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KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
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tel./fax  32 641 32 00 • kom. 502 261 586tel./fax  32 641 32 00 • kom. 502 261 586

SKLEPSKLEP WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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 drzwiCzynne:

pon. - piątek 9.00 - 17.15  
           sobota 9.00 - 13.00  
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP) • tel. (32) 754 60 10 • biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA" U NAS NAJTANIEJ!!!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102
tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne: pon.-pt. 7.00 - 16.00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

Olkusz, ul. Francesco Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079 • www.polnox.pl
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

www.polnox.pl

• naprawiamy wszystkie 
   uszkodzenia!
• wymiana układów BGA
• wymiana matryc
• instalacja systemu 
   operacyjnego
• czyszczenie 
   i konserwacja

SERWIS
LAPTOPÓW

SPRZEDAŻ WĘGLA 
• Orzech I • Orzech II •
• Kostka • Groszek • 
• Ekogroszek • Miał •

tel. 728 122 613
WIOSENNA OBNIŻKA CEN!
WIOSENNA OBNIŻKA CEN!

Rodaki, ul. Rzeka 
Pn.-Pt. 7.30 - 16.00, Sob. 8.00 - 14.00 

POMOC DROGOWA, TRANSPORTPOMOC DROGOWA, TRANSPORT
TEL.: 5000 999 01TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 28224h

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• 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

CZYNNE
PON. – SOB.
800 – 2200

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

BAJERA BEZ BARIER!!!    ZADZWOŃ ZAPYTAJ 
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ŚLADEM ARMII KRAJOWEJ  
I MAPA AKCJI „BURZA” W MAŁOPOLSCE

20 i 21 maja 2018 r. Muzeum Armii Krajowej gościć będzie w Olkuszu. Na Rynku  sta-
nie mobilna wystawa prezentująca pamiątki i dokumenty dotyczące Akcji „Burza” 
przeprowadzonej w 1944 roku przez AK. Wydarzenie objął patronatem Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.
Podczas dwudniowego pikniku 
historycznego jego uczestnicy będą 
mogli wziąć udział 
w wielkoformatowej grze edukacyjnej 
i podziwiać pokazy grup rekonstruk-
torskich. Zainteresowanym historią 
II wojny światowej obejrzą repliki 
broni i unikatowe zdjęcia. 
Pracownicy Muzeum AK będą 
zachęcać mieszkańców do przekazy-
wania pamiątek i świadectw o wyda-
rzeniach związanych z działalnością 
Armii Krajowej. Materiały te uzupeł-
nią interaktywną mapę prezentującą 
aktywność AK w Małopolsce. 
Akcja „Burza” rozpoczęła się w stycz-
niu 1944 r. w związku z wkroczeniem 
Armii Czerwonej na Wołyń. Celem 
militarnym akcji było wyparcie armii 
niemieckiej z ziem II Rzeczypospo-
litej, samodzielnie lub wraz z armią 
radziecką, natomiast celem politycz-
nym przejmowanie władzy przez 
cywilne struktury Polskiego Pań-
stwa Podziemnego na wyzwolonych 
spod okupacji niemieckiej terenach 
i wystąpienie przed Sowietami w roli 
gospodarza. Działania polskiego 
podziemia zaangażowały dziesiątki 
tysięcy osób i objęły swym zasięgiem 
znaczny obszar wschodnich terenów 
dawnej Rzeczpospolitej.  
Olkusz i okolice odegrały znaczą-
cą rolę podczas tych wydarzeń. 
Do historii przeszły ataki Gerarda 
Woźnicy na Wolbrom. Pod koniec 
stycznia 1944 r. oddział „Hardego” 
wykonał atak na miasto zdobywając 
m.in. mąkę. Akcję powtórzono 23 

marca, gdy „Hardy” wraz z kilkoma 
żołnierzami z oddziału w biały dzień 
zdobył spore ilości żywności dla par-
tyzantów. Natomiast w nocy z 25 
na 26 lipca 1944 r. Gerard Woźnica 
zajął miasto. Mimo, iż w Wolbromiu 
stacjonowało ok. 800 niemieckich 
żołnierzy, po konsultacjach z Inspek-
toratem miechowskim AK, oddział 
160 partyzantów ruszył do ataku. 
Zdobyto kilkanaście wozów obu-
wia i ubrań, a także kilkadziesiąt 
wozów wypełnionych żywnością. 
W sierpniu zorganizowano wyprawę 
na koszary niemieckie w Kluczach, 
podczas której zdobyto duże ilości 
broni i zaopatrzenia. 
Bohaterowie wielu z tych wydarzeń 
pozostali zapomniani przez historię, 
lecz często pamięć o nich przetrwała 
w przekazach rodzinnych utrwalo-
nych materialnymi pamiątkami. 
Muzeum Armii Krajowej, podąża-
jąc szlakiem żołnierzy AK, szuka 
wszelkich świadectw o wydarzeniach 
związanych z Akcją „Burza”. 

