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SKUTERY

POMOC DROGOWA, TRANSPORT
TEL.: 5000 999 01

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

SPRZEDAŻ WĘGLA

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

• Orzech I • Orzech II •
• Kostka • Groszek •
• Ekogroszek • Miał •
Rodaki, ul. Rzeka
Pn.-Pt. 7.30 - 16.00, Sob. 8.00 - 14.00

A
WIOSENNA OBNIŻK

CEN!

tel. 728 122 613

- SPECJALISTYCZNY PRZEWÓZ
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ
WYPOŻYCZENIA WÓZKA
- TRANSPORT Z PUPILAMI
- ZAKUPY Z DOWOZEM
- AWARYJNE ODPALANIE AUTA
- DOSTAWA PALIWA
- POCZTA KWIATOWA
- OBSŁUGA IMPREZ FIRMOWYCH
- PROFESJONALNA OBSŁUGA
LOGISTYCZNA ŚLUBÓW
ORAZ WESEL
- WIECZORY PANIEŃSKIE
I KAWALERSKIE

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

BAJERA BEZ BARIER!!! ZADZWOŃ ZAPYTAJ

tel./fax 32 641 32 00 • kom. 502 261 586

Olkusz, ul. Francesco Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079 • www.polnox.pl

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102

tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne: pon.-pt. 7.00 - 16.00

Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

Novitus Nano E

POSNET ERGO

1428,03 PLN

1382,64 PLN

Nowa niższa cena!

1586,70 PLN

pon. - piątek 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

Nowa niższa cena!

1536,27 PLN

SPRZEDAŻ
KOMPUTERÓW
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

www.polnox.pl

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne:

STAŁA
OPIEKA
SERWISOWA

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 9 cm, 11.1 cm i 13 cm.
• Podbitkę pod dachy
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych
z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu.
• Deski podłogowe
• Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe,
• Meble oraz drzwi
MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP) • tel. (32) 754 60 10 • biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl
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WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!
SPRZEDAŻ, SERWIS
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

SUPERSZYBKA!
KARTA PAMIĘCI 16 GB CLASS 10

24,99 zł !!!

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!
ORYGINALNE BATERIE DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535
SKLEP MOTORYZACYJNY
 AKCESORIA I CHEMIA
 TARCZE I KLOCKI
 FILTRY I OLEJE
 AKUMULATORY
 ZAWIESZENIA
 ROZRZĄDY
 ŻARÓWKI
 INNE...

OSOBOWE
DOSTAWCZE • TIR
Laski
Katowice

Olkusz
DK94

ATRAKCYJNE CENY!
PROFESJONALNA
OBSŁUGA!

W OCZEKIWANIU
NA NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

Wymiana opon

Karczma
Bida

od

50 zł

Internetowe ceny opon!!!

Kolonia
ul. Bolesławska 117
tel. 788 994 461

Komputerowe
ustawianie
od
zbieżności

autoserwis.boleslaw

60 zł

Kasowanie błędów

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Wymiana rozrządu

od

od

199 zł

Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS
Diagnostyka akumulatora
i alternatora GRATIS

W DRODZE DO BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI UL. WSPÓLNEJ
Wraz z rozwojem firm zlokalizowanych w Olkuskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
powraca temat przebudowy skrzyżowania ulicy Wspólnej z drogą krajową nr 94.
Rosnący ruch samochodowy sprawia bowiem, że w godzinach szczytu kierowcy
mają trudności z bezpiecznym i płynnym włączeniem się do ruchu. O niezwłoczne
podjęcie działań przez zarządcę drogi krajowej – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad – zaapelował burmistrz Roman Piaśnik.
Rozwój olkuskiego biznesu jest
szansą nie tylko na wyższe zyski
samych przedsiębiorców, ale również lepsze warunki pracy mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.
Duży potencjał w tym zakresie
generują tereny zlokalizowane
w Olkuskiej Strefie Aktywności
Gospodarczej przy ulicy Wspólnej. Z powodzeniem działają tam
i rozwijają się firmy o uznanej
renomie na rynku krajowym oraz
europejskim. Kłopot dla przedsiębiorców i ich klientów stanowi
skrzyżowanie z „krajówką”, które
już teraz wymaga przebudowy.
- Już teraz skrzyżowanie drogi
krajowej nr 94 z ulicą Wspólną sprawia wiele uciążliwości
w ruchu pojazdów. W godzinach
porannych oraz popołudniowych
– w związku z przyjazdem oraz
odjazdem pracowników firm zlokalizowanych przy ul. Wspólnej
– ruch w obrębie skrzyżowania
jest szczególnie wzmożony. Największe problemy mają kierowcy
skręcający w ulicę Wspólną z pasa
drogi krajowej 94, który prowadzi
w stronę Katowic. Kłopot pojawia
się również przy próbie włączenia
się do ruchu na drodze krajowej nr
94 kierowców z ulicy Wspólnej –
dostrzega komunikacyjne bolączki
problematycznego skrzyżowania
włodarz Olkusza Roman Piaśnik.
Ulica Wspólna w Olkuszu jest
co prawda drogą gminną, jednak

