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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

SKUTERY

USŁUGI INSTALACYJNE

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

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

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne CZYNNE
PON. – SO
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
B.
8 00 - 22 00
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• 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
• Złomowanie chińskich skuterów

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

KOMINKI - GLAZURA - TERAKOTA
• wkłady kominkowe
• piece wolnostojące na pellet
• płytki ścienne i podłogowe
• kamień dekoracyjny

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

PRZYŚPIESZ REMONT • POZBĄDŹ SIĘ WILGOCI

tel. 507 5555 39

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

Olkusz, ul. Składowa 1 • tel.: 502 951 338
e-mail: krynkom@onet.pl • www.krynkom.pl

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600 Sob. 800 - 1400

Tel. 728 122 613

KRYN-KOM

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

WWW.WYNAJEM-OLKUSZ.PL

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

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

"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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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

Zmiana na stanowisku
zastępcy burmistrza
Dariusz Murawski, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Olkuszu, został nowym zastępcą burmistrza ds.
komunalnych w olkuskim Urzędzie Miasta i Gminy. Na tym stanowisku zastąpił – odchodzącą na emeryturę – Jolantę Motyczyńską.
- Serdecznie dziękuję Pani
Jolancie Motyczyńskiej za lata
bardzo dobrej współpracy, której efekty mogą dostrzec wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy
Olkusz w postaci tak wielu
zrea l izowanych inwest ycji.
Ostatnie lata były niezwykle wymagające – oddaliśmy do użytku
m.in. projekt y z Gminnego
Programu Rewitalizacji, w tym
Park Czarna Góra i Dolinkę na
Os. Młodych, a także Dawne
St a ro st wo z p o d z iem i a m i
oraz zamek w Rabsztynie. Za
to zaangażowanie należą się
duże słowa uznania – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz
Olkusza.

- Zdaję sobie sprawę
z tego, jak wiele w yz wań przed nami.
Zaplanowane na nadchodzący czas inwestycje to projekty niezwykle ambitne, których
rea l i z ac ja znac zn ie
podniesie jakość życia
mieszkańców naszej
gminy, a także komfort
i dostępność oferty spędzania czasu wolnego.
Cieszę się, że mogę brać
udział w realizacji tych
przedsięwzięć. Bardzo
serdecznie dziękuję za
zaufanie, którym obdarzył mnie burmistrz
Za realizację planów inwesty- Roman Piaśnik – mówi
cyjnych Gminy Olkusz od 1 Dariusz Murawski, zastycznia 2022 roku jest odpo- stępca burmistrza ds.
wiedzialny Dariusz Murawski, komunalnych.
od wielu lat związany z olku- Dariusz Murawski był dyrektoskim samorządem. Już teraz rem Miejskiego Ośrodka Sportu
w budż ecie Gminy Ol k usz i Rekreacji w Olkuszu od 2007
uwzględniono zadania o war- roku. W tym czasie mocno antości kilkudziesięciu milionów gażował się w rozwój olkuskiej
złotych. Są to przede wszystkim infrastruktury sportowej, dzięki
budowa trybun przy stadionie czemu Olkusz otworzył się na
i budynku wielofunkcyjnego na wydarzenia sportowe o zasięgu
Czarnej Górze, modernizacja lokalnym oraz ponadlokalnym.
dróg i dalszy rozwój gminnej W ostatnich latach szczególnie
infrastruktury.
angażował się w realizację pro-

jektu rewitalizacji Parku Czarna
Góra. W nowej roli będzie odpowiadał przede wszystkim za nadzór nad gminnymi inwestycjami,
a także sprawami z zakresu gospodarki mieszkaniowej, nieruchomościami, zagospodarowania
przestrzennego, czy pozyskiwania środków zewnętrznych.

•
•
•
•
•
•

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”.

