy samochodów na dobę.
Z racji cotygodniowych targów
w środy i czwartki liczba pojazdów jeszcze wzrasta, powodując
w godzinach szczytu paraliż miasta. Domknięcie łuku obwodnicy
spowoduje skierowanie ruchu tranzytowego z Olkusza do Miechowa,
z pominięciem ciągle korkującego
się skrzyżowania przy przejeździe
kolejowym na ul. Krakowskiej.

www.MEBLEbenek.pl

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

Najbardziej kosztowną inwestycją
jest przebudowa ul. Przemysłowej
w Olkuszu. To już ostatni etap prac,
w ramach którego przewidziano odwodnienie terenu poprzez budowę
nowej kanalizacji, wykonanie nowej jezdni, chodnika, miejsc postojowych oraz oświetlenia ulicy.
Inwestycja powinna zostać zrealizowana jesienią przyszłego roku.
Umowa z wykonawcą opiewa na
2,4 mln złotych.
Rozpoc z ęł y się ta k ż e prace
związane z przebudową ul. E.
Orzeszkowej w Olkuszu. Również
tutaj największa część prac realizowana będzie pod ziemią;
w związku z budową odwodnienia. Zostanie wykonana nowa
jezdnia, chodnik oraz miejsca postojowe. Zakończenie inwestycji
planowane jest na jesień 2022 roku.
Usprawnienie komunikacji na Os.
Młodych poprzez modernizację ul.
E. Orzeszkowej będzie kosztowało
niemal 1,1 mln złotych.
Jeszcze w tym roku zostaną wykonane prace związane z realizacją pierwszego etapu przebudowy
ul. Kpt. Hardego w Olkuszu.

Całkowicie zmieni się plac przed
Szkołą Podstawową Nr 3: planowane jest w ykonanie nowej
nawierzchni, chodnika i miejsc
postojowych. Przebudowana zostanie również kanalizacja oraz sieć
elektroenergetyczna. Wartość prac
to 421 tys. złotych.

W tym roku zakończą się także
remonty części ul. Tuwima oraz ul.
Batalionów Chłopskich w Olkuszu.
Łączna wartość prac w obu lokalizacjach przekracza 450 tys. złotych.
Pracownicy zakładów zlokalizowanych przy ul. Zagaje w Olewinie
jeszcze w tym roku dojadą do swoich miejsc pracy przebudowaną
drogą. Prace zostały wycenione
przez w ykonawcę na 200 tys.
złotych.
Trwają już prace związane z budową
dwóch bezpiecznych przejść dla pieszych. Pierwsze z nich zlokalizo-

wano w rejonie skrzyżowania tzw.
drogi chrzanowskiej z ul. Kamyk,
a drugie w Rabsztynie. Obie inwestycje zostaną zakończone w tym
roku.
Przy ul. Witosa niebawem powstanie nowy chodnik z przejściem dla
pieszych. Prace zostały już rozpoczęte, a ich wartość została oszacowana na 27 tys. złotych.

- Nie są to wszystkie inwestycje
drogowe, które rozpoczęliśmy
w ostatnim czasie – pokazują jednak dużą skalę podejmowanych
przez nas przedsięwzięć. Trwa
przecież budowa ścieżki rowerowej
przy ul. Kocjana, czy parkingu pod
wiaduktem – przy Parku Czarna
Góra. Kilka mniejszych inwestycji,
takich jak przebudowa ul. Gęsiej,
czy budowa łącznika między ul.
Piłsudskiego i Dworską rozpoczniemy jeszcze w tym roku.
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Społeczna Szkoła
Zarządzania i Handlu
www.fzp.szih.pl

Masz pomysł na
biznes?
Weź sprawy w
swoje ręce!
ZAŁÓŻ własną
firmę!

Dowiedz się więcej

33 847 54 75

Masz od 18 do
29 roku życia?
Utraciłeś
zatrudnienie
po 1 marca
2020?

Zgłoś się do
projektu
„FIRMA Z
POWERem”

Skontaktuj się z nami, a możesz otrzymać dotację
23 050 zł na założenie WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ oraz dodatkowo do 6 000 zł na bieżące
koszty związane z prowadzeniem działalności.