Mobilna wystawa „Śladem Armii 
Krajowej i Mapa Akcji „Burza” 
w Małopolsce w Olkuszu  pozosta-
nie przez dwa dni. W niedzielę, 20 
maja 2018 r. od 11.00 do 16.00 zapla-
nowano pokazy grup rekonstruk-
torskich, spotkania z historykami 
z Muzeum AK, zbiórkę pamiątek po 
żołnierzach AK, miniwystawę mul-
timedialną i konkursy z nagrodami. 
W poniedziałek, 21 maja, od 10 do 
15.00 odbędą się spotkania dla dzieci 
i młodzieży szkolnej, szkolne drużyny 
będą mogły spróbować swoich sił 
w grze wielkoformatowej „Śladem 
Akcji Burza i AK”, odbędą się także 
spotkania z historykami i edukato-
rami z Muzeum AK. Udział w grze 
historycznej wymaga wcześniejszych 
zapisów pod adresem: akcjaburza@
muzeum-ak.pl. 
Szczegóły akcji na www.muzeum-
-ak.pl. Projekt jest realizowany przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

•	 Do	sprzedania	bardzo	ładny,	zadbany,	usytuowany	w	pięknym,	
spokojnym	miejscu	dom	w	Tenczynku	o	pow.	ok.	140	m	kw,	na	
zagospodarowanej	działce	13	a.	Cena:	720	tys.	PLN.	

•	 Do	sprzedania	komfortowy,	wykonany	z	najwyższej	jakości	 
materiałów	dom	w	Chrzanowie	o	pow.	340	m	kw	plus	garaż	54	m	
kw	na	pięknej	39	a	działce.	Cena:	1.390	tys.	PLN.

•	 Do	sprzedania	przytulny	dom	w	Miękini	(gm.	Krzeszowice,	 
15	km	od	Olkusza)	o	pow.	130	m	kw,	działka	5	a.	Cena:	370	tys.	PLN.	

tel. 696 595 118
WIĘCEJ OFERT NA: www.gwarek-nieruchomosci.pl

NOWE MIESZKANIA
W CENTRUM OLKUSZA

Tel.: 697 628 657
4 200 zł/m2 brutto

 www.everest-investment.pl

PROFESJONALNA
KOSMETYKA SAMOCHODOWA

MYCIE POJAZDU + WOSKOWANIE od 59 zł

REGENERACJA LAKIERU
(usuwanie rys, polerowanie) od 300 zł 

CERAMICZNA OCHRONA LAKIERU od 1200 zł 

REGENERACJA REFLEKTORÓW  - 150 zł
(usuwanie przebarwień, rys, otarć)

CZYSZCZENIE WNĘTRZA WRAZ Z PRANIEM TAPICERKI - 250 zł

CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA TAPICERKI SKÓRZANEJ 
+ CAŁE WNĘTRZE - 350zł 

WYCIĄGANIE WGNIECEŃ METODĄ PDR BEZ LAKIEROWANIA 

OKLEJANIE POJAZDÓW - ZMIANA KOLORU

POSTAW NA PROFESJONALIZM !

Trzyciąż 166
Tel.: 790 568 568, 880 083 094 

G A M A T M O T O
Car Detailing & Smart Repair

znajdź nas
na facebooku

Informacje
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MIĘDZYNARODOWY  
DZIEŃ TEATRU 2018

Olkuskie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru tradycyjnie stały się 
okazją do podsumowania minionego roku i wręczenia nagród laureatom 
konkursów wiedzy o teatrze. Organizacji gali podjęło się tradycyjnie już 
Stowarzyszenie Teatralno-Literackie. Honorowy patronat nad wydarze-
niem objął burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.
- Za nami kolejny ekscytują-
cy sezon teatralny. Cieszymy 
się ogromnie z możliwości 
dostarczania mieszkańcom 
ziemi olkuskiej dawki kultu-
ry, która bawi, zastanawia, 
a czasami potraf i zasmucić. 
Spotykaliśmy się na wspól-
nych wyjazdach do teatrów 
i f i lharmonii, na koncer-
tach, spotkaniach autorskich 
organizowanych przez Klub 
Interesującej Książki Czyta-
MY, na konkursach o tema-
tyce teatralnej. Obejmujemy 
naszym wsparciem spotkania 
osiedlowe, jak również duże 
imprezy wojewódzkie. Jeste-
śmy zawsze chętni do pracy 
i gotowi na nowe wyzwania – 
mówił Przemysław Kania, aktor 
teatralny i prezes STL. 
- Dzięki waszej wrażliwości 
dziedzina sztuki, jaką jest 
teatr ciągle się rozwija i dosto-
sowuje do potrzeb współcze-
snego człowieka. Mam wielką 
nadzieję, że wśród nas są przy-
szli aktorzy, czy też reżyserzy. 
Wielu olkuszan pracujących 
w najlepszych teatrach w Pol-
sce, z których dzisiaj jesteśmy 
dumni, stawiało pierwsze kroki 
w naszym mieście. Najlepszym 
przykładem jest obecny z nami 