o rozwiązaniach komunikacyjnych
na skrzyżowaniu z drogą krajową
zdecyduje GDDKiA. Włodarz
Olkusza skierował w tej sprawie
oficjalne pismo do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi
krajowej nr 94. Zgodnie z przepisami, w przypadku przebudowy
skrzyżowania dróg różnego rzędu, podmiotem decydującym oraz
odpowiedzialnym za planowanie
i przebieg robót staje się administrator drogi o wyższej klasie.
Apel burmistrza Romana Piaśnika ma dużą szansę na pozytywną
odpowiedź, ponieważ Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje realizację zadania
rozbudowy drogi krajowej nr 94
na odcinku w Olkuszu. Szczegóły
inwestycji nie są jeszcze znane,
dlatego tym ważniejszy okazuje

się głos władz miasta już teraz –
na etapie planowania przyszłych
prac. Daje to szansę na skuteczny
wpływ na wybierane do realizacji
rozwiązania komunikacyjne.

- W imieniu mieszkańców Olkusza oraz pracowników firm zlokalizowanych przy ulicy Wspólnej
zwracam się z prośbą, by na etapie
projektowania rozbudowy drogi
krajowej nr 94 zwrócono szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa oraz płynności ruchu
w obrębie skrzyżowania z ulicą
Wspólną – podkreślał w oficjalnej
korespondencji Roman Piaśnik.
– Deklaruję pomoc oraz chęć
uczestnictwa w spotkaniach planowanych w związku z realizacją
rozbudowy drogi krajowej nr 94
– zapowiedział burmistrz.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMI
Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych oraz ﬁrm związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Odbieramy odpady:

AZBEST - ETERNIT
GRUZ MIESZANY
GRUZ BETONOWY
GRUZ CERAMICZNY
ODPADOWA PAPA

ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE
Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:

www.fhumaxtrans.pl

USŁUGI ASENIZACYJNE

Nasze biuro: Olkusz, ul. Kluczewska 2
Tel./ Fax (32) 74 74 764 • Tel. 537 003 740, 506 160 450

Oferujemy państwu:

SPRZEDAŻ KRUSZYW
Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych.

• Piasek żużlowy „EKO PIASEK”

uziarnienie 0 mm - 8 mm, posiada atest wg. Normy PN - S 02205:1998 “Drogi samochodowe, roboty ziemne”
Zastosowanie: Piasek żużlowy może być zastosowany w budownictwie drogowym samodzielnie lub jako kruszywo
doziarnające do powierzchni twardej nieulepszonej, ulepszania nawierzchni gruntowych, podbudowy pomocniczej
w warstwach dolnych, podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe, zasypki.

• Żużel 0 mm - 80 mm

Zastosowanie: Kruszywo przeznaczone do utwardzenia dróg, placów, wypełnianie terenów
niekorzystnie przekształconych, rekultywacji, podbudów dróg.

• Mieszanka Geotechniczna „EKO PIASEK MIX”

uziarnienie 0 mm - 10 mm posiada atest wg. Normy PN - S 02205: 1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne"
Zastosowanie: do ulepszenia właściwości gruntów słabych, przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów, do
wykonania nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie, do podsypek,
obsypek i zasypek sieci infrastruktury podziemnej i do robót ziemnych w budownictwie kubaturowym.

WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO DO PRAC BUDOWLANYCH
Dysponujemy sprzętem renomowanych producentów,
aby zagwarantować klientom wygodną, szybką i efektywną pracę.

Do Państwa dyspozycji są:
• KOPARKO-ŁADOWARKA • ŁADOWARKA •
• SAMOCHODY - WYWROTKI •
• CIĄGNIK MASSEY FERGUSSON •

Informacje

IX OLKUSKA NOC TEATRU

7 kwietnia Salę Widowiskową Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu wypełnili
miłośnicy Melpomeny. Ta jedyna w roku noc, Olkuska Noc Teatru, to niezapomniane
święto upamiętniające Międzynarodowy Dzień Teatru przygotowywane od 2010
roku przez Miejski Ośrodek Kultury i Grupę Teatralną Glutaminian Sodu. Cieszy się
ogromnym powodzeniem – bilety rozeszły się błyskawicznie.
Miejski Dom Kultury został stosownie udekorowany w konwencji
black and white i uroczysty nastrój
ogarniał wszystkich już od progu.

Dyrektor MOK Beata Soboń oraz
ukochane przez olkuszan „Gluty”
serdecznie powitały przybyłych.

Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, uhonorowany
pamiątkowym dyplomem za niezastąpione wsparcie tego corocznego
święta, ogłosił: - uważam Olkuską
Noc Teatru za otwartą! - I czar
sztuki zaczął działać.