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
Mieszkanie bezczynszowe 70 m kw, dwa duże pokoje,
kuchnia z jadalnią, łazienka, wc, plus strych i pomieszczenie
gospodarcze, do zamieszkania, nadające się również do
prowadzenia działalności, w ścisłym centrum Łaz.
Cena: 268 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 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
piętrowy dom ok. 170 m kw, z garażem
oraz dużym i wysokim pomieszczeniem
gospodarczym, położony na w pełni
ogrodzonej 5 a kwadratowej działce w
"centrum" Chechła.
Cena: 329 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka 25 a, z czego część budowlana ok. 15 a, pozostały
fragment Rola, możliwość zabudowy dwoma domami z
dostępem do drogi asfaltowej, pierwsza linia zabudowy,
media: gaz, prąd, woda, kanalizacja, położona w dobrze
skomunikowanym miejscu w Ujkowie Nowym gmina Bolesław.
Cena: 239 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw II kondygnacje,
plus stodoła oraz murowane
pomieszczenie gospodarcze,
położony na prostokątnej 5,6 a. działce,
w ścisłym centrum Ogrodzieńca.
Cena: 289 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
szeroka i ustawna 12,6 a działka budowlana,
o kwadratowym kształcie z dostępem do
mediów: gaz, prąd, woda, pierwsza linia
zabudowy, położona w urokliwym zakątku
Dąbrowy Górniczej w Błędowie.
Cena: 189 tys. PLN
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Rodaki zyskały nowy odcinek drogi
Zakończyła się inwestycja pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 120147K
w miejscowości Rodaki w Gminie Klucze w km od 0+000,00 do 0+329,55
wraz z budową oświetlenia ulicznego”.
Realizacja inwest ycji odcinka drogi ul. Sosnowej
w Rodakach polegała na kompleksowej przebudowie istniejącej drogi, która posiadała nawierzchnie gruntową.
Stan drogi znacznie i utrudniał przejazd mieszkańców
do swoich posesji a przy gorszej aurze pogodowej dezorganizowało poruszanie się pieszych. Dzięki inwestycji mieszkańcy Rodak zyskali zupełnie odnowioną ulicę,
z wyprofilowanymi poboczami, szeroką jezdnią, ulicznym
oświetleniem. Droga została włączona do drogi wojewódzkiej DW 791 wraz z docelowym oznakowaniem. W rejonie
Szkoły Podstawowej zostało utworzone wyniesione przejście dla pieszych zapewniające optymalne bezpieczeństwo
dzieciom pokonującym drogę do szkoły.
Aby zadanie mogło być zrealizowane Gmina Klucze pozyskała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości: 337 094,00 zł kosztów kwalifikowalnych.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 562 322,09 zł.

KLUCZE - GMINNY PUNKT KONSULTACYJNOINFORMACYJNY PROGRAMU „Czyste powietrze”
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.
„Czyste Powietrze” to program
dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych
lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą.

K lucz e posiadają gminny
pu n k t konsu lt ac y jno - i nfor mac y jny m iesz c z ąc y się

w Urzędzie Gminy Klucze ul.
Partyzantów 1, 32-310 Klucze.
Biuro ds. Pustynnego Centrum
Informacji, Punkt informacyjny
obsługiwany jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9:00 do 11:00. Można się
również umówić telefonicznie
na konkretny termin tel.: 32

642 85 08 wew. 73. E-mail:
a.zawislak@gmina-klucze.pl
Więcej informacji na stronie:
w w w.g mina-k lucz e.pl oraz
www.czystepowietrze.gov.pl

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!

WYMIANA
OPON

Wymiana rozrządu

od

250 zł

Komputerowe ustawianie
zbieżności

Kasowanie błędów

od

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS

INTERNETOWA
CENA OPON

Dynamiczna wymiana
oleju w skrzyni biegów

Montaż
haków

SKLEP MOTORYZACYJNY

➲ AKCESORIA I CHEMIA
➲ TARCZE I KLOCKI
➲ FILTRY I OLEJE
➲ AKUMULATORY
➲ ZAWIESZENIA
➲ ROZRZĄDY
➲ ŻARÓWKI
Laski
Olkusz

Katowice
ul. Bolesławska

KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK

DK94

Karczma
Bida

W OCZEKIWANIU NA
NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

KOLONIA, UL. BOLESŁAWSKA 117 • TEL. 788 994 461
www.autoserwis.boleslaw.net

autoserwis.boleslaw

Niedługo poznamy wykonawcę
III etapu wolbromskiej obwodnicy

Jak już informowaliśmy, w dn. 1 października 2021 r. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita –
wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej Budowy (ZRID) dla budowy III etapu
obwodnicy Wolbromia. Nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i zabezpieczenie środków na realizację zadania przez Zarząd Województwa Małopolskiego, umożliwiło
Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłoszenie postępowania przetargowego.
Zamawiający – Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Krakowie poinformował, iż w dniu 10 stycznia
2022 r. dokonano otwarcia ofert.
W przedmiotowym postępowaniu uczestniczyło 11 oferentów.
Każdy z nich zadeklarował 84 miesięczny okres gwarancji/rękojmi.
Najdroższa ze złożonych ofert
opiewała na kwotę: 13 693 600,69
zł, a najtańsza: 9 397 583,58 zł.
Tuż przed otwarciem ofert Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Krakowie
poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 15
714 286,00 zł.