Przemek Kania – powiedział 
burmistrz Roman Piaśnik. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, 
Stowarzyszenie wielbiciel i 
teatru i słowa pisanego nagro-
dziło Statuetkami Teatralnymi 
STL szczególnie zasłużonych 
dla ludzi teatru naszego regio-
nu. Nagrody odebrali: Lucy-
na Kulawik, Sebastian Sier-
ka i Wojewódzka Biblioteka 
Pedagogiczna im. H. Kołłątaja 
w Krakowie Filia w Olkuszu.
Tego dnia nie mogło zabraknąć 
przedstawienia teatralnego. Na 
scenie auli Zespołu Szkół Nr 3 
wystąpili uczniowie tej szkoły 
w etiudzie KO#Egzystencja, 

przygotowanej w ramach pro-
jektu „Z kulturą do wszystkich” 
dofinansowanego ze środków 
Gminy Olkusz.  
Podczas gali nagrody i wyróż-
nienia odebral i uczniowie 
i nauczyciele, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki w Małopol-
skim Konkursie na Recenzję 
Teatralną, Małopolskim Tur-
nieju Wiedzy o Teatrze i kon-
kursie „Bliżej Teatru”.

www .stihl.pl

/ STIHL

ŚWIĘTO SREBRA – DNI OLKUSZA 2018  
W OSTATNI WEEKEND MAJA

Miłośnicy dobrej zabawy już teraz powinni rezerwować w swoich kalendarzach te daty: 
26 oraz 27 maja w Olkuszu odbędzie się Święto Srebra, czyli znane wszystkim Dni Olku-
sza w nowej formule. Przed olkuską publicznością w tym roku zaprezentują się zespół 
Weekend oraz Sylwia Grzeszczak. Wśród atrakcji towarzyszących znalazły się m.in. 
występy lokalnych artystów, korowód ulicami miasta, teatr dla najmłodszych, jarmark 
rękodzieła i produktów lokalnych oraz silent party.
- Co roku staramy się zawieszać 
poprzeczkę wyżej tak, by przy-
gotowane przez nas atrakcje były 
jak najciekawsze. Dopracowuje-
my sprawdzone elementy święta 
miasta oraz wprowadzamy nowe, 
żeby każdy znalazł coś dla siebie, 
a rynek tętnił życiem. Serdecznie 
dziękuję sponsorom Dni Olkusza, 
którzy znacznie przyczyniają się do 
sukcesu tego święta mieszkańców 
– komentuje Roman Piaśnik, bur-
mistrz Olkusza.
Tradycyjnie Święto Srebra otworzy 
barwny korowód mieszkańców, któ-
rzy przejdą ulicami Olkusza, by na 
rynku otrzymać z rąk burmistrza 
symboliczny klucz oznaczający 
przekazanie władzy w mieście na 
dwa dni. W korowodzie chętnie 
biorą udział najmłodsi mieszkańcy 
Srebrnego Miasta i to na nich będzie 
czekała pierwsza sobotnia atrakcja. 
Historię „Jaś i Małgosia” opowie 
Teatr Fabryka Kultury. Następne 
godziny będą należały do lokalnych 
artystów. Sobotnią zabawę zwieńczy 
występ znanego zespołu Weekend. 

Ci, którzy w gorących rytmach disco 
polo nabiorą ochoty na dłuższą zaba-
wę, będą mogli zostać na olkuskim 
rynku, gdzie zorganizowane będzie 
silent party – dyskoteka, która zado-
woli entuzjastów różnych rytmów 
muzycznych, jednocześnie pozwa-
lając wypocząć olkuszanom miesz-
kającym w sąsiedztwie z rynkiem.
Niedzielny program rozpocznie się 
tuż po południu kolejnymi wystę-
pami lokalnych artystów. Koncert 
gwiazdy wieczoru – Sylwii Grzesz-
czak – poprzedzi występ Adama 
Bienia z zespołem. Pochodzący 
z Olkusza artysta zainauguruje 
cykl planowanych na najbliższy 
czas koncertów pod wspólnym tytu-
łem „Gwiazdy Srebrnego Miasta”. 
Święto Srebra 2018 zakończy pokaz 
sztucznych ogni.
Świętu Srebra będą towarzyszyły 
liczne atrakcje. Na olkuskim rynku 
ponownie stanie wesołe miasteczko, 
a ul. Krakowska ugości rękodziel-
ników i sprzedawców regionalnej 
żywności. Dla najmłodszych przy-

gotowany zostanie kącik z anima-
cjami. Szukający wiedzy o Olkuszu 
będą mogli ją znaleźć w Mobilnym 
Punkcie Informacji Turystycznej. 
Trojaka na szczęście będzie moż-
na zdobyć w plenerowej mennicy. 
Z kolei Muzeum Pożarnictwa Ziemi 
Olkuskiej zaprezentuje zabytkowy 
wóz strażacki.
W sobotę atrakcje będą czekały 
na wszystkich zainteresowanych 
w olkuskiej bibliotece, gdzie odbę-
dzie się Poranek Podróżników, 
olkuskie muzea otworzą swoje 
podwoje za symboliczną złotów-
kę, a w Centrum Kultury zostanie 
zaprezentowana wystawa „Z notat-
nika Agricoli, czyli u źródeł gór-
nictwa kruszcowego na złożach 
śląsko-krakowskich”. Niedzielne 
dodatkowe atrakcje zaplanowane 
zostały natomiast na Czarnej Górze, 
gdzie odbędzie się turniej piłki 
nożnej o puchar Srebrnego Miasta 
w kategorii skrzatów – rocznik 2010 
i młodsi. Już teraz serdecznie zapra-
szamy do wspólnej zabawy!