Jako pierwsi wystąpili gospodarze
ze sztuką „Nondum” autorstwa
Lidii Amejko. Nondum oznacza
po łacinie „jeszcze nie”; bohaterowi
sztuki, choć od wieków rozpaczliwie stara się umrzeć, wciąż jeszcze
się to nie udało. Nieszczęsny Nondum, złożony „w połowie z ciała,
w połowie ze słów”, pragnie ciszy
i boi się ciszy. Brzmi znajomo?...
Finał jest szczęśliwy. Wszyscy są
martwi. Ten wspaniale zagrany
dramat, pełen groteski i humoru, w fantastycznej scenografii,
publiczność nagrodziła żywiołowymi oklaskami.
W trakcie przerwy wszyscy dzielili
się wrażeniami i poczęstunkiem
przygotowanym przez Zespół Szkół
Nr 4. Pomiędzy gośćmi przemykały
czarno-białe duchy teatru budząc
sympatię i rozbawienie.
W drugiej części Grupa Teatralna
Zatrzymać Obrotówkę z Krakowa,

działająca przy scenie Staromiejskiego Domu Kultury Młodzieży,
sztuką „Sorok dniej” zainspirowaną książką Zbigniewa Pawlaka
i Jerzego Wlazło „Pęknięte miasto. Biesłan” całkowicie zmieniła
nastrój. Tragedia, która wydarzyła
się we wrześniu 2004 roku w Biesłanie, ciężki do przerwania łańcuch ofiara – kat – ofiara... Dużo
trudnych pytań i żadnych łatwych
odpowiedzi.

Teatr Tetraedr z Raciborza przedstawił spektakl „Gwoli jakiejś
tajemnicy” na podstawie „Pamiętnika Stefana Czarnieckiego” Witolda Gombrowicza. Historia życia
chłopca, syna antysemity i nawróconej na katolicyzm Żydówki, bezskutecznie poszukującego własnej
tożsamości i społecznej akceptacji.
Znakomita, dynamiczna gra akto-

rów i sarkastyczny humor Gombrowicza podbiły serca publiczności.
Pełni wrażeń i rozgrzani emocjami
wielbiciele teatru gromko oklaskiwali wręczane przez gospodarzy
dyplomy pamiątkowe i podziękowania składane przez Dyrektor
MOK Beatę Soboń wszystkim,
którzy przyczynili się do tego
magicznego wydarzenia:
Dyrektor Maridzie Zoń dla Zespołu Szkół Nr 4 za smaczny catering;

Pracowni Plastycznej MOK za
piękne prace, w ręce Michała
Mączki, Kierownika Artystycznego;
Teatrowi Tetraedr z Raciborza za
piękny spektakl;

Grupie Teatralnej Zatrzymać
Obrotówkę z Krakowa za wzruszający spektakl;

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
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SAMOSPEŁNIAJĄCE SIĘ PRZEPOWIEDNIE
Aż trudno sobie to wyobrazić, że w naukowa psychologia posługuje się językiem,
w którym znajduje się miejsce na proroctwa i przepowiednie. Mechanizm samospełniającej się przepowiedni nie ma jednak nic wspólnego z magią ani przepowiadaniem przyszłości. To zjawisko, w którym spodziewając się określonych konsekwencji
nieświadomie oddziałujemy na swoje otoczenie w taki sposób, że uzyskujemy rezultat, którego się spodziewamy, nawet jeśli się go obawiamy.
Niebieskoocy
Amerykańska nauczycielka, Jane Elliot,
przeprowadziła w 1968 roku w swojej
klasie eksperyment, który miał wytworzyć w dzieciach postawy związane
z brakiem zgody na dyskryminacje.
Zaproponowała zabawę, w której dzieci
podzieliły się na dwie grupy – tych,
którzy mają oczy niebieskie i brązowe.
Poinformowała dzieci, że niebieskoocy
są grupę lepszą, bardziej inteligentną, czystszą, nie bojąc się wskazywać
buntu brązowookich wobec tej sytuacji jako przykładu, że zachowują się
gorzej. Dzieci o ciemnych oczach
musiały przez kilka godzin nosić specjalny kołnierz, nie mogły korzystać
z placu zabaw, były też ograniczane
na inne sposoby. Co ciekawe, już po
kilku godzinach trwania eksperymentu dzieci w grupie dyskryminowanej
popełniały błędy w zadaniach, które
do tej pory były dla nich łatwe. Pojawiły się też z ich strony akty agresji.
Po zakończeniu eksperymentu Jane
Elliot utrzymywała kontakt ze swoimi
uczniami, z większością przez wiele lat.
Kilkadziesiąt lat później dalej słyszała
od nich, że ten jeden dzień odmienił

ich spojrzenie na grupy społeczne, które
są w jakiś sposób dyskryminowane.
Niektórzy jej uczniowie przez wiele
lat nosili kołnierz w kieszeni, aby stale
pamiętać jak trudne i silne doświadczenie było to dla nich. By pamiętać
o tym, żeby nie dyskryminować innych.