Zgodnie z warunkami przetargu
wybrany w postępowaniu wykonawca, zrealizuje zadanie w ciągu
16 miesięcy od daty podpisania
umowy. 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 grunty i dokona budowę
nawierzchni drogi wojewódzkiej
klasy G. Na ul. Szosa Olkuska
powstanie rondo. Trasa zostanie
oświetlona oszczędnymi lam-

pami LED. W projekcie którego
koszt wyniósł ponad 330 tys. zł.
uwzględniono także budowę systemu odwadniającego drogę.

Zgodnie z przeprowadzonym
w 2020/21 r. generalnym pomiarem ruchu, droga nr 783 z Olkusza
do Wolbromia jest najbardziej obciążona ruchem drogą wojewódzką
w powiecie olkuskim. Przejeżdża
nią blisko 12 tys. samochodów
na dobę (w 2015 r. 7,3 tysięcy).
Z racji cotygodniowych targów
w środy i czwartki liczba pojazdów znacznie 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.

Budowa dwóch odcinków 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) zakończyła się
w 2019 roku. Aby jednak 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.
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Wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kluczach do Grecji
„Democracy begins at home” („Demokracja zaczyna się w domu”) to nazwa projektu,
realizowanego w ramach programu Erasmus Plus, w którym uczestniczyła młodzież
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach. Uczniowie mieli możliwość
wyjazdu do Grecji i zapoznania się z kulturą tego kraju, jak również innych nacji .
W dniach 15 – 19 l istopada
2021r. grupa uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kluczach: Emilia Cholewa,
Alicja Pilarczyk, Zuzanna Klich,
Piotr Czapla, Mikołaj Bartkowiak
oraz Maciej Szromnik pod opieką
pań: A net y Miszcz y ńsk iej
i Marioli Wrońskiej uczestniczyła
w pierwszej mobilności w ramach
projektu Erasmus Plus.
Celem projektu jest wzmacnianie
poczucia demokracji oraz wielokulturowości wśród uczniów.
W spotkaniu w Grecji wzięli
udział uczniowie ze szkół z Polski,
Turcji, Portugalii i Włoch. Wyjazd

sf inansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu ERASMUS PLUS –
współpraca szkół.

Zapraszamy do zapoznania się
z prezentacją z wyjazdu oraz informacjami na stronie www SP
Klucze

Koncert Bożonarodzeniowy
9 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu w czasie uroczystego Koncertu Bożonarodzeniowego panowała atmosfera pogodna i pełna radości.
Gości powitał Dyrektor MOK
Marcin Wiercioch, życzenia szczęśliwego Nowego Roku złoży ł
Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz.
Obaj panowie wręczyli dyplomy
i nagrody laureatom V Olkuskiego
Konkursu Kolęd i Pastorałek, po odczytaniu przez Kierownika Działu
Artystycznego Michała Mączkę
werdyktu jury.

Serdecznie powitano na scenie
Zespół Muzyczny Maximilianum
działający od blisko trzydziestu
lat przy parafii Św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Olkuszu.

Wielu z nas kojarzy okres zimowy z przeziębieniem. Chociaż pogoda nie jest za
to bezpośrednio odpowiedzialna, wirusy wywołujące przeziębienie mogą łatwiej
rozprzestrzeniać się w niższych temperaturach. Narażenie na zimne i suche
powietrze może niekorzystnie wpływać na układ odpornościowy naszego organizmu. Sprawdź, co możesz zrobić, aby wzmocnić swój układ odpornościowy.

DATA

Wielu badaczy uważa, że okres zimowy może niekorzystnie wpływać
na odpowiedź immunologiczną
człowieka, utrudniając organizmowi
zwalczanie infekcji. Jednym z powodów jest zmniejszony w okresie jesienno-zimowym poziom witaminy
D, z uwagi na brak ekspozycji na
słońce. Po drugie spędzamy więcej
czasu w pomieszczeniach, a wirusy
rozprzestrzeniają się dużo łatwiej,
gdy ludzie przebywają blisko siebie. Z kolei wdychanie zimnego
i suchego powietrza, gdy jesteśmy
na zewnątrz, powoduje zwężenie
naczyń krwionośnych w górnych
drogach oddechowych w celu zachowania ciepła. Może to uniemożliwić
dotarcie białych krwinek do błony
śluzowej, co utrudni organizmowi
zwalczanie zarazków.
Zadbaj o właściwy
poziom witaminy D
Jeśli w okresie jesienno-zimowym
często chorujemy, czujemy się zmęczeni lub mamy inne dokuczliwe
objawy, może to oznaczać, że nasz
układ odpornościowy jest osłabiony.
Jedną z witamin, która odgrywa
kluczową rolę w budowaniu odporności - jest witamina D. Zimą
musimy pomyśleć o innym sposobie dostarczania tej drogocennej
substancji niż promienie słoneczne,
gdyż jej niedobór