Informacje
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KĄCIK	KULINARNY

JOGURT Z PŁATKAMI OWSIANYMI I 
WIŚNIAMI – PYSZNY POMYSŁ NA ŚNIADANIE
Śniadanie musi być pyszne, prawda ? I idąc tym tropem w niedziel-
ny poranek przygotowałam poniższe śniadanie. Jogurt z płatkami 
owsianymi i wiśniami  – zapraszam po przepis.
Niedzielny poranek, taki w piża-
mie z kubkiem herbaty w ręce. Za 
oknem coraz więcej zieleni, żon-
kile zaczynają kwitnąć a ja mam 
ochotę na jakieś lekkie i pysz-
ne śniadanie. Co by tu zrobić 
przegląda lodówki- nie, nic mi 
nie wpadło w oczy. Otwieram 
zamrażalnik a tam wiśnie mro-
żone, szybkie otwarcie lodówki 
jogurt jest, płatki w szafce muszą 
być. Zatem przystąpiłam do zro-
bienia sobie pysznego śniadania 
w kilka minut :)
Pamiętaj też, że takie śniadanie 
możesz zabrać ze sobą do pracy 
– nie musisz płacić 6 czy 10 zł za 
zwykły jogurt, płatki i owoce – 
zrób to w domu :) Możesz zrobić 
wieczorem i zostawić w lodówce 
na następny dzień..
JOGURT Z PŁATKAMI  
OWSIANYMI I WIŚNIAMI
(	na	jedną	porcję	)
•	 1/4	opakowania	wiśni	 
mrożonych	Poltino

•	 1/2 opakowaniu  
jogurtu naturalnego

•	 2	łyżki	mleka	kokosowego		 
(jeśli	nie	masz	zwiększ	 
ilość	jogurtu)

•	 1	łyżka	miodu

•	 2	łyżki	płatków	owsianych 

Na patelnię wsypałam wiśnie 
dodałam łyżkę wody i na 
małym ogniu je poddusiłam, 
na koniec dodałam miód do ich 
osłodzenia.
Jogurt zmieszałam z mlekiem 
kokosowym.

Na dno słoiczka wsypałam 
płatki na to dałam kilka wiśni, 
na to jogurt i na górę wiśnie, 
ja do dekoracji dodałam moje 
ukochane listki mięty – ale jak 
ich nie masz nie przejmuj się ;)
I tyle .. kilka minut pracy i 
pyszne śniadanie gotowe !.

 v Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej h
p://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13  

lub osobisty w siedzibie �rm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Olkuszu

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

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

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 1 a  o powierzchni użytkowej  70,04 m2   cena 232 000 zł.

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):

 Z CZYM DO KOGO? – RÓŻNI SPECJALIŚCI  
W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Spotykam się z trudnością w odróżnianiu kompetencji psychiatry i psychologa. Tak 
jak choroby psychiczne nadal często stanowią tabu, tak o różnicach w uprawnie-
niach zawodowych wie się mało. Każdy ze specjalistów – psychiatra, psycholog 
i psychoterapeuta – zajmuje się zdrowiem psychicznym w innym zakresie, te kom-
petencje stykają się, ale nie zazębiają. 
Warto przyjrzeć się temu bliżej, żeby 
wiedzieć, że to nie do końca tak, że 
wybór fachowca zależy od natężenia 
problemu, do psychologa nie trzeba 
mówić per „pani doktor” i że tylko 
jeden z nich może zlecić przyjmo-
wanie leków.
Psychiatra to lekarz, który realizuje lub 
ukończył specjalizację w tym kierunku. 
W oparciu o obowiązującą Międzyna-
rodową Klasyfikacje Chorób (ICD) 
dokonuje diagnozy i koordynuje proces 
leczenia. Może zalecić przyjmowa-
nie leków (wypisać receptę), wypisać 
zwolnienie lekarskie, skierować do 
szpitala, ale też skierować na badania 
psychologiczne lub psychoterapię. Nie-
którzy psychiatrzy zajmują się również 
psychoterapią, choć wymaga to od 
nich podjęcia osobnej ścieżki kształ-
cenia w wybranym przez siebie nurcie 
psychoterapii. Jeśli trudności pacjen-
ta w znaczącym stopniu utrudniają 
codzienne funkcjonowanie w domu, 
pracy czy relacjach społecznych warto 
udać się na konsultację do psychiatry. 
Psycholog to absolwent studiów huma-
nistycznych na kierunku psychologia. 
Ustawa o zawodzie psychologa mówi 
o prawie wykonywania zawodu dla 
tych  absolwentów, którzy odbyli rocz-