Koncert Olkuszanie dla Niepodległej
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w Miejskim
Ośrodku Kultury w Olkuszu odbył się wzruszający koncert Olkuszanie
dla Niepodległej.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu z towarzyszeniem Olkuskiej Reprezentacyjnej
Orkiestry Dętej.

Gości powitał Marcin Wiercioch,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Ku lt u r y w Ol k uszu. Roman
P i a ś n i k , Bu r m i s t r z M i a s t a
i Gminy Olkusz wygłosił słowo
wstępne, a potem uczestniczył
we w ręczaniu nag ród laureatom IV Olkuskiego Konkursu
Piosenek i Pieśni Patriotycznych
Olkuszanie dla Niepodległej.
Protokół jury odczytał Kierownik
Działu Artystycznego Michał
Mączka.

Laureaci uświetnili swoimi znakomitymi występami uroczystość.

Pięk ny koncer t
dała Olkuska
Reprezentacyjna
Ork iestra D ęta
pod batutą niezrównanego kapelmistrza Wiesława Drygały.

Wysłuchaliśmy również duetu
Małgorzaty Kocjan i Michała
Kocjana.

Wieczór, pełen wzruszeń, wspomnień i nadziei na przyszłość

minął szybko. Artyści otrzymali
zasłużone rzęsiste oklaski, wszyscy rozeszli się do domów, aby
zakończyć świętowanie tego wyjątkowego dnia w gronie rodziny
i przyjaciół.

Chcesz
sprzedać lub wynająć
Swój dom,
mieszkanie, działkę?
Zapytaj o szczegóły
tel.: 882 554 688

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
dom 180 m kw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do
zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie
działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena: 395 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
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
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

Herby Olkusza dla „Dziesiątki”

W olkuskiej Szkole Podstawowej Nr 10, z udziałem burmistrza Romana
Piaśnika, odbyła się miła uroczystość przekazania szkole zestawu herbów
Olkusza przez krakowską fundację „Przyjdź”.
Uczniów oraz zaproszonych gości
powitała Barbara Piekarz, dyrektor SP 10, która wspomniała, że
uroczystość przekazania herbów
rozpoczyna rok jubileuszu 30-lecia szkoły. Następnie najmłodsi
uczniowie przedstawili program
artystyczny nawiązujący do historii Olkusza.
- Olkusz bardzo mocno wspiera
działania popularyzujące lokalną
historię. Dzięki temu, że w nasze
inicjatywy chętnie angażujecie
się Wy - dzieci i młodzież, dorastacie ze świadomością wyjątkowości Srebrnego Miasta, budując
poczucie dumy ze swojej małej
ojczyzny. Herb to ważny element
lokalnej tożsamości, dlatego bardzo się cieszę, że dzisiejsze spotkanie odbywa się w szkole, która
jest tak mocno zaangażowana
w budowę lokalnego patriotyzmu
wśród najmłodszych. Wsparcie
fundacji „Przyjdź” pomoże nam
jeszcze lepiej przybliżać lokalną
historię. Serdecznie za to dziękuję – mówił Roman Piaśnik,
burmistrz Olkusza.

zuje konkurs regionalistyczny
„Olkusz – Moje miasto” we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr
4, dyrektor Barbara Piekarz podziękowała nauczycielom zaangażowanym w organizację tego
konkursu, a następnie przekazała
część otrzymanych herbów na ręce
Mirosława Jurczyka, dyrektora SP
4. Zestaw herbów, jaki otrzymał
olkuski magistrat zostanie rozdzielony i przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Materiały będą ciekawą pomocą
dyd a k t yc zn ą p odc z a s lek c ji
związanych z historią Olkusza
i herbu miasta. Ponieważ olkuska „Dziesiątka” od lat organi-

Władze Olkusza od lat przywiązują bardzo duże znaczenie do
nauczania i popularyzacji historii
regionalnej wśród dzieci i młodzieży. Rokrocznie uczniowie

Następnie Marek Oczkowski,
prezes fundacji „Przyjdź”, przybliżył działalność samej fundacji
oraz realizowany przez nią program „Moja Polska”. W ramach
tego programu wybrano 30 gmin
z całej Małopolski, które realizują
ciekawe projekty regionalistyczne.

Aby przybliżyć historię herbu
Olkusza zebranym uczniom –
przedstawicielom wszystk ich
klas, Jacek Sypień, pracownik
olkuskiego magistratu, a zarazem
historyk – regionalista przedstawił
prezentację poświęconą historii
herbu miasta.

pierwszych klas otrzymują - wydane przez Urząd Miasta i Gminy
- zeszyty ćwiczeń „Olkusz moje
miasto”, które stanowią swoiste
kompendium wiedzy o historii miasta, legendach i najważniejszych zabytkach Olkusza.
Wydawane są książki, ulotki oraz
gry planszowe poświęcone historii
naszego miasta, a także przygotowywane wystawy plenerowe na
rynku. Organizowane są także
przedsięwzięcia i akcje, które
mają na celu popularyzację dziejów Olkusza i regionu. Taką akcją, która cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem, są cykliczne
Olkuskie Spacery Historyczne.
Olkuska Biblioteka wydaje pismo
„Ilcusiana” prezentujące wiele
ciekawych informacji o naszej
przeszłości. Nie przypadkiem
Olkusz już dwukrotnie został
laureatem prestiżowego konkursu
Wydarzenie Historyczne Roku
organizowanego przez Muzeum
Historii Polski w Warszawie

DYŻURY APTEK
DATA

OLKUSZ

WOLBROM

18.11

Czwartek

Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

19.11

Piątek

Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

20.11

Sobota

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 *

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

21.11

Niedziela

Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60 *

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

22.11

Poniedziałek

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

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

23.11

Wtorek

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

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

24.11

Środa

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

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

25.11

Czwartek

Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60 *

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

26.11

Piątek

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

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

27.11

Sobota

Apteka, ul. Piłsudskiego 22

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

28.11

Niedziela

Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

29.11

Poniedziałek

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

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

30.11

Wtorek

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

1.12

Środa

Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

2.12

Czwartek

Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 *

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

3.12

Piątek

Apteka, ul. Piłsudskiego 22

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

4.12

Sobota

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

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

5.12

Niedziela

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

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

6.12

Poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 *

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

7.12

Wtorek

Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

8.12

Środa

Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

9.12

Czwartek

Apteka, Al. 1000-lecia 17

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

10.12

Piątek

Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

11.12

Sobota

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

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

12.12

Niedziela

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

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.
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KOMPRA

KRZYŻÓWKA

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

Poziomo:
3. Zamiast zszywki
7. Tam Adam dał się skusić Ewie
8. Andrucik
9. Daw. młody byczek
10. Sprzęt do transportu rannego
13. Osłaniają szyjki zębów
14. Pot. stuprocentowy mężczyzna
15. Karoq na drodze
18. Na szyi indyka
19. Jednostka mocy (MW)
20. Męskie lub żeńskie, w wierszu
22. Zarys postaci
23. Drzewo liściaste ze skrzydlakami

Pionowo:
1. Rywal Audi i BMW
2. Projekcje filmowe w TV
4. Miejsce na targowisko
5. Pokryte chmurami
6. Płynne ciało
8. Wariant, odmiana produktu
10. Rozbity na polanie
11. Biskwity wojskowe
12. Ozdobne naramienniki u munduru
16. Zaciągnięty w banku
17. Nić do szydła
18. Jan ... Pawluśkiewicz, kompozytor
20. Przed Lwem w zodiaku
21. ... Zedong, b. przywódca chiński

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

WYMIANA
OPON
PROMOCJA!

STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

Ponad 20 lat
doświadczenia

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

STACJA KONTROLI
POJAZDÓW DO 3,5 T

Do każdej wymiany czterech opon
5l zimowego płynu do spryskiwaczy
GRATIS !*
*promocja trwa do wyczerpania zapasów

AKUMULATORY

Bolesław
ul. Wyzwolenia 1K

NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY- SPRAWDŹ NAS!

pn. - pt. 6⁰⁰ - 21⁰⁰
sob. 7⁰⁰ - 15⁰⁰

DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
CIĘŻAROWYCH, ROLNICZYCH I AUTOBUSÓW

(naprzeciwko BIDY)

tel. 534 455 099
SZANUJEMY TWÓJ CZAS
PRZEGLĄD SAMOCHODU OD RĘKI
Olkusz, ul. Rataja 1 (koło Biedronki)

500 688 500

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU

DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU
UPOMINEK GRATIS

KLIMATYZACJA ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ
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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

POLICJA
SZCZĘŚLIWY FINAŁ POSZUKIWAŃ ZAGINIONEJ SENIORKI

Policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie prowadzili w piątek 12.11.21r. poszukiwania za zaginioną
83-letnią mieszkanką gminy Bukowno. Mundurowi odnaleźli ją wieczorem w pobliskiej miejscowości,
kilka kilometrów od domu. Kobieta została przekazana pod opiekę załogi karetki pogotowia, na szczęście jej życiu nic nie zagraża.
W dniu 12.11.br po godz. 9.30 dyżurny Komisariatu Policji w Bukownie otrzymał od rodziny zgłoszenie,
że mieszkająca samotnie, 83-letnia mieszkanka gminy Bolesław w godzinach rannych wyszła z miejsca
zamieszkania i udała się w nieznanym kierunku. Z uwagi na podeszły wiek zaginionej, jej zaniki pamięci
sytuacja była bardzo niepokojąca. W poszukiwania, oprócz policjantów z Komisariatu Policji w Bukownie,
zaangażowani zostali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu - łącznie 35 mundurowych.
W działaniach udział brała również Państwowa Straż Pożarna z Olkusza oraz zastępy ochotniczej straży
pożarnej z miejscowości Laski, Podlipie, Krzykawa i Bolesław - łącznie 26 strażaków. Na miejscu przeprowadzono czynności z udziałem przewodnika z psem tropiącym z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Funkcjonariusze poszukiwali
zaginionej przeczesując teren miasta i gminy. Poszukiwania prowadzono m.in. w rejonie najbliższego sąsiedztwa, sprawdzono główne
ciągi komunikacyjne, rejon pobliskiej rzeki oraz drogi i ścieżki prowadzące do lasu.
Po całodniowych działaniach, po godzinie 21.00 policjanci odnaleźli 83-latkę kilka kilometrów od miejsca zamieszkania w kompleksie
leśnym znajdującym się w rejonie kościoła narodowego w Małobądzu. Wycieńczona staruszka leżała miedzy drzewami w lesie. Kontakt
był z nią utrudniony i nie była w stanie logicznie wytłumaczyć, co się z nią działo oraz dlaczego wyszła z miejsca zamieszkania. Policjanci
przekazali ją pod opiekę załogi karetki pogotowia. Po przeprowadzonych badaniach szczęśliwie wróciła do domu.

25-LATKA POSIADAŁA PONAD KILOGRAM NARKOTYKÓW

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali 25-latkę, która posiadała znaczne
ilości amfetaminy i marihuany. Decyzją sądu podejrzana trafiła do aresztu na trzy miesiące.
11 listopada br. w południe na jednej z olkuskich ulic kryminalni zauważyli młodą kobietę, która
według ich operacyjnych ustaleń mogła ukrywać znaczną ilość narkotyków. Kobieta udała się do
pobliskiego garażu a kiedy wyszła z niego, funkcjonariusze postanowili sprawdzić czy posiada
przy sobie narkotyki. Okazało się, że kobieta miała przy sobie m.in. 2 woreczki z białą substancją o wadze ponad 51 gramów i woreczek zielonego suszu o wadze ponad 10 gramów. Wstępne
testy wykazały, że pierwsza z substancji to amfetamina, druga zaś marihuana. Kryminalni wraz
z technikami kryminalistyki dokonali zatem przeszukania jej garażu ujawniając tam 900 gramów
amfetaminy i 92 gramów marihuany oraz wagi elektroniczne i woreczki strunowe, które miały
zapewne służyć do porcjowania narkotyków. Następnie z psem tropiącym przeszukano miejsce
zamieszkania 25-latki. Tam w jednej z szaf w pokoju policjanci znaleźli 13 woreczków zamykanych na strunę z kremowym i białym
proszkiem. Przeprowadzone testerem narkotykowym badanie wykazało, że jest to amfetamina o wadze ponad 27 gramów. W sumie
w wyniku podjętych czynności ujawniono i zabezpieczono ponad 980 gramów amfetaminy i 102 gramy marihuany. Kobieta została
osadzona w pomieszczeniu dla zatrzymanych w olkuskiej komendzie.
12 listopada, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego br. prokurator przedstawiła 25-latce zarzut posiadania znacznej
ilości środków odurzających i psychotropowych, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa. Wiele
wskazuje na to, że kobieta przygotowywała narkotyki celem dalszego rozprowadzania na czarnym rynku. Trwa ustalanie źródła ich
podchodzenia i przestępczych kontaktów podejrzanej.

MOTOCYKLISTA PO ALKOHOLU I BEZ UPRAWNIEŃ

• 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

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)

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

Olkuscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 55-letniego motocyklistę bez wymaganych uprawnień,
który ponadto był po spożyciu alkoholu. Jego sprawą zajmie się teraz sąd.
1 listopada br. około godz. 18:30, na drodze krajowej 94 w Olkuszu, policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli motocyklistę. W trakcie sprawdzeń okazało się, że motocyklem kierował 55-letni mieszkaniec Krakowa, który nie posiadał uprawnień do kierowania tym pojazdem. Przeprowadzone badanie
trzeźwości wykazało, że mężczyzna spożywał alkohol. Motocykl został zabezpieczony przez pomoc
drogową. Przejażdżka mężczyzny znajdzie swój finał w sądzie.

NIEBEZPIECZNE ZDARZENIE DROGOWE NA OBWODNICY W OLKUSZU

Do zderzenia pojazdów doszło w poniedziałek (25.10. br.) po godzinie 22.00 na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej nr 791 z ulicą Ks. Gajewskiego w Olkuszu, gdzie znajduje się sygnalizacja
świetlna. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierowca fiata jechał drogą wojewódzką w kierunku drogi krajowej nr 94, z kolei kierowca renault od ulicy Ks. Gajewskiego w stronę Witeradowa. Samochody zostały niemal doszczętnie zniszczone, a siła uderzenia tych pojazdów
była tak wielka, że z jednego z nich wypadł silnik. Pomimo poważnie wyglądającego zdarzenia nikomu nic się nie stało. Obaj kierowcy wyszli z pojazdów o własnych siłach. Karetką
pogotowia zostali przewiezieni do szpitala, gdzie lekarze udzielili im pomocy medycznej.
Ich obrażenia nie wymagały hospitalizacji. Kierowcy byli trzeźwi. Z ich relacji wynikało, że
wjechali oni na skrzyżowanie w momencie, gdy na sygnalizacji świetlnej nadawany był sygnał zielony. Policjanci będą teraz ustalać
dokładnie przyczynę i okoliczności tego zdarzenia drogowego.

JESIEŃ I ZIMA TO TRUDNY CZAS DLA BEZDOMNYCH – NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!

Przed nami coraz zimniejsze dni, a wraz z nimi pojawia się zagrożenie wychłodzeniem organizmu dla osób bezdomnych czy starszych, mieszkających samotnie,
czy też dla tych, które incydentalnie znalazły się w okolicznościach zagrażających
ich życiu.
Zamarznięcia,czy zgony z wychłodzenia najczęściej dotykają bezdomnych oraz
osób pod wpływem alkoholu. Dlatego też, policjanci rozpoczęli działania prewencyjne, mające na celu ochronę takich grup osób przed zgubnymi skutkami niskich
temperatur.
Stałą formą prowadzonych działań są kontrole miejsc, w których przebywają
osoby bezdomne oraz informowanie ich o miejscach, w których mogą uzyskać
pomoc socjalną i medyczną w najbliższej okolicy.
Funkcjonariusze na bieżąco też współpracują z placówkami pomocy społecznej, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji
o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy. Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, służby muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywania.
Pamiętajmy, że pomóc może każdy. Dlatego też, mając wiedzę o osobie potrzebującej, wystarczy powiadomić odpowiednie służby: Policję, Straż Miejską, czy też Pogotowie Ratunkowe. Nie bądźmy obojętni i reagujmy, gdy widzimy osoby bezdomne, przebywające w miejscach, w których mogą zamarznąć (dworce, klatki schodowe, kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki
działkowe itp.), a także osoby leżące na ziemi, ławkach lub przystankach, nietrzeźwe, czy też osłabione. Nasze zainteresowanie
może uratować komuś życie.
Apelujemy do wszystkich o przekazywanie informacji do najbliższej jednostki Policji o osobach bezdomnych, które w czasie
niskich temperatur będą przebywać w miejscach, w których są zagrożeni zamarznięciem.
Możliwość powiadomienia Policji o miejscach gromadzenia się bezdomnych można również zgłosić przez internet za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - link. Wystarczy na „mapie” zaznaczyć zagrożenie z kategorii „bezdomność”,
określając miejsce jego występowania. Można również dodać opis, precyzując nasze zgłoszenie. Policjanci pojawią się we wskazanym miejscu i zweryfikują zgłoszenie.
Pamiętajmy jednak, że jeśli ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy, należy działać szybko, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
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KINO

ELEKTRONARZĘDZIA

KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ
v
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SPRZEDAŻ

„BO WE MNIE JEST SEKS”
19.11 - 24.11 godz. 20:00

v

„DIUNA”
19.11 - 20.11 godz. 17:00 (3D) • 22.11 - 24.11 godz. 17:00 (2D)

v

„PSZCZÓŁKA MAJA. MAŁY WIELKI SKARB”
26.11 - 30.11 godz. 15:15 • 3.12 - 6.12 godz. 15:15

v

„RODZINKA RZĄDZI”
19.11 - 24.11 godz. 15:00

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

SERWIS

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM

Naprawa elektronarzędzi

v

„PSZCZÓŁKA MAJA. MAŁY WIELKI SKARB”
18.11 godz. 15:00 i 16:00 • 19.11 godz. 16:00 • 20.11 godz. 14:00 • 21.11 godz. 16:00 • 25.11 godz. 16:00

v

„PITBULL”
18.11 godz. 20:15 • 19.11 - 21.11 godz. 20:00 • 25.11 godz. 20:00

v

„BO WE MNIE JEST SEKS”
19.11 godz. 18:00 i 20:15 • 20.11 godz. 18:00 • 21.11 godz. 18:00 i 20:15 • 25.11 godz. 18:00 i 20:15,
26.11 godz. 18:00 • 27.11 godz. 18:00 • 28.11 godz. 18:00 • 2.12 godz. 18:00

v

„WASZE WSZYSTKIE STRACHY”
19.11 godz. 18:30 • 20.11 godz. 16:00 • 21.11 godz. 18:30 • 25.11 godz. 18:30

v

„NASZE MAGICZNE ENCANTO”
26.11 godz. 15:00 i 17:00 • 27.11 godz. 15:00 i 17:00 • 28.11 godz. 15:00 i 17:00,
2.12 godz. 15:00 i 17:00

v

„DZIEWCZYNY Z DUBAJU”
26.11 godz. 19:00 i 20:00 • 27.11 godz. 19:00 i 20:00 • 28.11 godz. 19:00 i 20:00 •
2.12 godz. 19:00 i 20:00

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

WARTO PRZECZYTAĆ

• Zabiegi również w sedacji wziewnej

„SUKCESJA” JOANNA DULEWICZ

(podtlenek azotu tzw. ”gaz rozweselający”).

Zabytkowa willa, rodzinne spotkanie i morderca, który tylko czeka, aż odwrócisz wzrok. Sara Blosh, spadkobierczyni
majątku Aleksandrowiczów, organizuje w odziedziczonym dworku przyjęcie dla rodziny i znajomych.
Spotkanie przebiega w dobrej atmosferze do chwili, gdy w jednym z pokojów na piętrze posiadłości znalezione
zostaje ciało Tomasza Wileckiego. Tylko kto z obecnych miał motyw, by z zimną krwią zabić znanego biznesmena?
Po wstępnym przesłuchaniu okazuje się, że odpowiedź na to pytanie brzmi: niemal każdy. Komisarz Borys Bulsa
rozpoczyna wyścig z czasem. Czy uda mu się rozwikłać zagadkę, zanim wszystkie ślady zostaną zatarte? Doskonały
thriller psychologiczny, który trzyma w napięciu do ostatniej strony!

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

„EGZEKUCJA” REMIGIUSZ MRÓZ
Minęły trzy miesiące, od kiedy Kordian Oryński zaginął. Przez cały ten czas Chyłka robiła wszystko, by go odnaleźć,
ale nie natrafiła na żaden ślad. Prawniczka nie zamierza jednak się poddawać. Aby zapewnić sobie fundusze na dalsze
poszukiwania, prowadzi biuro porad prawnych i mimo że nie może sama reprezentować klientów przed sądem, nic
nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystywała do tego kogoś innego. Jednocześnie stara się doprowadzić do uchylenia
decyzji sądu dyscyplinarnego o usunięciu jej z zawodu. Nic nie wskazuje na to, by w którejkolwiek ze spraw udało jej
się odnieść sukces – aż do momentu, kiedy zgłasza się do niej policjant oskarżony o zabójstwo cywila….

„PÓŁNOCNY SABAT” AGNIESZKA SORYCZ
Dalia to dyplomowana zielarka i właścicielka modnej, warszawskiej klubokawiarni Aria. Dzieli swój czas pomiędzy
pracę, przyjaciół i brata Branka, który jest jej jedyną rodziną. Na początku października podczas pracy na stanowisku
archeologicznym na Ślęży Branko przepada bez śladu. Tydzień później Dalia znajduje w swojej skrzynce pocztowej
tajemniczy przedmiot z notatką prowadzącą do antykwariatu w centrum Warszawy. Gdy poznaje właściciela antykwariatu,
Radowoja, oraz jego młodszego brata Teowoja, jej życie z dnia na dzień się zmienia. To od nich dowiaduje się, że jest
słowiańską Zaklinaczką i wywołuje klątwę, która od tysięcy lat dziesiątkuje Sabat. W dodatku tym razem pojawia się
na świecie o sto pięćdziesiąt lat za wcześnie, burząc tym samym rytm wszechświata. Łowca tylko czekał na tę okazję.
Choć Dalia dotychczas nie wiedziała nic o swoich umiejętnościach, gotowa jest zrobić wszystko, aby uratować Sabat
przed zagładą. Odkrywa też, co łączy ją z Teo – mężczyzną, obok którego nie potrafi przejść obojętnie, a z którym w każdym poprzednim
wcieleniu ginęła od ostrza Łowcy. Czy tym razem uda im się stawić czoła niebezpieczeństwu?

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.

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

Kontakt:

NOWOŚĆ!

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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Zapraszamy po oferty
Świąteczne i Sylwestrowe!!!
MAGICZNE ŚWIĘTA W POLSCE
już od 1100 PLN za 4 dni/os
hotel 3*, w cenie pełne wyżywienie świąteczne,
wstęp do strefy basenowej GRATIS,
upominek świąteczny w cenie :)
SYLWESTER W EUROPIE
już od 129 PLN/os.
w cenie transport, zwiedzanie miasta,
wspólne przywitanie Nowego Roku

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

WYLEWKI MASZYNOWE

PILAR-KOS Paweł Maroszek

MIXOKRET SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI

• 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

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

tel. 518 718 020

SERWIS EKSPRESÓW DO KAWY