może prowadzić do
zwiększonej podatności na infekcje.
Jedną z możliwości jest zwiększenie
spożycia witaminy D w diecie. To

Kompleksowe wsparcie
Oprócz witaminy D, w okresie zimowym warto także zadbać o odpowiedni poziom witamin z grupy B,
które wspierają nasz układ odpornościowy - wpływają bowiem na prawidłowe działanie układu nerwowego,
pobudzają odnowę komórkową, ale
także poprawiają przemianę materii
i przyczyniają się do poprawy samopoczucia. Witaminy z tej grupy
znajdziemy m.in. w orzechach, fasoli,
jajkach czy nabiale.

Przeciwutleniaczem, który pomaga
chronić organizm przed wolnymi
rodnikami, jest witamina C, znana
również jako kwas askorbinowy.
Ponieważ organizm nie wytwarza
witaminy C, konieczne jest dostarczanie jej poprzez dietę - taką jak
brokuły, owoce cytrusowe czy słodkie ziemniaki – i/lub suplementy.
Nasz układ odpornościowy poradzi sobie lepiej w walce z wirusami

i bakteriami w okresie zimowy, jeśli
wspomożemy go, dostarczając odpowiedniej ilości cynku. W badaniach
wykazano, że ten mikroelement skutecznie zapobiega i zmniejsza objawy
przeziębienia. Najlepszym źródłem
cynku w pożywieniu są produkty
pochodzenia zwierzęcego.
Sposoby na wzmocnienie
układu odpornościowego
Na co postawić? Przede wszystkim stosujmy zbilansowaną dietę
i zadbajmy o właściwą ilość snu.
Kolejna rzecz to regularne ćwiczenia fizyczne. Być może aura nie zachęca do aktywności na zewnątrz,
niemniej nawet w domu możemy
zadbać o swoją kondycję. To, co
wszystkim się przyda i z pewnością
wyjdzie na zdrowie, to zminimalizowanie stresu, który jest przyczyną
wielu chorób.

Koncert z humorem i swadą prowadził lider zespołu, Łukasz Węglarz
– muzyk, akustyk i kompozytor.
Oprócz tradycyjnych utworów mo-

gliśmy wysłuchać pięknej, skomponowanej przez niego kolędy. Było
też wspólne śpiewanie, wzruszające
i radosne, więc z nadzieją i optymizmem wkroczyliśmy w nowy rok.
Życzymy, aby wszystkim przyniósł
dużo szczęśliwych dni!

DYŻURY APTEK

Niedobór witamin w zimę – wzmocnij
swój organizm i nie daj się chorobie!

proste, a do tego smaczne rozwiązanie. – Ser żółty jest naturalnym
źródłem witaminy D. W 100 g zawiera jej między 7,6–28 j.m. Jednak
spożywanie samego sera żółtego
nie wystarczy, by dostarczyć organizmowi zalecanej dawki dziennej
(średnio 2000 IU w przypadku osoby
dorosłej). Kluczem do zwiększenia
jej poziomu w okresie zimowym,
jest połączenie nawyków zdrowego
stylu życia - czyli odpowiedniej diety
i dodatkowej suplementacji.

Jest on grupą wielopokoleniową, w części
rodzinną, odnosi wiele
sukcesów na festiwalach
piosenek religijnych
i może poszczycić się
własnymi nagraniami.
Dba o oprawę muzyczną
Eucharystii w kościele
parafialnym, a podczas wystąpień
publicznych swoją muzyką i śpiewem potrafi rozruszać wszystkich.