ny staż. Niemniej brak jest organów 
wykonawczych dla tej ustawy i w prak-
tyce staże tego typu nie są wymagane. 
Psycholog podczas studiów uczy się 
biologicznych mechanizmów, które 
wiążą się z zachowaniem, myśleniem, 
przeżywaniem emocji, jednak wiedza 
ta nie dorównuje wnikliwością wiedzy 
medycznej. Głównym obszarem zain-
teresowania studiów psychologicznych 
jest funkcjonowanie procesów psy-
chicznych takich jak emocje, moty-
wacja, procesy poznawcze (myślenie, 
pamięć, uwaga etc.) czy relacje mię-
dzyludzkie. Wiedza psychologiczna 
wykorzystywana jest w różnych 
dziedzinach życia stąd obecność 
psychologów w różnych instytucjach 
związanych z relacjami społecznymi, 
wychowaniem, zdrowiem czy rozwo-
jem, a nawet w biznesie. Psychologów 
możemy spotkać w zespołach wspie-
rających sportowców, tworzących gry 
komputerowe, reklamy czy w dużych 
firmach, gdzie wspierają zarządzanie 
personelem. Psycholodzy, którzy zaj-
mują się tzw. pomocą psychologiczną 
to tylko część przedstawicieli zawodu.
Psychoterapeuta to osoba zajmująca się 
zawodowo psychoterapią i posiadająca 
przeszkolenie w tym kierunku (cztery 

dodatkowe lata studiów w ośrodku 
posiadającym uprawnienia do szko-
lenia psychoterapeutów). Najczęściej 
są to psychologowie i psychiatrzy, 
ale mogą to być też przedstawicie-
le innych zawodów, którzy w toku 
szkolenia powinni uzupełnić część 
wiedzy związanej z funkcjonowaniem 
psychicznym człowieka. Psychotera-
peuci zobowiązani są poddawać swoją 
pracę ciągłej superwizji czyli nadzoro-
wi innego, bardziej doświadczonego 
terapeuty, aby ustrzec się błędów, zapo-
biegać przenoszeniu własnych emocji 
na pacjenta i doskonalić swój warsztat 
pracy. Od psychoterapeutów wymaga 
się też przejścia własnej psychotera-
pii. Zawód psychoterapeuty wiąże 
się z ciągłym dokształcaniem i cią-
głą uważnością względem własnych 
procesów psychicznych. Ponieważ 
przepisy prawne nie regulują zawodu 
psychoterapeuty warto sprawdzić czy 
osoba, którą wybieramy jest profesjo-
nalistą (informacje o wykształceniu 
i przygotowaniu zawodowym powin-
ny być jawne i dostępne). Psychoterapia 
jest metodą leczenia udowodnioną 
naukowo, również pod kątem biolo-
gicznym, polega przeważnie na roz-
mowach zmierzających do osiągnięcia 
celu, określanego na początku.

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

Informacje
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MIASTO I GMINA WOLBROM  
NAGRODZIŁA 3 JURAJSKICH KARATEKÓW 

OYAMA KARATE
W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Wolbromiu, podczas której zostali nagrodzeni najlepsi sportowcy 
2017 roku z terenu Miasta i Gminy Wolbrom. Trójka Jurajskich Karateków OYAMA 
: Filip Papaj, Jakub Papaj oraz Aleksandra Zielnik znalazła się wśród najlepszych 
nagrodzonych sportowców Gminy Wolbrom.
Zanim zawodnicy otrzymali 
okazałe czeki i dyplomy z rąk 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Wolbrom Adama Zielnika 
oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Wolbromiu Dariu-
sza Gorgonia wszyscy, laureaci 
zostali zaprezentowani w cieka-
wy sposób, poprzez wyświetlone 
slajdy przybliżające osiągnięcia 
każdego nagrodzonego zawod-
nika. Pan Burmistrz oraz Prze-
wodniczący Rady gratulowali 
osiągniętych sukcesów zawod-
nikom, pamiętając o zaanga-
żowaniu Trenerów i Rodziców.

Włodarze Miasta podkreślili, 
że są dumni ze swoich miesz-
kańców i życzyli kontynuowa-
nia swojej pasji oraz dalszych 
sukcesów.
Jesteśmy wdzięczni , że Wol-
brom docenia zawodników 
Jurajskiego Klubu OYAMA 
Karate . Trenujemy z pasją kil-
ka razy w tygodniu, treningi są 
dynamiczne, a takie docenie-
nie dodaje nam sił i „ skrzydeł”. 
Jesteśmy pod wrażeniem wspie-
rania sportowców w Wolbromiu 
i promocji aktywności wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zapraszamy na X Otwarte 
Mistrzostwa Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej OYAMA 
Karate Dzieci i Młodzieży, 
które odbędą się 16.06.2018 
roku w MOSiR w Olkuszu, 
a w wakacje na obóz sporto-
wo- szkoleniowy w Darłówku. 
OSU !

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMIGOSPODARKA ODPADAMI
Odbieramy odpady: Oferujemy państwu:

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

AZBEST - ETERNIT
GRUZ MIESZANY
GRUZ BETONOWY
GRUZ CERAMICZNY
ODPADOWA PAPA
ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE

 USŁUGI ASENIZACYJNE

• 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.

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

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

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

Dysponujemy sprzętem renomowanych producentów, 
aby zagwarantować klientom wygodną, szybką i efektywną pracę.