opiekunowie wierzą w to, że dzieci są
w stanie je spełniać. Że podnoszenie
poprzeczki na tyle, żeby nadal niełatwo było ją przeskoczyć, ale by było
to osiągalne, stymuluje rozwój. Warto
jednak skupić się nie tylko na tym jakie
wymagania stawiać dziecku, ale na
tym jak te wymaganie jest komuniPigmalion
Efektem Pigmaliona nazywa się kowane. To samo oczekiwanie może
sytuację, w której ktoś spełnia nasze wywołać efekt Pigmaliona lub zjawisko,
oczekiwania dlatego, że to oczekiwa- które wystąpiło w eksperymencie Jane
nie zostało wytworzone i skierowane Elliot. Dużo ważniejsze od tego czego
w jego stronę. Nawiązuje do starożytnej wymagamy od dzieci jest to, czy za
mitologii greckiej, w której cypryjski tymi wymaganiami stoi autentyczna
król – Pigmalion – zakochawszy się wiara w to, że dziecko poradzi sobie,
w rzeźbie kobiety uprosił Afrodytę, aby ale też, że wyzwanie jakie przed nim
ją dla niego ożywiła. Efekt Pigmaliona stoi jest dla niego dobre. Głębokie
można wyjaśnić przywołując bardzo przekonania wychowawców mają moc
prosty przykład – jeśli dowiaduję się od sprawczą dlatego, że są wyczuwane –
kogoś, że inna osoba mnie lubi mogę w najdrobniejszych sygnałach: tonie
podchodzić do niej bardziej przyjaźnie, głosu, spójności przekazu niewerbalz zaciekawieniem, zostawiając pewien nego i słownego, konsekwencji (nie
kredyt zaufania, co może zaowocować takiej, na którą się umawiamy, tylko
tym, że ktoś faktycznie zapała sympatią tej na której autentycznie nam zależy).
mimo, że wcześniej mógł być zupełnie
neutralny, czy wręcz nieufny.
Wychowanie
Często podkreśla się, że stawianie
wymagań dzieciom pokazuje im, że

Gabinet Pomocy Psychologicznej
Emilia Owoc
Psycholog, Psychoterapeuta,
Seksuolog, Logopeda, Pedagog

ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice
tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com
www.psychologkrzeszowice.pl
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

KĄCIK KULINARNY

PRZEPYSZNE MUFFINY KOKOSOWE
PROSTE W WYKONANIU
Przechodziłam koło półki z książkami, sięgnęłam po tą książką otworzyłam akurat na tym przepisie – prawda że musiałam je zrobić?
Dokładnie tak było, zeszłam do kuchni z książką w ręce wyjęłam potrzebne
składniki i już po 10 minutach muffiny były w piekarniku. Szybko i prosto!

BRANDON
Poszukujemy domu dla Brandonka przepięknego psiaka w typie rasy Chow
Chow, który od początku lutego 2018 r.
przebywa w naszym schronisku. Przez
ostatnie tygodnie Brandonek zmienił się
niesamowicie. Z psiaka chorego, smutnego i zaniedbanego stał się psem bardzo
radosnym, otwartym do opiekunów, bardzo chętnym do wyjścia na spacer, do
głaskania, polizania człowieka po ręce
czy policzku. Brandonek to piesek, który
musi zaufać opiekunowi, ale gdy tak się
już stanie będzie najwierniejszym przyjacielem rodziny, której nigdy przenigdy
nie opuści. Brandonek ma obecnie około
8 lat, ale jest w dobrej kondycji i z całą
pewnością jeszcze wiele lat życia przed
nim. Psiak dogaduje się z innymi psami,
nie jest konfliktowy. Ładnie chodzi na
smyczy, jest posłuszny. Brandonek waży
około 25 kg, to jego właściwa masa ciała.
Sierść odrosła, jest coraz bardziej lśniąca,
Brandonek znów zaczyna przypominać
wielkiego pluszowego misia. Bardzo prosimy o dobry dom dla Brandonka.
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony.
Jest zaczipowany i wykastrowany.

MUFFINY KOKOSOWE

HIPCIA

KLARCIA

Przedstawiamy Hipcię - nieco nieśmiałą,
ale bardzo kochaną i uroczą sunię. Hipcia
jest spokojna, grzeczna, niekłopotliwa.
Nie jest szczekliwa, dogaduje się z innymi
psami, jest piękna. Na początku może się
troszkę bać i wymaga przyuczenia do
chodzenia na smyczy, ale nie ma w niej
cienia agresji i bez problemu można
wziąć ją na ręce, przytulać, głaskać. Bez
problemu może zamieszkać z innym pieskiem. Prosimy o dom dla tej malutkiej
suczki. Być może na początku trzeba
będzie jej poświęcić chwilę uwagi, ale
to wierna i kochana psia istotka i na pewno wprowadzi wiele pozytywnej energii
w domu. Hipcia ma około 3-4 lat, waży 6
kg. Suczka ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i wysterylizowana.