OLKUSZ

WOLBROM

13.01

Czwartek

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

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

14.01

Piątek

Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28

Dr. Max, ul. Skalska 22

15.01

Sobota

Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

16.01

Niedziela

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

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

17.01

Poniedziałek

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

Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

18.01

Wtorek

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

Dr. Max, ul. Mariacka 22

19.01

Środa

Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

20.01

Czwartek

Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

Dr. Max, ul. Skalska 22

21.01

Piątek

Apteka, ul. Piłsudskiego 22 (od 8:00 do 24:00)

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

22.01

Sobota

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

23.01

Niedziela

Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

24.01

Poniedziałek

Apteka Euro, ul. Rabsztyńska 2

Dr. Max, ul. Mariacka 22

25.01

Wtorek

Apteka, Al. 1000-lecia 17

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

26.01

Środa

Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A

Dr. Max, ul. Skalska 22

27.01

Czwartek

Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2b

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

28.01

Piątek

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

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

29.01

Sobota

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

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

30.01

Niedziela

Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28

Dr. Max, ul. Mariacka 22

31.01

Poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

Apteki pełnią dyżury w godzinach od 20:00 do 8:00 dnia następnego
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„ŚWINIA NA SĄDZIE OSTATECZNYM. JAK POSTRZEGANO
ZWIERZĘTA W ŚREDNIOWIECZU” MAJA IWASZKIEWICZ
O TAKIM ŚREDNIOWIECZU NIKT JESZCZE NIE PISAŁ
Co wówczas człowiek myślał o zwierzętach? Jak wyglądała praca dawnego zoologa
i jego magiczne eksperymenty? Jak powstały wyobrażenia o ludzko-zwierzęcych
hybrydach? Czy w średniowieczu istniały ogrody zoologiczne? Czy wierzono, że
zwierzęta pójdą do nieba i należy je sądzić jak ludzi? Barwne opowieści o średniowiecznej faunie wzbogacone zostały o oryginalne ilustracje, które mogą wzbudzać
zarówno śmiech, jak i przerażenie. Znaczną część autorka poświeciła opisom stworów
fantastycznych: smoków, gargulców i jednorożców. Nie zapomniała też o ówczesnych
wegetarianach. Wszystko to prowadzi do zastanawiającego wniosku: świat zwierząt
oddziaływał na ludzi w średniowieczu silniej niż obecnie.
Maja Iwaszkiewicz jest historyczką sztuki i mediewistką zakochaną w kulturze średniowiecznej i odszyfrowywaniu jej tajemniczego języka symboli. Próbuje zarazić tą miłością innych.

„ŚMIECH MA PO MATCE. TAJEMNICE GENÓW” CARL ZIMMER

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

Wszystkim nam się wydaje, że z dziedziczeniem jesteśmy na ty. Już wiele wieków temu
ludzie dostrzegali podobieństwa dzieci do rodziców – podobny kolor oczu lub sposób
zachowania w określonych sytuacjach. Nie zastanawiali się jednak, dlaczego tak się dzieje,
i nie nazwaliby tego dziedziczeniem. Dziedziczenie oznacza dar lub klątwę. Definiuje to,
jacy jesteśmy, na podstawie naszej biologicznej przeszłości. Daje nam również nieśmiertelność, przenosi bowiem naszą cząstkę w przyszłość.
Carl Zimmer, jeden z najbardziej uznanych amerykańskich naukowców, opowiada nam
o historii dziedziczenia i genetyki od pierwszych chorób przenoszonych z pokolenia
na pokolenie aż po czasy współczesne przyglądając się równocześnie swojej rodzinie.

www.MEBLEbenek.pl

„ŚMIERĆ PANI WESTAWAY” RUTH WARE
Hal ma kłopoty finansowe – w desperacji zadłuża się u nieuczciwego człowieka.
Jakby tego było mało, jej matka tragicznie ginie. Dziewczyna kontynuuje jej zajęcie
i stawia tarota ludziom odwiedzającym molo w Brighton.
Pewnego dnia otrzymuje list, z którego wynika, że ma się stawić na odczytanie
testamentu pozostawionego przez jej rzekomą babcię, Hester Westaway. Choć Hal
podejrzewa, że to pomyłka, postanawia ruszyć do Kornwalii i odegrać rolę spadkobierczyni pani Westaway.
Czy sprawa okaże się błędem? Nieśmiesznym żartem? Szansą na odbicie się od
finansowego dna? A może siecią wieloletnich, okrytych mrokiem kłamstw?
Ruth Ware was oczaruje. Jej powieści – trzymające w napięciu, eleganckie i nieustannie wciągające – mają w sobie więcej energii niż większość kryminałów na
rynku. A Śmierć pani Westaway jest jej najlepszą książką – to mroczny, oszałamiający thriller. Proszę
o więcej!Ponadczasowa opowieść o amerykańskim Południu, braterskiej miłości i rodzinnym konflikcie.