Do Państwa dyspozycji są:
• KOPARKO-ŁADOWARKA • ŁADOWARKA •

• SAMOCHODY - WYWROTKI •
• CIĄGNIK MASSEY FERGUSSON •

WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO DO PRAC BUDOWLANYCH

MEDALE MISTRZOSTW POLSKI W SZACHACH
Koniec kwietnia i początek maja był dla szachistów olkuskiego klubu 
bardzo pracowity. Troje z nich, Barbara Goraj, Blanka Polakiewicz 
i Bartłomiej Turski, wzięło udział w zawodach rangi mistrzostw Polski.
W dniach 28.04 – 05.05 w Syp-
niewie odbyły się Mistrzostwa 
Polski w szachach klasycznych, 
organizowane w ramach Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży. Prawo do startu mieli czoło-
wi zawodnicy ubiegłorocznych 
Mistrzostw Polski oraz ci, którzy 
wywalczyli sobie prawo do gry 
w organizowanych na jesieni eli-
minacjach międzywojewódzkich. 
Łącznie w mistrzostwach tych 
wzięło udział 208 zawodników. 
Olkuski klub reprezentowa-
li Barbara Goraj i Bartłomiej 
Turski. 
Basia Goraj była uznawana za 
jedną z faworytek. Jest nie tyl-
ko multimedalistką mistrzostw 
Polski, lecz także jedną z najlep-
szych zawodniczek europejskich 
w swojej kategorii wiekowej, co 
udowodniła w ubiegłym roku 
podczas Mistrzostw Europy 
w rumuńskiej Mamai. Ostatecz-
nie po bardzo dobrej grze Basia 
zajęła trzecie miejsce, powięk-
szając swój dorobek o kolejny, 
tym razem brązowy medal 
mistrzostw Polski.  Bardzo 
dobry występ zaliczył również 
Bartłomiej Turski, który zajął 
10 miejsce.
W dniach 27.04 – 1.05 w Poro-
ninie odbywały się Indywidu-
alne Mistrzostwa Polski do 7 
lat, w których startowała Blan-
ka Polakiewicz. Nasza młoda 
zawodniczka po bardzo dobrej 
grze zajęła trzecie miejsce i zdo-

była pierwszy w swojej karie-
rze medal mistrzostw Polski. 
W odbywających się następnie 
w dniach 1.05 – 5.05 Mistrzo-
stwach Polski do lat 8, Blanka 
zajęła wysokie 7 miejsce.
Dwa brązowe medale mistrzostw 
Polski zdobyte przez nasze 
zawodniczki pozwalają z opty-
mizmem patrzeć w przyszłość. 
Jak dotychczas, nasi zawodni-
cy dumnie kontynuują tradycje 

olkuskiego klubu, z którego 
wywodzą się mistrzowie Pol-
ski, Europy, a także medaliści 
mistrzostw Polski, Europy 
i świata. W pierwszej połowie 
sierpnia odbędą się Mistrzostwa 
Polski Juniorów w szachach szyb-
kich i błyskawicznych. Mamy 
nadzieję, że dorobek zawodni-
ków olkuskiego klubu wzbogaci 
się o kolejne medale zawodów 
rangi mistrzostw Polski.

Informacje
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POLICJA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

ul. Długa 1D, 32-300 Olkusz 
tel. 508 133 255WiREX

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

DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS 

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

SKLEP MOTORYZACYJNY SKLEP MOTORYZACYJNY 

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

• oleje luz •

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

ZATRZYMANY SPRAWCA WYPADKU
Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, 
w dniu 12.05.2018 roku, zatrzymali 32-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna kierował 
pojazdem marki Mercedes, jak wstępnie ustalono podczas wykonywania manewru wyprzedzania 
w miejscowości Osiek na drodze powiatowej, kierowca nie zachował bezpiecznej odległości 
od wyprzedzanego rowerzysty, czym doprowadził do jego potrącenia. W wyniku zaistniałego 
zdarzenia mieszkaniec Olkusza doznał   obrażeń w postaci złamania kości lewej ręki. Obaj 
uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Rowerzysta został przetransportowany do szpitala. Na 
miejscu interweniowała policja i służba pogotowia ratunkowego. Technik zabezpieczył ślady 
i wykonał oględziny miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze z Olkuskiej Komendy będą wyjaśniać 
przyczyny i okoliczności wypadku drogowego. Za popełnione przestępstwo zgodnie z art. 177 
par. 1 KK, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. 
 

WOLBROM. 24-LATEK Z NARKOTYKAMI, ZATRZYMANY PRZEZ POLICJANTÓW
11 maja 2018 roku, funkcjonariusze z Komisariatu Policji z Klucz, otrzymali wezwanie do podjęcia interwencji, na terenie gminy Wolbrom. 
W trakcie czynności policjanci u 24-latka ujawnili narkotyki w postaci marihuany i amfetaminy. Mieszkaniec gminy Wolbrom został zatrzymany. 
Mężczyźnie zgodnie z art. 62 ust.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