Przedstawiamy przepiękną suczkę Klarę młodziutką psinkę w typie Syberian Husky,
która od kilku tygodni przebywa w naszym
schronisku. Klara to suczka wesoła, radosna, energiczna. Jest BARDZO wpatrzona
w opiekunów, niezwykle lubi wspólne
spacery, zabawę, towarzystwo człowieka.
Klara to sunia w wieku około 1 roku. Można
powiedzieć, że jest już dorosła, ale zachowuje się nadal jak szczenię. Wesoło skacze,
biega, bawi się źdźbłami traw, podbiega
na widok ptaków, jest bardzo radosna. To
prze-fajna sunia, która na pewno wniesie
w nowym domu wiele pozytywnej energii.
Potrzebuje ruchu i zabawy jak każdy młody
psiak, a w szczególności jak husky. Nie
jest typowym "kanapowcem", potrzebuje
ruchu, biegania, aktywności. Klara trafiła
do nas po urazie żuchwy. Została zoperowana i jest zdrowa.
Klara nie nadaje się do innych psów. Jest
o nie zazdrosna, walczy o jedzenie, którego
dotychczas jej brakowało. Do ludzi (tych
większych, a także mniejszych) Klara jest
przemiła. Suczka ma komplet szczepień,
jest ogólnie zdrowa. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i wysterylizowana.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem
do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim
(około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane
i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani
szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy
na Państwa pytania.
Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy 		
		
schroniskopsiepole.pl

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie
www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

• 12,5 dkg masła
• 1 szklanka wiórek
kokosowych
• 1 1/2 szklanki cukru pudru
• 1/2 szklanki mąki
• 1/2 łyżeczki
proszku do pieczenia
• 5 białek

• u mnie zamiast podanej
w książce polewy czekoladowej
podałam mus

MUS TRUSKAWKOWO
– MALINOWY

• truskawki mrożone
(około 10 dkg)
• maliny mrożone 10 dkg

Zaczynamy od włączenie piekarnika na 180 C. Wszystkie składniki ciasta miksujemy w misce na
jednolitą masę. Przekładamy do
papilotek na muffiny i gotowe.

Wstawiamy formę z muffinami
do piekarnika i pieczemy muffiny
przez 12-15 minut, aż patyczek
wbity w ciasto będzie suchy.
Wyciągamy formę z piekarnika
i odstawiamy muffiny do ostygnięcia.
Maliny i truskawki miksujemy
na jednolitą masę.

Gdy muffiny wystygną wyciągamy je delikatnie z papilotek, podajemy wraz z musem.
vv Ulla Pałka

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olkuszu
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu (dawny budynek mieszkalny banku PKO BP)
nowy lokal mieszkalny z balkonem i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

• lokal nr 1 a o powierzchni użytkowej 70,04 m2 cena 232 000 zł.
informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia
przy ul. Sławkowskiej 12A (teren placu targowego)
• dwa lokale handlowe o pow. 26 m2 i 23 m2 wyposażone w media (energia elektryczna, woda).
Pomieszczenia przystosowane do sprzedaży artykułów spożywczych, mięsa, wędlin, drobiu oraz innych artykułów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Olkuszu
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania (dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu (dawny budynek mieszkalny banku PKO BP)
nowy lokal mieszkalny z balkonem i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2 cena 380 000 zł.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

Informacje

7 MEDALI JURAJSKICH KARATEKÓW
NA XXIV MISTRZOSTWACH POLSKI OYAMA PFK
W KATA W RZESZOWIE
Dnia 24 marca 2018 r. w Hali Uniwersyteckiego Centrum Sportowego w Rzeszowie
odbyły się XXIV Mistrzostwa Polski OYAMA Polskiej Federacji Karate w Kata oraz
II Puchar Polski OYAMA CUP w Knockdown, w których wzięło udział przeszło
230 zawodników z 30 klubów OYAMA PFK.

PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ

W tym roku świętujemy stulecie odzyskania Niepodległości. Z tej okazji Urząd Miasta
i Gminy w Olkuszu we współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja
Międzygminna” realizuje akcję „Przystanek Niepodległość: Olkusz 1918 – 2018”,
która swym zasięgiem obejmie cztery gminy – Olkusz, Bolesław, Bukowno i Klucze.
Celem akcji jest popularyzacja
wśród mieszkańców Olkusza
i ziemi olkuskiej sylwetek osób
zasłużonych w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości.
Są to postaci, które wniosły swe
zasługi w skali ogólnopolskiej,
jak choćby generał Stefan Buchowiecki, twórca służb medycznych
Legionów, czy Antoni Minkiewicz, współpracownik Józefa Piłsudskiego i minister aprowizacji.
Na naklejkach znaleźli się również zasłużeni przede wszystkim
lokalnie działacze: Jan Jarno,
pierwszy starosta Jerzy Stamirowski, Stanisław Bac, Wieńczysława Buchowiecka, Antoni
Wiatrowski, Karol Radłowski
i Aleksander Machnicki.
Swoich patronów otrzyma-

ło więc dziewięć autobusów
świadczących usługi dla ZKG
KM w Olkuszu. W ramach akcji
sylwetki zasłużonych zostały
umieszczone na biletach komunikacji miejskiej. Poza tym na
stronie internetowej Urzędu
Miasta i Gminy została stworzona specjalna zakładka, gdzie
można zapoznać się z życiorysami i fotografiami tych osób.
– Chcemy poprzez tę akcję
dotrzeć do jak największej grupy naszych mieszkańców, w tym
do osób, które dotąd nie interesowały się historią. Osoby,
których zasługi przypominamy
w ramach tej akcji, wniosły duży
wkład nie tylko w odzyskanie
niepodległości, ale także budowanie samorządu lokalnego

w Olkuszu i na ziemi olkuskiej
– wyjaśniają Roman Piaśnik,
burmistrz Olkusza oraz Tadeusz Chwast, przewodniczący
Związku Komunalnego Gmin
„Komunikacja Międzygminna
w Olkuszu.
Dzięki staraniom organizatorów
akcja „Przystanek Niepodległość:
Olkusz 1918 – 2018” uzyskała
formalne wsparcie Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, koordynatora Programu
Wieloletniego „Niepodległa”.