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

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. Kolega kostkarza
7. Znak po operacji chirurgicznej
9. Słynny hotel w stolicy Francji
10. Atłasek do haftu
11. Sum
12. Bohaterka „Brzeziny”
13. Psychiczna trauma
15. Płonie w świecy
18. Imię lub jabłko
20. A dla fizyka
21. Pomieszczenie dla kogoś
24. Pionki w szachach
27. Piosenka ilustrowana filmem
28. Jaja jazia
29. Tworzą układ współrzędnych
30. Kleista muchołapka
31. Romantowska lub Milewska

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

5

Pionowo:
1. System w państwie
2. Zaciąg, rekrutacja
4. Ma białą korę
5. Śmiałek, zuch
6. Przestarzale: ozdoba choinkowa
8. Ponoć góry przenosi
14. Np. jon
16. Esencja w imbryczku
17. Płytki rogowe na językach ślimaków
19. Wyryty na pomniku
22. Józef, b. premier RP
23. Zbyt osłodzony napój
24. Rogate zwierzę domowe
25. Zespół archeologów
26. ... Enke, b. niem. panczenistka

Wypełnij diagram w taki sposób,
aby w każdym wierszu,
w każdej kolumnie i w każdym
z dziewięciu pogrubionych
kwadratów 3x3 znalazło się po
jednej cyfrze od 1 do 9.

6
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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
63-LATKA UKRADŁA PUSZKĘ WOŚP

Policjanci z Olkusza zatrzymali 63-letnią kobietę, która 7 stycznia na jednej z olkuskich stacji
benzynowych ukradła puszkę na datki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
7 stycznia br. do jednej ze stacji benzynowych w Olkuszu weszła kobieta, która podeszła do
kasy i poprosiła o butelkę alkoholu. Kiedy pracownica odeszła od kasy po towar, klientka
wykorzystała okazję i schowała stojącą na ladzie puszkę z datkami na WOŚP do swojej torebki.
Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamery.
Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci przeglądnęli monitoring i zajęli się ustalaniem tożsamości kobiety. 10 stycznia zapukali do jednego z olkuskich mieszkań, gdzie przebywała wytypowana przez nich 63-latka. Kobieta została zatrzymana i przesłuchana w tej sprawie. Policjanci
przedstawili jej zarzut kradzieży, do którego 63-latka się przyznała. Kobieta wydała pieniądze
a puszkę zniszczyła. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież grozi od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności.

OLKUSCY POLICJANCI NAŁOŻYLI MANDAT KARNY
W WYSOKOŚCI 1500 ZŁOTYCH ZA PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI.

Od 1 stycznia 2022 r. kierowców obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Przepisy, które
weszły w życie, są bardziej surowe pod kątem wysokości mandatów karnych również wobec
kierowców, którzy nie przestrzegają limitów prędkości. Przekonał się, o tym 39-letni kierowca peugeota, który przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Zgodnie z nowym
taryfikatorem kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych i 10
punktami karnymi.
Czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich użytkowników dróg jest priorytetem policjantów ruchu drogowego. Kierowcy, którzy łamią przepisy i jeżdżą z nadmierną prędkością,
ponoszą surowe konsekwencje. Głównie z tej to przyczyny dochodzi do największej liczby
kolizji i wypadków drogowych. Dlatego też policjanci ruchu drogowego, w każdym przypadku, reagują na zachowania kierowców, którzy łamią przepisy w ruchu drogowym. O efekcie
nowych przepisów i wyższych mandatów karnych przekonał się 39-letni mieszkaniec Wolbromia, który 2 stycznia br.,na drodze wojewódzkiej nr 794 w Strzegowej przekroczył prędkość o 56 km/h. Mężczyzna jechał w terenie zabudowanym z prędkością 106 km/h, gdzie
obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. W związku z popełnionym wykroczeniem, kierowca peugeota został ukarany zgodnie z nowymi
obowiązującymi przepisami i otrzymał mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz 10 punktów karnych. Policjanci apelują do kierowców o rozsądek, przypominając im o bezpiecznej jeździe i ograniczeniu prędkości na drogach.