POSZUKIWANI ŚWIADKOWIE ZDARZENIA DROGOWEGO UL. MAZANIEC W OLKUSZU
Olkuska policja poszukuje świadków zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu m-ki Opel Astra na ul. Mazaniec  w Olkuszu. W trakcie przed-
miotowego zdarzenia n/n pojazd w trakcie wykonywania manewru wymijania uszkodził lewe lusterko wsteczne pojazdu Opel a następnie oddalił 
się w kierunku Olkusza. Do zdarzenia drogowego doszło w dniu 04.05.2018 roku około godz. 20.30.  Osoby, które posiadają  informacje w tej 
sprawie, proszone są o telefoniczny kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie, nr tel. 32-6478-237 lub 997.
Olkuska Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia w rejonie ul. Mickiewicza.
Funkcjonariusze z Olkuskiej Komendy poszukują świadków zdarzenia do którego doszło w dniu 09 maja 2018 roku, około godz. 10:30 w rejonie 
skrzyżowania przy ul. Mickiewicza w Olkuszu. W wyniku wtargnięcia rowerzysty na  przejście dla pieszych  doszło do zdarzenia drogowego 
z pojazdem marki Peugeot 508, po czym rowerzysta oddalił się z miejsca zdarzenia. Osoby, które posiadają  informacje w tej sprawie, proszone 
są o telefoniczny kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie, nr tel. 32-6478-236 lub 997.

OLKUSCY POLICJANCI USTALILI SPRAWCĘ  
SOBOTNIEGO POŻARU TRAWY I KRZEWÓW PRZY TOROWISKU W OLKUSZU.

Ogień a z nim nie ma żartów. Nawet chwila nieuwagi może mieć przykre konsekwencje. Przekonał 
się o tym 13-letni mieszkaniec Olkusza. Nieletni, używając zapalniczki, podpalił suchą trawę i liście, 
a kiedy ogień się rozprzestrzenił, uciekł z kolegami. Spalił się teren w odległości mniejszej niż 100 
metrów od lasu, należący do kolei, płonęło około 20 arów. Teraz o losie chłopca zdecyduje Sąd Rodzinny 
i Nieletnich w Olkuszu.
Apelujemy do rodziców o świadomą i rozważną opiekę nad dziećmi, choć zgodnie z prawem dziecko 
w wieku 7 lat, może samodzielnie poruszać się ulicami, to pamiętajmy o uświadamianiu dzieci, że 
nawet z pozoru niewinne zabawy mogą doprowadzić do tragedii- zachowajmy rodzicielską czujność.
 

NA PROŚBĘ MIESZKAŃCÓW POLICJA BĘDZIE EGZEKWOWAĆ WYKROCZENIA W ZWIĄZKU Z NIE 
STOSOWANIEM SIĘ DO ZNAKU B-2 (ZAKAZ WJAZDU) NA ULICY SŁAWKOWSKIEJ W OLKUSZU

Policjanci Ruchu Drogowego otrzymali pisemną prośbę od mieszkańców z rejonu ulicy Sławkowskiej w Olkuszu o interwencje, dotyczącą 
kierujących pojazdami nie stosujących się do zamieszczonego znaku B-2 (zakaz wjazdu) i notorycznie wjeżdżają w wymienioną ulice pod prąd. 
Policjanci apelują , że będą reagować na wykroczenia popełniane w tym rejonie przez kierowców. Taryfikator za tego typu wykroczenie przewiduje 
od 20 do 500 zł karę grzywny i 5 pkt karnych.
 

POLICJANCI Z BUKOWNA ZAREKWIROWALI NARKOTYKI W JEDNYM Z MIESZKAŃ
Głośna libacja  w jednym z mieszkań w Bukownie  zakończyła się zatrzymaniem przez policjantów 27-letniego właściciela oraz jego kolegi pod 
zarzutem posiadania znacznych ilości narkotyków. Policjanci prewencji patrolujący ulice miejscowości Bukowno, usłyszeli donośne krzyki dochodzące 
z jednego z  mieszkań, więc postanowili sprawdzić czy wszystko z uczestnikami imprezy jest w porządku. W mieszkaniu zastali  trzech mężczyzn 
oraz 27-letnią kobietę. Podczas kontroli przy jednym z mężczyzn, 35-latku, policjanci znaleźli 3 gramy ekstazy i 4 gramy marihuany. Na tym jednak 
sprawa się nie zakończyła. Mundurowi w toku przeszukania mieszkania znaleźli 363 gramy marihuany, wodną fajkę, wagę i pieniądze w kwocie 
2404 zł. 27-letni właściciel mieszkania  i jego 35-letni  kolega, mieszkaniec Bukowna, usłyszeli już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. 
Policjanci doprowadzili 27-latka do prokuratury, która zastosowała  wobec mężczyzny policyjny dozór.  W tej sprawie prowadzone jest śledztwo. Za 
posiadanie narkotyków grozi do 3 lat, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, to do 10 lat pozbawienia wolności.
 

NIETRZEŹWA MATKA WRACAŁA PIESZO  
Z ZAKRAPIANEJ IMPREZY, MAJĄC POD OPIEKĄ 8-LETNIEGO SYNA.

Ze zgłoszenia, które wpłynęło, do dyżurnego olkuskiej policji wynikało, że kobieta, idąc z małoletnim dzieckiem dk 94 w Olkuszu ma problemy 
z utrzymaniem równowagi. W piątek (27.04.18 r.) około godziny 23.00 olkuscy stróże prawa po raz już kolejny interweniowali wobec pijanego 
rodzica. Tym razem 8-letnie dziecko było pod opieką nietrzeźwej matki. Oficer dyżurny olkuskiej policji odebrał zgłoszenie, że z miasta w kie-
runku drogi krajowej 94 idzie chwiejnym krokiem nietrzeźwa kobieta z małym dzieckiem. 34-letnia mieszkanka Olkusza, mając w organizmie 
ponad 3 promile alkoholu, wracała ze swoim małoletnim synem pieszo z imprezy urodzinowej u znajomego do domu. Jej syn trafił pod opiekę 
członka rodziny. Jeżeli okaże się, że kobieta naraziła dziecko na bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia, grozić jej będzie kara nawet do 
5 lat pozbawienia wolności. O sytuacji dziecka zostanie powiadomiony Sąd Rodzinny.
 

ZATRZYMANY ZA FAŁSZYWY ALARM BOMBOWY W OLKUSKIM KOŚCIELE
Policjanci zatrzymali 42-latka, który w niedzielę wywołał fałszywy alarm bombowy w olkuskim kościele. Ewakuowano około 2 tysiące osób. 
Mężczyzna został namierzony i zatrzymany już kilkanaście minut po tym, jak zadzwonił na numer alarmowy.
W niedzielę 29 kwietnia br. po godzinie 11.00 na numer alarmowy Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie zadzwo-
nił mężczyzna, który oznajmił, że w olkuskim kościele o 12.00 wybuchnie bomba. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków oraz patrole 
policyjne. Dokonano sprawdzenia pirotechnicznego 3 kościołów na terenie miasta. Mundurowi ewakuowali około 2000 osób. Jak się okazało, 
żadnego ładunku wybuchowego nie ujawniono. Funkcjonariusze bardzo szybko namierzyli 42-latka i kilkanaście minut później mężczyzna został 
zatrzymany, trafił na konsultację psychiatryczną do Szpitala w Olkuszu. Został tam zatrzymany na obserwacje. Za wywołanie alarmu bombo-
wego sprawcy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, ponadto sąd może również zdecydować o poniesieniu przez niego kosztów całej akcji.

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ •  
• MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24

AWARYJNE OTWIERANIE 
SAMOCHODÓW I MIESZKAŃ 24H

Tel.
508 662 339

DORABIANIE • NAPRAWA • KODOWANIE
- kluczy, zamków 
- pilotów, kart i stacyjek samochodowych

 [ w Skarbku ]

Reklamy
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Humana Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

„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	•	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.

SKLEP TECHNIKSKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

PROMOCJA!!!
od 17.05.2018 do 14.06.2018

• serwis elektronarzędzi (części zamienne) •
• ostrzenie pił widiowych•  ostrzenie łańcuchów do pił •

• narzędzia spawalnicze • narzędzia pneumatyczne •

Myjka ciśnieniowa
HITACHI AW150 

plus T-Racer

e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

Olkusz 
ul.Mickiewicza 16 
tel: 533 190 712

969 zł

www.duodampex.pl

Szybikowa 5, 32-300 Olkusz
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

"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 

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

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

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

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

Zapraszamy: 
 poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

• 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

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

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz

AUTO 
DO

ŚLUBU!

Muscle Car BUICK RIVIERA z 1972 r.

696 479 968 


Informacje
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CENTRUM OGRODNICZECENTRUM OGRODNICZE

Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800  Sob. 800 - 1600

ACZERACZER

OLKUSZ, ul. Zagaje 48 www.aczer.com.pl

tel.
662 121 525

tel.
662 121 525

Usługi instalacyjne:
• wymiana kotłów (dotacje)
• ogrzewanie podłogowe
• kanalizacja i woda
• przyłącza gazowe.

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.

Wolbrom , ul. Garbarska 9 • tel./fax 32 647 00 35 
kom. 603 463 034  • e-mail: eco-dom1@tlen.pl

WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

PILAR-KOS  Paweł Maroszek
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI • WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO 

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

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje, żyłki, części, smary itp.

PRODUCENT SŁUPKÓW 
SIATEK • OGRODZEŃ

Podchybie 45, 32-353 Trzyciąż
tel. 12 399 49 89, 509 680 171

LAKIERNIA
PROSZKOWA
KONSTRUKCJE STALOWE
AKCESORIA
AUTOMATYKA BRAMOWA

www.euro-metsiatki.pl
              euro-met ogrodzenia

BRAMY • FURTKI • PRZĘSŁA • BALKONY

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113
www.paneleipodlogi.pl

Kontakt:
biuro@asestravel.pl

tel. 600 89 31 31

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

POLECAMY  SUPER OKAZJE:
HISZPANIA/FRANCJA

Zwiedzanie i wypoczynek , 12 dni autokar
wyżywienie HB (pobyt) i sniadania (objazd)

ubezpieczenie, opieka pilota
cena od 1725 zł /os. 

Terminy potwierdzone:
28.06-09.07.2018 • 12.07-23.07.2018
16.08-27.08.2018 • 06.09-17.09.2018

ALBANIA
NA 2 WEEKEND MAJOWY

WYLOT KATOWICE 30.05, 7 DNI
CENA Z HB OD 1299 ZŁ
CENA Z ALL OD 1699 ZŁ

Reklamy