Organizatorem imprezy był Klub
Sportowy OYAMA Rzeszów
na czele z Sensei Patrycjuszem
Mostkiem 4 dan. W tych prestiżowych zawodach udział wzięło
17 zawodników z Jurajskiego Klubu OYAMA Karate z Olkusza
i Wolbromia przygotowani przez
Sensei Kazimierza Skalniaka 4
dan i Sensei Kingę Skalniak 1 dan.
Jurajscy zawodnicy wykazali się
znakomitą techniką i wolą walki.
Poczynając od juniorów starszych
wzwyż, awansowanie do pierwszej
czwórki MP dodatkowo kwalifikowało do udziału w tegorocznym
Pucharze Europy OYAMA IKF
w Radomiu. Zdobyliśmy 7 medali:
1 złoty – Grzegorz Furgaliński, 3
srebrne – Sensei Kinga Skalniak,
Sempai Kinga Kowal i Jan Tracz,
3 brązowe – Sensei Kinga Skalniak
(Kobudo), Sempai Grzegorz Furgaliński (Kobudo), Sempai Natalia
Stach (Kata). O braku szczęścia
może mówić Aleksandra Miska
i Patrycja Wąs, które po kilku
zwycięstwach zajęły IV miejsce
w swoich kategoriach. Po pięknych prezentacjach często decyzją
sędziów 2:3 do strefy medalowej
nie weszli Weronika Furman,
Karolina Szwagierczak, Jakub
Jurczyk, Karolina Pasek, Amelia
Grzanka, Lena Pater, Sylwester
Szyler, Emilia Świechowska,
Jakub Papaj i Filip Papaj. Miłym

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG
SERWISU SKUTERÓW W JERZMANOWICACH:
• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach
• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie
i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności
chłodzonym powietrzem
• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów
jednocześnie, skracając czas naprawy
• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku
do soboty od 6.00 do 23.00
• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe
i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T
• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo
poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemy motocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw
części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach
• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki
WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET
oraz motorynek STELLA i PONY
• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
i motorowerów z PRL
• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej ﬁrmy
ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³;
w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.
Zapraszamy do serwisu wszystkich fanów chińskich skuterów.
Więcej o Firmie:
Google LM. SKUTERY Przemysław Mrozowski MAŁOPOLSKA

wydarzeniem była uroczystość
przekazania okolicznościowych
podziękowań oraz pucharów laureatom Rankingu Najlepszych Sportowców OYAMA PFK w 2017
roku. Okazały puchar otrzymała
zwyciężczyni w swojej kategorii
Sempai Kinga Kowal z rąk Hanshi Jana Dyducha 8 Dan. Medalistom gratulujemy zdobytych
medali, a pozostałym podjęcia
wyzwania i znakomitej postawy.
Obsługę fotograficzną Mistrzostw
prowadziła Pani Marta Skalniak.
Funkcję sędziego pełnił Sensei

Kazimierz Skalniak 4 dan, kierownikiem kadry była Sensei Kinga
Skalniak 1 dan. Przed nami 21
kwietnia w Sosnowcu zawody
w Kumite, 19 - 20 maja Mistrzostwa Polski w Kumite w Jeleniej
Górze, egzamin na wysokie
stopnie w Krakowie, 16 czerwca
Jura Krakowsko-Częstochowska
w Olkuszu, już dziś zachęcamy
Jurajskich Karateków do udziału.
Dziękujemy za współpracę wszystkim Rodzicom i Opiekunom.
OSU !!!
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Reklamy

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

POLICJA

POLICJANCI Z WOLBROMIA UDAREMNILI DALSZĄ JAZDĘ NIELETNIEMU

8 kwietnia 2018 roku około godziny 15.00 funkcjonariusze z komisariatu w Wolbromiu udali się potwierdzić
zgłoszenie, o jadącym drogą wojewódzką 783 nietrzeźwym kierowcy, który miał poruszać się samochodem
marki Renault.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

Pn. - Pt. 700 - 2000
Sob.
700 - 1400

ul. Długa 1D, 32-300 Olkusz
tel. 508 133 255
DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS

Kiedy doszło do zatrzymania pojazdu, zdziwienie funkcjonariuszy
wywołał fakt, że za kierownicą siedział nastoletni chłopiec, a obok
niego, jako pasażer, jego ojciec. 14-letni chłopiec kierował samochodem za przyzwoleniem swojego 48-letniego ojca. Mężczyzna
był pijany a badanie wykazało u niego blisko 2 promile alkoholu.
Mundurowi ustalili, że ojciec wyręczył się synem, gdyż w marcu
2018 roku stracił prawo jazdy za prowadzenie po pijanemu. Dodat-

kowo po sprawdzeniu dokumentów, okazało się, że pojazd, którym
jechali nie, miał aktualnych badań technicznych. Po wykonanych
czynnościach syn, jak i ojciec, zostali przekazani rodzinie. Wkrótce
postępowanie 14-latka oceni sąd rodzinny. Natomiast ojca z pewnością
czekają konsekwencje karne. Za narażenie dziecka na bezpośrednie
niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu może mu grozić do 3 lat
pozbawienia wolności.

POLICJA PROSI O KONTAKT ŚWIADKÓW USZKODZENIA POJAZDU BMW

Do uszkodzenia pojazdu marki BMW, doszło 25.03.2018 roku i tablica rejestracyjna. Osoby, które mają informacje w tej sprawie,
w Olkuszu na parkingu (centrum chińskie) przy ulicy Króla Kazi- proszone są o telefoniczny kontakt z policjantem prowadzącym
mierza Wielkiego. W pojeździe został uszkodzony przedni zderzak, sprawę, nr tel. 32-6478-234 lub 997.

POLICJA PROSI O KONTAKT ŚWIADKÓW USZKODZENIA POJAZDU BMW 530

Do uszkodzenia pojazdu marki BMW 530, doszło 24.03.2018 roku błotnik. Osoby, które mają informacje w tej sprawie, proszone są
w Olkuszu na parkingu( rejon bloku 42 a 36) przy ulicy Legionów o telefoniczny kontakt z policjantem prowadzącym sprawę, nr tel.
Polskich. W pojeździe został uszkodzony tylny zderzak i tylny prawy 32-6478-235 lub 997.

ZATRZYMANY MĘŻCZYZNA Z ORZECZONYM ZAKAZEM DO KIEROWANIA POJAZDÓW

SKLEP MOTORYZACYJNY

24 marca 2018 roku, Olkuscy policjanci na ul. Wiejskiej zatrzymali
do kontroli drogowej 24-letniego kierującego pojazdem marki BMW.
W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna mieszkaniec powiatu
Olkuskiego kierował pojazdem, pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Czynności w powyższej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Wydziałów Kryminalnego KPP w Olkuszu. Mężczyźnie zgodnie z art. 244
kk, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz obligatoryjny zakaz
prowadzenia pojazdów.

POLICJA APELUJE NIE WYPALAJMY TRAW!

Wypalanie traw to coroczny problem, z którym borykają się służby porządkowe, wystarczyło kilka ciepłych
dni aby mieszkańcy powiatu olkuskiego rozpoczęli coroczny proceder. Straż pożarna interweniowała kilkukrotnie. Policjanci przypominają, że wypalanie traw niesienie olbrzymie starty w środowisku i stanowi realne
niebezpieczeństwo dla ludzi.

• 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

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •
PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

dr n. med. Manfred Zappa
specjalista II st.chirurgii ortopedycznej

Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowo-mięśniowego

• fala uderzeniowa (Storz Medical Masterpuls - Szwajcaria)
• Laser (Felas Medical Laser - Niemcy)
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz,
Rejestracja telefoniczna od 1200 - 1700 • tel. 786 866 820
przyjmuje wtorek, środa, czwartek, piątek: 1400-1700

Niestety jak co roku o tej porze roku, brak rozsądku i wciąż pokutujące w naszym społeczeństwie przekonanie, że wypalanie traw jest
dobre dla przyrody i przyczynia się do użyźniania gleby powoduje, że
zaczynają płonąć nieużytki i połacie terenów porośniętych suchą trawą.
Wypalanie traw nie daje żadnych korzyści, co więcej, przynosi straty
w przyrodzie i zagraża człowiekowi. Dym pochodzący z wypalania
jest niebezpieczny nie tylko z powodu zatruwania powietrza. Niezależnie od olbrzymich strat w środowisku, wzniecanie pożarów niesie
realne niebezpieczeństwo dla ludzi. Dym z palących się pozostałości
roślinnych może ograniczać widoczność kierowcom poruszającym się
po drogach, w skrajnych przypadkach przyczyniając się do zaistnienia
wypadków drogowych. Niekontrolowany, podsycany wiatrem ogień
może łatwo przenieść się na zabudowania czy tereny leśne, powodując
duże straty. Ogień może być niebezpieczny także dla osób, które
go wzniecają –wskutek działania płomieni lub dymu może dojść do
poparzeń, a nawet śmierci człowieka.
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podW myśl polskiego prawa wypalanie traw to czyn zabroniony, ścigany lega karze aresztu albo grzywny”). Jeżeli wskutek wypalania traw
karnie. Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro- doszłoby do poważnych strat, kwalifikacja prawna czynu może być
nie przyrody zabronione jest wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, inna (przestępstwo); wówczas grożąca kara będzie znacząco wyższa.
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk (Art. 163. § 1 kk: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub
i szuwarów. Łamanie tego zakazu zagrożone jest karą aresztu albo zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać
grzywny (art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.)

PODSUMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA
NA MAŁOPOLSKICH DROGACH PODCZAS
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Przez cały okres Świąt Wielkanocnych nad bezpieczeństwem
podróżnych czuwali policjanci, których głównym celem była
pomoc kierującym w spokojnym dotarciu do celu podróży.
Wstępne podsumowanie świątecznego weekendu pokazuje,
że było znacznie bezpiecznej niż w 2017 roku.
Policjanci podczas działań „Wielkanoc 2018” policjanci pomagali kierowcom
(np. ułatwiając ruch na węzłach komunikacyjnych) i prowadzili kontrole
drogowe (każdorazowo badając trzeźwość kierowców). Funkcjonariusze
podejmowali także stanowcze interwencje wobec uczestników ruchu popełniających wykroczenia, które stanowią główne przyczyny wypadków drogowych.
Bilans tegorocznych wyjazdów świątecznych pokazuje, że w okresie od
30 marca do 2 kwietnia 2018 roku doszło do 20 wypadków drogowych
(o 8 mniej niż rok temu), w których zginęła 1 osoba (w 2017 roku zginęły
3 osoby), a 21 zostało rannych (spadek o 15). W czasie prowadzonych działań
policjanci wyeliminowali z ruchu 69 nietrzeźwych kierujących (spadek o 31).
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Informacje

SKLEP TECHNIK

Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi
• serwis elektronarzędzi (części zamienne) •
• ostrzenie pił widiowych• ostrzenie łańcuchów do pił •
• narzędzia spawalnicze • narzędzia pneumatyczne •

PROMOCJA!!!

Od 12.04.2018 do 10.05.2018

Myjka ciśnieniowa
HITACHI AW150
plus T-Racer

969 zł

Olkusz
ul.Mickiewicza 16
tel: 533 190 712

e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl

PRODUCENT

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

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Zakład aktywizujący osoby niepełnosprawne przyjmie
do pracy na stanowisko Pracownik działu przyjęć towaru
oraz Pracownik gospodarczy.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę, przywileje wynikające
z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.

Pracownik działu przyjęć towaru
miejsce pracy: Olkusz, 1000 lecia.

Pracownik gospodarczy

miejsce pracy: Olkusz, Głowackiego.
Wymagania: oczekiwane orzeczenie o niepełnosprawności.
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Dyspozycyjność. Gotowość do podjęcia zatrudnienia od zaraz.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu: 799 015 427
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

gwarekolkuski@wp.pl

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

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

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
• Finansowanie zabiegów medycznych
możliwe w systemie ratalnym
Zapraszamy:
poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

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

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia w Sosnowcu.

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do
Regionalnego Biura
Oriflame w Olkuszu
ul. Kr. K. Wielkiego 57

Kontakt:

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;

Świat należy
do kobiet

email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

poniedziałek 1600 - 1800
zapraszamy do sklepu internetowego:
środa 1300 - 1700
http://beautystore.oriflame.pl/842930
piątek 1200 - 1800

„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 •
• Pomorzany • Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • 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

Podchybie 45, 32-353 Trzyciąż
tel. 12 399 49 89, 509 680 171
www.euro-metsiatki.pl
biuroeuromet@gmail.com
euro-met ogrodzenia

PRODUCENT
OGRODZEŃ

ZAPRASZAMY NA MAJÓWKĘ
DO CHORWACJI

30.04 - 06.05, 7 dni, cena 1095 zł,
w cenie: śniadania i obiadokolacje,
autokar z Katowic, opieka pilota i przewodnika,
zwiedzanie atrakcji Chorwacji północnej

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

ZACZNIJ WAKACJE JUŻ
W CZERWCU, BĘDZIE TANIEJ !!!
• BUŁGARIA, hotel 4*, 7 dni, wylot z Katowic,
wyzywienie All inclusive Premium,
cena od 1600 zł
• ALBANIA, hotel 4*, 7 nocy, wylot z Katowic,
wyzywienie All inclusive, cena od 1700 zł,

LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

BRAMY • PRZĘSŁA
BALUSTRADY

• MALEDIWY, hotel 4*, 9 dni,
All inclusive, cena od 5900 zł
(w cenie wycieczka i zniżka na SPA)

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.
Usługi instalacyjne:
• wymiana kotłów (dotacje)
• ogrzewanie podłogowe
• kanalizacja i woda
• przyłącza gazowe.
Wolbrom , ul. Garbarska 9 • tel./fax 32 647 00 35
kom. 603 463 034 • e-mail: eco-dom1@tlen.pl

CENTRUM OGRODNICZE

ACZER

PILAR-KOS Paweł Maroszek
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI • WYPOŻYCZALNIA

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

tel.

Prowadnice, łańcuchy, oleje, żyłki, części, smary itp.

662 121 525
Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800 Sob. 800 - 1600

OLKUSZ, ul. Zagaje 48

www.aczer.com.pl

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113

www.paneleipodlogi.pl

Zapraszamy:

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 9.00 - 13.00

tel. 518 718 020