ZATRZYMANIE W OLKUSZU 29-LATKA POSZUKIWANEGO LISTEM GOŃCZYM

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

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

Mężczyzna, aby uniknąć kary 4 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności, ukrywał się na
terenie Francji przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany listem
gończym przez Sąd Rejonowy w Olkuszu za kradzieże i rozbój. Kiedy pojawił się w kraju,
został zatrzymany przez olkuskich kryminalnych.
17 grudnia br. gdy tylko funkcjonariusze z pionu kryminalnego w Olkuszu ustalili, że
poszukiwany listem gończym 29-latek wrócił do kraju i może być w jednym z mieszkań
na terenie miasta, natychmiast pojechali na miejsce. Pomimo, że mężczyzna przebywał
pod typowanym adresem i z mieszkania słychać było głosy, nikt nie otwierał im drzwi.
Policjanci na miejsce wezwali dodatkowe patrole oraz... ślusarza. Poszukiwany mężczyzna kilkakrotnie odmawiał otwarcia drzwi. Wychodził także na balkon, gdzie negocjował
z policjantami.Mężczyzna wiedział, że nie ma już możliwości ucieczki i kiedy jednak ślusarz rozwiercił w drzwiach jeden z zamków,
wpuścił policjantów do mieszkania. Podczas kontroli osobistej policjanci znaleźli przy 29-latku marihuanę. Zatrzymanego przewieziono do olkuskiej komendy. Następnego dnia (18.12 br.) 29-latek trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi 4 lata i 5 miesięcy.

POLICJANCI ZATRZYMALI POSZUKIWANEGO LISTEM GOŃCZYM 27-LATKA

Wspólne działania policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu
i Zespołu Poszukiwań Celowych Sekcji ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zakończyły się zatrzymaniem 27-latka, który ukrywał się przed
wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany listem gończym w celu osadzenia w zakładzie
karnym
22 września 2017 roku kierowca volkswagena spowodował wypadek drogowy, w którym zginął
inny kierowca - 35-letni mieszkaniec Bolesławia. Sprawca zdarzenia (wówczas 23-letni) nie miał
w ogóle uprawnień do kierowania pojazdem, ponadto znajdował się on pod działaniem środka
odurzającego. Po zakończeniu sprawy karnej został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Nie stawił się jednak na wezwanie do zakładu
karnego więc Sąd Rejonowy w Olkuszu wydał za nim list gończy. Aby uniknąć odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, mężczyzna często zmieniał miejsce pobytu, przebywał w różnych miejscowościach, gdzie na krótko wynajmował mieszkania. Rzadko pojawiał się
w miejscach publicznych, a swoje kontakty ograniczył do minimum.
W czwartek (16.12. br.) skazany (obecnie w wieku 27 lat) został zatrzymany w mieszkaniu na jednym z olkuskich osiedli przez kryminalnych
z Olkusza oraz komendy wojewódzkiej w Krakowie. Poszukiwany wiedział, że Policja depcze mu po „pietach”. Chwilami – jak powiedział
policjantom - nosił się z zamiarem zgłoszenia się na Policję i poddania karze. Jednakże strach przed długim wyrokiem był silniejszy i nadal
ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

DZIAŁANIA OLKUSKICH POLICJANTÓW NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH

Zimą policjanci szczególną uwagę poświęcają osobom bezdomnym i samotnie zamieszkującym. W tym czasie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz komisariatów
w Wolbromiu, Bukownie i Kluczach sprawdzają sytuację osób samotnie zamieszkujących.
W ten sposób chcą zapewnić im pomoc i wsparcie. Działania prewencyjne olkuskich policjantów polegają również na bieżącym monitorowaniu i kontrolowaniu miejsc, w których
mogą przebywać osoby bezdomne. To najczęściej pustostany, ogródki działkowe, altany
i wiaty autobusowe.
W ubiegłych latach zdarzało się dosyć często, że policjanci odwozili potrzebujących do
domów, do schronisk dla osób bezdomnych, do izb wytrzeźwień, ponieważ często były
to osoby nietrzeźwe, które wieczorem i w nocy przebywały w parkach, na przystankach
komunikacji miejskiej lub w innych miejscach. Takie osoby, z powodu wypitego alkoholu, nie
odczuwają zimna i dlatego są narażeni na śmiertelne wychłodzenie. Dlatego nie należy przechodzić obojętnie obok osób nietrzeźwych. Pamiętajmy, że właśnie te osoby wymagają od nas szczególnej pomocy – człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło.
Jak co roku, apelujemy do wszystkich o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Jeśli widzimy osobę bezdomną lub starszą, która
potrzebuje pomocy, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest
natychmiast sprawdzane. Chodzi przede wszystkim o to, by oprócz apeli publikowanych na stronach internetowych lokalnych mediów,
nikt nie przechodził obojętnie obok drugiego człowieka, który np. śpi na ławce. Nie bądźmy też obojętni na osoby przebywające w pustostanach, altankach czy ogródkach działkowych. Bezdomni bardzo często, w takich miejscach rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpieczne dla nich i otoczenia.
Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na takie przypadki. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza
teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997, aby uchronić kogoś od wychłodzenia
i uratować czyjeś życie.
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ELEKTRONARZĘDZIA

KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

SPRZEDAŻ

v „W 80 dni dookoła świata”
• 14.01 - 18.01 godz. 15:15
v „Matrix Zmartwychwstania ”
• 14.01 - 18.01 godz. 17:00
v „Benedetta”
• 14.01 - 18.01 godz. 19:30
v „Wicher. Ostatni rozdział”
• 23.01 - 26.01 godz. 15:30
v „King’s Man: Pierwsza misja”
• 23.01 - 26.01 godz. 17:30
v „Powrót do tamtych dni”
• 23.01 - 26.01 godz. 20:00
v „O czym dzisiaj marzą zwierzęta”
• 28.01 - 2.02 godz. 15:30
v „Spider-Man: Bez drogi do domu”
• 28.01 - 2.02 godz. 17:15
v „Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”
• 28.01 - 2.02 godz. 20:00

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)

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM
v „Koniec świata czyli Kogel Mogel 4”
• 13.01 godz. 16:15, 18:30 i 20:15 • 14.01 godz. 18:15, 20:15 • 15.01 godz. 18:15 • 16.01 godz. 18:15, 20:15
• 20.01 godz. 18:15 godz. 18:15, 20:15 • 22.01, 25.01, 27.01 godz. 18:00
v „O czym dzisiaj marzą zwierzęta”
• 14.01 godz. 16:15 • 15.01 godz. 13:15, 15:00 • 16.01 godz. 13:15, 15:00 • 18.01 godz. 11:30
• 19.01 godz. 16:30 • 20.01 godz. 16:15
v „Odkupienie”
• 14.01 godz. 16:30 • 16.01 godz. 20:00 • 19.01 godz. 18:30 • 20.01 godz. 18:00
v „Truflarze”
• 14.01 godz. 18:30 • 15.01 godz. 16:45 • 16.01 godz. 16:45 • 20.01 godz. 16:30
v „Benedetta”
• 14.01 godz. 20:00 • 15.01 godz. 20:00 • 20.01 godz. 20:00
v „Sing 2”
• 21.02 godz. 12:00, 14:00, 16:00 • 22.01 godz. 13:00, 15:00, 17:15 • 23.01 godz. 15:00, 17:15; • 25.01 godz. 14:30, 16:00
• 26.01 godz. 11:00 • 27.01 godz. 15:00, 17:15 • 28.01 godz. 14:30, 16:30 • 29.01 godz. 14:30, 16:00
• 30.01 godz. 14:00, 16:00; 3.02 godz. 14:30, 16:30
v „Gierek”
• 21.01 godz. 18:00 • 22.01 godz. 19:30 • 23.01 godz. 19:30 • 26.01 godz. 17:00 • 27.01 godz. 19:30
• 28.01 godz. 17:30; • 29.01 godz. 17:30; 3.02 godz. 17:30
v „C’MON C’MON”
• 21.01 godz. 20:30 • 22.01 godz. 20:00 • 23.01 godz. 19:45 • 27.01 godz. 20:00

•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

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

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

"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.

„Aj waj! Czyli historie z cynamonem” to opowieść pełna
wysmakowanego humoru oraz niepowtarzalnej muzyki.
W sposób nietuzinkowy, zabawny przedstawia Polakom
świat kultury żydowskiej. Autorem scenariusza i reżyserem jest Rafał Kmita, który życie żydowskie, zwyczaje,
podejście do świata i ludzi przedstawił z delikatnością,
ale i dowcipem.
Zapraszamy 21.01.2022 godz. 18:00
Dom Kultury w Wolbromiu ul. Leśna 2
bilety do nabycia na stronie www.ekobilet.pl
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.

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

OFERTA
WAKACJE 2022
JUŻ DOSTĘPNA
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

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

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

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

Terminale płatnicze
Pełna integracja
z kasami fiskalnymi

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

PRZEDSTAWICIEL:

