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KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

STAŁA
OPIEKA

SERWISOWA

Zapytaj nas 
o kasy fiskalne 

ONLINE

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

www.polnox.pl

SPRZEDAŻ 
KOMPUTERÓW

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
NAJLEPSZE CENY!

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

Novitus
Nano E

POSNET
ERGO

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 
- OBSŁUGA IMPREZ FIRMOWYCH
- POCZTA KWIATOWA 
- DOSTAWA PALIWA
- TRANSPORT Z PUPILAMI  
 - SPECJALISTYCZNY PRZEWÓZ 
   OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
   WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ 
   WYPOŻYCZENIA WÓZKA 
- ZAKUPY Z DOWOZEM
- BADANIE STANU 
   TRZEŹWOŚCI ALKOMATEM 
- TRANSFERY Z I NA LOTNISKA

BAJERA BEZ BARIER!!!    ZADZWOŃ ZAPYTAJ 
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HISTORIA SUKCESU
Dieta kojarzy się najczęściej z ciągłymi wyrzeczeniami, wiecz-
nej głodówce, okazuje się, że to nieprawda, żeby schudnąć 
trzeba jeść. Wystarczy jedynie wypracować w swoim życiu 
odpowiednie nawyki i możemy zapomnieć o nadwadze. Takim 
sposobem Pan Krzysztof osiągnął swój sukces.
- Postanowiłem raz na zawsze pozbyć 
się problemu i udało się! Dobrze skon-
struowana dieta wcale nie wymaga 
wielkich wyrzeczeń, jem to co lubię 
i gubię kilogramy. Dietetyk przygo-
tował dla mnie dietę na podstawie 
obszernego wywiadu, tak aby nowy 
styl odżywiania dopasowany był do 
moich aktualnych możliwości cza-
sowych jak i zawodowych. Miłym 
zaskoczeniem było to, że w sumie 
mogłem jeść produkty, które lubię, 
a większość z nich spożywałem do 
tej pory, tyle że w innych proporcjach, 
dlatego bez większych przeszkód 
udało mi się wdrożyć nowe lepsze 
nawyki. Mogę powiedzieć, że czuję 
się dużo młodziej. Dzięki zgubionym 
kilogramom łatwiej wykonywać mi 
jest pracę, która często wymaga ode 
mnie nawet kilku godzinnej aktyw-
ności ruchowej. Zmiana w samopo-
czuciu, dodatkowa energia i duża 
poprawa kondycji fizycznej są wystar-
czającym motywatorem do dalszego 
dbania o swoje zdrowie. Swój sukces 
zawdzięczam również mojej żonie 
Elżbiecie, która pomagała mi w przy-
gotowaniu posiłków i dbała abym 
o żadnym nie zapomniał. 
Chciałbym przekazać innymi, że 
warto o siebie zadbać…
Dla chcącego nic trudnego. Nie 
szukajcie wymówek typu: „nie 
mam czasu, na pewno się nie 
uda”. Wystarczy włożyć w to odro-
binę serca, a na efekty nie trzeba 
będzie długo czekać. Ja się o tym 

już przekonałem.
Wypowiedź dietetyka prowadzą-
cego Pana Arkadiusza Kuchar-
skiego z poradni Dobry Dietetyk 
w Krzeszowicach, Wolbromiu 
i Miechowie:
- Pan Krzysztof osiągnął ogromny 
sukces. Nie tylko pozbył się nadmiaru 
kilogramów ale jednocześnie zmniej-
szył ryzyko wystąpienia chorób, które 
wynikają z nadmiernej masy ciała. 
Zmiana masy ciała o przeszło 20kg 
spowodowała, że ma więcej energii 
do działania, czuje się zdecydowanie 
dużo lepiej i młodziej. Teraz wystarczy 
zachować nabyte nawyki i cieszyć się 
dobrą kondycją przez wiele lat. 
Podziękowania dla Pani Elżbiety 
za wspieranie i motywowanie męża 
do osiągnięcia sukcesu. Gratuluję 

sukcesu i życzę dalszych, przy tak 
fantastycznym podejściu damy radę.
Poradnia Dobry Dietetyk zaprasza 
do skorzystania z darmowej wizyty 
w gabinecie dietetycznym. Na spo-
tkaniu przeprowadzona zostanie 
analiza masy i składu ciała. Jest to 
okazja nie tylko do zważenia się, 
ale również otrzymania gotowego 
zlecenia badań laboratoryjnych.
Wystarczy umówić się telefo-
nicznie lub wchodząc na stronę:  
www.kucharski.dobrydietetyk.pl

Poradnia Dietetyczna  
Dobry Dietetyk

Krzeszowice, ul. Krakowska 31/201 
Wolbrom, ul. Krakowska 11 
Miechów, ul. Sienkiewicza 1 

Tel. 733 773 067

5 MEDALI DLA JURAJSKICH KARATEKÓW 
OYAMA NA XXIII MISTRZOSTWACH POLSKI 
OYAMA PFK W KUMITE W JELENIEJ GÓRZE

W dniach 19-20 maja 2018 r. w Hali Sportowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej 
Górze, odbyły się XXIII Mistrzostwa Polski OYAMA Polskiej Federacji Karate w konkurencjach Kumite, 
w których wzięło udział blisko 300 zawodniczek i zawodników z 34 klubów Oyama Karate i Kyokushinkai 
Tezuka Group. Organizatorem był Jeleniogórski Klub OYAMA na czele z Shihan Rafałem Majdą 5 dan.
W mistrzostwach udział wzięło 7 
zawodniczek i zawodników z Juraj-
skiego Klubu OYAMA Karate 
w Olkuszu przygotowanych przez 
Sensei Kazimierza Skalniaka 4 dan 
(który na zawodach pełnił funkcję 
sędziego) i Sensei Kingę Skalniak 
1 dan (na zawodach pełniła funkcję 
coacha). Zdjęcia startującym Juraj-
skim Karatekom robiła Pani Marta 
Skalniak.
W ceremonii otwarcia Mistrzostw 
wzięli udział Wiceprezydent Mia-
sta, Pan Jerzy Łużniak oraz Prezes 
Zarządu naszego Związku, Hanshi 
Jan Dyduch 8 dan. 
W pierwszym dniu Mistrzostw Pol-
ski rozegrano zawody w konkurencji 
LEKKI KONTAKT z udziałem 
Młodzików (10-12 lat) i Juniorów 
Młodszych (12-14 lat) na trzech 
polach walki. W obydwu kategoriach 
wiekowych, najmłodsi walczyli z uży-
ciem mawashi-geri-gedan (low kick).
Po zaciętych pojedynkach złoto dla 
Jurajskiego Klubu zdobyła Emilia 
Jaszczyk - kat. Młodziczki do 45 
kg i Jakub Petlic - kat. Juniorzy 
Młodsi do 50 kg. Brązowy medal 
zdobył Hubert Fira – kat. Młodzicy 
powyżej 45 kg. 
W drugim dniu MP rozegrano kon-
kurencję SEMI-KNOCKDOWN 
z udziałem Juniorów (14-16 lat) 
i Juniorów Starszych (16-18 lat) na 
trzech matach. Walki w tej konku-
rencji tradycyjnie były dynamiczne 
i obfitowały w żywiołowe akcje. 

Znakomicie spisali się Jakub Jur-
czyk – kat. Juniorzy starsi do 80 kg 
– I miejsce oraz Weronika Furman 
– kat. Juniorki starsze powyżej 60 
kg – II miejsce.
Po dynamicznych i zaciętych poje-
dynkach do strefy medalowej nie 
dostali się:  Kinga Kowal i Sylwe-
ster Szyler. 
Przed nami X Otwarte Mistrzostwa 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
OYAMA Karate Dzieci i Mło-
dzieży pod Honorowym Patro-
natem Pani Poseł na Sejm RP 

Lidii Gądek i Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, 
16.06.2018 r. Hala MOSiR w Olku-
szu – oficjalne otwarcie godz. 10.00.
Udział Jurajskich Zawodników 
w Mistrzostwach Polski został 
dofinansowany przez Jurajski Klub 
OYAMA Karate i  UMiG Olkusz. 

SKŁADAM Y SERDECZNE 
GRATULACJE WSZYSTKIM 
MEDALISTOM, ZAWODNIKOM, 
TRENEROM, SĘDZIOM, OPIE-
KUNOM I RODZICOM,  OSU!

Informacje
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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

www .stihl.pl

/ STIHL

OLKUSCY PRZEDSIĘBIORCY DOCENIENI – GALA TROJAKA OLKUSKIEGO
8 czerwca 2018 roku w olkuskim Centrum Kultury wręczone zostały statuetki nagrody burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla przedsiębiorców Trojak Olkuski. Laureatami zostały firmy, które 
wyróżniają się wysoką jakością prowadzonej działalności, dużą troską o klientów i pracowników oraz innowacyjnością. W tegorocznej edycji burmistrz Roman Piaśnik odznaczył dwa przed-
siębiorstwa: „SPOŁEM” Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Olkuszu oraz Noble Group Wojciechowski sp. j. – właściciela marki Noble Lashes. Biznesowy charakter spotkania stanowił 
również idealną okazję do podziękowań sponsorom Święta Srebra – Dni Olkusza 2018.
- Jestem dumny, że na naszym terenie działa kilka tysięcy podmio-
tów gospodarczych. Nagroda Trojak Olkuski została ustanowiona 
po to, byśmy potrafili doceniać lokalnie te firmy, które dają miejsca 
pracy i pomagają w rozwoju Gminy Olkusz. Doceniamy innowa-
cyjność, rzetelność i osiągnięcia na rynku krajowym oraz zagra-
nicznym. Bardzo dobrze wiem, jak wiele pracy Państwo wkładają, 
aby odnieść sukces. Dziś mam okazję, by powiedzieć wszystkim 
Państwu: gratuluję i dziękuję – nie szczędził słów uznania pod 
adresem laureatów Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Reprezentantom nagrodzonych gratulacje składał burmistrz Mia-
sta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik. Mieli oni również okazję do 
krótkiej prezentacji swoich osiągnięć.

Tradycyjne wartości drogą stabilnego rozwoju
Laureatem w kategorii ogólnej Nagrody Trojak Olkuski zostało 
przedsiębiorstwo „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców 
w Olkuszu. Laudację odczytał Michał Latos z olkuskiego magistratu.
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu jest 
firmą, która w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz 130 lat 
swojego istnienia. Działalność handlową prowadzi w ośmiu skle-
pach. Produkcyjną w dwóch zakładach piekarskich. Dodatkowym 
źródłem dochodu dla Spółdzielni jest wynajem obiektów oraz lokali. 
Wszystko to składa się na stale rosnący wskaźnik dochodów oraz 
zatrudnienia.
Produkcję piekarską „Społem” opiera na starych, tradycyjnych recep-
turach, które powstały przed kilkudziesięciu laty. Pieczywo powstaje 
z naturalnych składników, z prawdziwego żytniego zakwasu. Chleb 
wypiekany jest w ceramicznym piecu, który działa od 1951 roku.
„Społem” produkuje oraz oferuje do sprzedaży szeroki asortyment 
– począwszy od różnego rodzaju bułek, ciast, przez drożdżówki 
i ciastka, po obwarzanki i chleby. Wypiekany przez PSS „Społem” 
chleb dyniowy zdobył tytuł Przysmaku Lokalnego Powiatu Olku-
skiego, przyznany w czasie Targów Przedsiębiorczości i Pracy Mało-
polski Zachodniej w 2006 r. Od ponad dekady jest to jeden z lepiej 
sprzedających się chlebów z dodatkami. Chleb zwykły, chleb żytni 
jasny i chleb graham otrzymały z kolei certyfikat TOP PRODUKT, 
przyznawany w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego 
„Doceń polskie”. Ten sam certyfikat uzyskały sernik oraz ptysie 
z bitą śmietaną, produkowane w popularnej BAGIECIARNI.

Współpraca PSS „Społem” ze ściśle wyselekcjonowaną grupą 
dostawców sprawia, że Spółdzielnia zyskała stałych oraz lojalnych 
klientów, którzy – oprócz produktów piekarskich – doceniają także 
znane w całym Olkuszu ciepłe wędliny, mięsa bez nastrzyku oraz 
produkty mleczarskie.
PSS „Społem” zatrudnia ponad 130 pracowników. 1/3 spośród nich 
posiada stopień niepełnosprawności. Zarząd dba o rozwój kadry 
poprzez organizację szkoleń dostosowanych do konkretnych sta-
nowisk, wierząc, że rozwój firmy możliwy jest wtedy, gdy rozwijają 
się ludzie ją tworzący.
Spółdzielnia współpracuje ze szkołami z terenu powiatu olkuskiego. 
W jej placówkach stale odbywa się nauka zawodów.
W lutym tego roku Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” 
w konkursie organizowanym przez NSZZ Solidarność otrzymała 
tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikowi. Statuetkę Prezes Spół-
dzielni Grażyna Kulig otrzymała z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy, 
który objął konkurs swoim honorowym patronatem.
PSS „Społem” aktywnie angażuje się w działalność charytatywną, 
za co w 2013 roku została odznaczona nagrodą Cordis Nobilis 
w kategorii Filantrop.

Olkuskie rzęsy idą za ciosem
Równorzędną nagrodę Trojak Olkuski otrzymała grupa Noble Group 
Wojciechowski sp. j. – właściciel marki Noble Lashes. Uzasadnienie 
dla tego wyboru także okazało się nad wyraz interesujące.
„Dwaj panowie z rzęsami”, „Noble Lashes, biznes na rzęsach 
postawiony”, „Bokserzy postawili biznes na rzęsach” – to tylko 
kilka z ostatnich nagłówków renomowanych mediów, które chętnie 
opisują historię oraz drogę do sukcesu marki Noble Lashes. Nieprzy-
padkowe jest również nawiązanie do boksu, ponieważ jeszcze kilka 
lat temu założyciele firmy – bracia Paweł i Karol Wojciechowscy 
– pasjonowali się tą dyscypliną sportu. Dziś stoją na czele marki 
rozpoznawalnej w całej Polsce przez specjalistów zajmujących się 
przedłużaniem rzęs.
Noble Lashes zajmuje się sprzedażą produktów do przedłużania i sty-
lizacji rzęs, szkoli przedsiębiorcze kobiety, które są zainteresowane 
zaistnieniem na rynku stylizacji rzęs, zaopatrując je w produkty, 
doradzając oraz stale wspierając ich rozwój. Swoją markę firma 
rozwija także dzięki sieci sklepów franczyzowych.

„Do 2020 roku chcemy być największą firmą w branży przedłużania 
rzęs w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech.” – powiedział w wywiadzie 
dla miesięcznika Forbes Paweł Wojciechowski. Ten ambitny plan 
okazuje się w zasięgu ręki, gdyż Noble Lashes skutecznie zaznacza 
swoją obecność na ponad 30 zagranicznych rynkach.
W drugiej części gali specjalne podziękowania z rąk burmistrza 
Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika oraz dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu Beaty Soboń otrzymali sponsorzy 
Święta Srebra – Dni Olkusza 2018.
Trzecią już w historii galę nagrody Trojak Olkuski zakończył koncert 
podopiecznych Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olkuszu, 
którzy wykonali niezwykle poruszające aranżacje muzyki filmowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik serdecznie 
dziękuje zaangażowanym w organizację kolejnej edycji nagrody 
Trojak Olkuski: kapitule konkursu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury 
w Olkuszu, Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Olkuszu, 
przedsiębiorstwom oraz organizacjom zgłaszającym kandydatury 
do konkursu, sponsorom oraz pracownikom UMiG w Olkuszu.

Informacje
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

MERINEK:
Przedstawiamy Merinka - cudowne-
go, kochanego, niewielkiego psiaka, 
który od kilku miesięcy przebywa 
w naszym schronisku. Merinek 
to chodzące kudłate cudo, które 
wprost uwielbia przytulanie, głaska-
nie, przebywanie blisko człowieka. 
Chętnie spaceruje, bawi się, wkłada 
głowę pomiędzy dłonie opiekuna 
i zastyga w bezruchu ciesząc się 
z głaskania. Merinek jest psem 
grzecznym i dobrze ułożonym. Ma 
piękną, mięciutką, półdługą okry-
wę włosową. Merinek ma około 7 
lat, jest nieduży; waży około 10 kg, 
potrafi ładnie chodzić na smyczy, 
nie ciągnie. Piesek ma komplet 
szczepień, jest ogólnie zdrowy. 
Został odrobaczony i odpchlony. 
Jest zaczipowany i wykastrowany.

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

BĄCZUŚ (BECZKA):
Przedstawiamy Bączusia - bardzo 
wesołego i radosnego psiaka, który 
od blisko roku jest u nas i czeka 
na dom. Bączuś to psiak BARDZO 
fajny, wesoły, radosny i energiczny. 
Pięknie chodzi na smyczy, uwiel-
bia ruch, spacery, bieganie. Jest 
bardzo czujny i bystry. Opiekunów 
uwielbia, świetnie współpracuje, do 
obcych bywa nieufny, ale doskonale 
prezentuje swoją antypatię. Gdy 
kogoś pokocha to na zawsze i będzie 
swojemu opiekunowi bezwzględnie 
oddany. Bączuś to psiak średniej 
wielkości; waży około 17 kg, ma 
obecnie około 7-8 lat. Nie jest duży, 
ale swoją energię rozsieje po całym 
domu i jego otoczeniu. Piesek ma 
komplet szczepień, jest ogól-
nie zdrowy. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany 
i wykastrowany. 

BZIK (BRAJAN):
Przedstawiamy Brajana - wspania-
łego, bardzo grzecznego, miłego 
i przyjaznego pieska, który od wie-
lu miesięcy przebywa w naszym 
schronisku. Brajan to psiak spokoj-
ny, pogodny. Nie jest specjalnie 
szczekliwy, bez problemu dogadu-
je się z innymi psami, bardzo lubi 
ludzi. Przytula się do opiekunów, 
jest bardzo łagodnym, kochanym, 
ufny, psem. Na spacerze, a także 
w boksie wkłada głowę między 
dłonie opiekuna, opiera głowę 
o rękę i zastyga w bezruchu licząc 
na poczochranie go. Brajan obecnie 
ma około 10 lat, ale jest w dobrej 
formie, waży 35 kg.  Niestety słabo 
widzi. Piesek ma komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odroba-
czony i odpchlony. Jest zaczipowa-
ny i wykastrowany. 

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

PRZEMOCY W RODZINIE MÓWIMY NIE!
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie lub zaniecha-
nie skierowane ku członkowi rodziny, powodujące szkody lub cierpienie oraz naruszające 
godność i prawa jednostki”. Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, 
w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej.
Zjawisko przemocy w rodzinie prowadzi do poważnego narusze-
nia zasad współżycia rodzinnego, społecznego, norm moralnych 
i prawnych, także do tragicznych skutków psychologicznych 
powodujących znaczne spustoszenia w psychice ofiary i sprawcy 
przemocy, prowadzi do poważnych okaleczeń a w skrajnych 
przypadkach do poważnych urazów. Przemoc w rodzinie jest 
jednym z dominujących obecnie problemów społecznych.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY. REAGUJ NA PRZEMOC!  
PRZEMOC NIGDY NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA.

Masz prawo się bronić i szukać pomocy u profesjonalistów 
mogących pomóc rozwiązać Twoje problemy, jednak od 
Ciebie zależy decyzja o poszukiwaniu pomocy. Nie zwlekaj, 
im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej uzyskasz pomoc. 
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu funkcjonuje Punkt 
Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Prze-
mocą w Rodzinie, zarówno osób pokrzywdzonych w wyniku 
przemocy domowej jak i sprawców przemocy.
Aktualnie w Punkcie dyżuruje prawnik i pracownik socjalny. 
Dyżury w Punkcie odbywają się w każdy wtorek w godzinach 
popołudniowych tj. 15.00 – 17.00.

WSZYSTKIE PORADY SĄ BEZPŁATNE. 

CO POMAGA WYJŚĆ Z PRZEMOCY?
Możemy zmieniać myślenie i nasze postawy dotyczące przemocy 
– z takich, które usprawiedliwiają i podtrzymują przemoc na 
takie, które będą sprzyjać w nieakceptowaniu przez nas i u siebie 
samego stosowania przemocy.
Możemy nauczyć się inaczej wyrażać uczucia przeżywane jako 
nieprzyjemne: zamiast krzyczeć  i bić, możemy nauczyć się 
mówić o nich w sposób nie zagrażający innym.
Możemy nauczyć się wyrażać uczucia przeżywane jako przy-
jemne i wyrobić nawyk mówienia o nich, w stosunku do naszych 
bliskich i nie tylko bliskich.

Możemy nauczyć się zachowań asertywnych: są to zachowania, 
które pomagają nam wyrazić siebie (to, co myślimy, czujemy, 
pragniemy, potrzebujemy), w sposób, który szanuje zdanie, 
uczucia – drugiej osoby.
Możemy nauczyć się prosić o to czego nam potrzeba i negocjować 
z innymi swoje prawa, zamiast wymuszać.
Możemy wreszcie zaakceptować to, że aby żyć z innymi czasem 
trzeba z czegoś zrezygnować lub odpuścić.

Słyszysz czyjś płacz?  
Widzisz, że ktoś z Twoich znajomych,  

sąsiadów doznaje przemocy? 
Zgłoś! lub Zadzwoń! 

czynny  

TELEFON ZAUFANIA - BEZPŁATNA INFOLINIA  

800 17 00 77
telefon czynny jest w godzinach pracy Ośrodka tj. od wtorku 
do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a w poniedziałki od 
7.00 do 17.00; oraz w godzinach pracy Punktu.

Świadek przemocy to niezwykle ważna osoba.  
Często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc.

Przemoc domowa ukrywa się w czterech ścianach. Sprzyja temu 
także bierność świadków. Ty możesz spowodować, że instytucje 
odpowiedzialne za pomoc osobom doświadczającym przemocy 
domowej dotrą do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. 
Świadkami mogą być różne osoby:
•	 same poszkodowane ofiary,
•	 świadkowie bezpośredni, czyli osoby które widziały akt 

przemocy albo jednoznaczne jego skutki,
•	 świadkowie pośredni – czyli osoby, które coś słyszały, albo oso-

ba doznająca przemocy im opowiadała o tym, co ją spotkało.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, działa Zespół 
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. 
Podejmowanie przez Zespół Interdyscyplinarny lub Grupę 
Roboczą interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej 
przemocą, odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.
Wszczęcie procedury „Niebieska Karta” następuje przez wypeł-
nienie formularza „Niebieska Karta –A”, który zostaje przeka-
zany  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, do 
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Przewodni-
czący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza 
„Niebieska Karta-A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 
dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu 
interdyscyplinarnego lub grupie roboczej.
Na posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub 
Grupy Roboczej zaprasza się osoby, wskazane w Niebieskiej 
Karcie jako te, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 
przemocą w rodzinie oraz osoby, wobec których istnieje podej-
rzenie, że stosują przemoc w rodzinie i dokonuje się analizy 
sytuacji rodziny, wypełniając kolejne formularze „Niebieska 
Karta – C i D”.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gmin-
nym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 
Gminy Olkusz.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu realizuje Program Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu. 
Niniejszy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma 
na celu zwiększenie zakresu pomocy i podniesienie skuteczności 
działań na rzecz rodzin z problemem przemocy domowej poprzez 
stworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

ZABAWA POD ZAMKIEM
Przeszło 150 dzieciaków wraz z opiekunami wzięło udział w piątkowym (8.06) 
V Zlocie Turystycznym Rabsztyn 2018” zorganizowanym przez Stowarzysze-
nie "Zamek Rabsztyn", Socjalizacyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą 
oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. 
W zlocie wzięło udział prawie 
pięćdziesięciu podopiecznych 
placówek opiekuńczo – wycho-
wawczych oraz dzieci przebywa-
jące w rodzinach zastępczych na 
terenie całego powiatu olku-
skiego. Większość uczestni-
ków dojechała pod zamek, ale 
pięćdziesięcioosobowa grupa 
przyszła do Rabsztyna z Jaro-
szowca wędrując przez rezer-
wat przyrody Pazurek. Grupę 
prowadził społecznie olkuski 
przewodnik Henryk Witecki. 
Na miejscu na uczestników zlo-
tu czekał cały szereg atrakcji. Po 
przyjściu pod zamek w Rabsz-
tynie wszyscy dostali znaczek 
rajdowy. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się tzw. 
dmuchańce ufundowane przez 
PCPR oraz konkursy prowadzo-
ne przez wychowawców Socjali-
zacyjnej Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej w Olkuszu. 
Był konkurs plastyczny, któ-
rego uczestnicy mieli za zada-
nie uzupełnić rysunek zamku, 
odbył się konkurs profilaktyczny 
w formie tzw. koła fortuny oraz 
konkurencje sportowe, m.in.: 
przeciąganie liny i turniej siat-
kówki, gdzie funkcję piłki speł-
niał balon wypełniony ciepłą 
wodą. Uczestnikom podobał 
się także pokaz grupy ratow-
niczej z olkuskiego I Liceum 
Ogólnokształcącego. Wszyscy 

uczestnicy zlotu dostali gorące 
kiełbaski, pieczone ziemniaki, 
napoje oraz słodkie bułecz-
ki ufundowane przez olku-
ski PSS. Dzięki uprzejmości 
MOK Olkusz uczestnicy zlotu 
mieli możliwość skorzystania 
z terenu pod zamkiem oraz 
mogli za symboliczną złotów-
kę zwiedzić zamek Rabsztyn 
i „Chatę Kocjana”. Podczas 
finału zlotu wręczono nagrody 
rzeczowe i dyplomy wszystkim 
drużynom. Wszystkie drużyny 
otrzymały też zestawy mate-
riałów promocyjnych Miasta 
i Gminy Olkusz oraz plecaki 
i słodycze. W zlocie wzięły 
udział: Socjalizacyjna Placówka 
Opiekuńczo – Wychowawcza 

w Olkuszu, Świetlica Środo-
wiskowa z Bukowna, Placówka 
Wsparcia Dziennego z Bole-
sławia i 25 rodzin zastępczych 
z całego powiatu olkuskiego. 
Uczestników zlotu powitali: 
Dominika Sobera-Goc, dyrek-
tor Socjalizacyjnej Placówki 
Opiekuńczo – Wychowawczej 
w Olkuszu, Anna Rzepka, 
dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Olkuszu 
oraz Bogusława Sypień ze Sto-
warzyszenia „Zamek Rabsztyn”. 
Zlot został zorganizowany przy 
wsparciu Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Olkuszu oraz prywatnych 
sponsorów. Partnerem zlotu 
był Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu.

Informacje
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KĄCIK KULINARNY

PLACKI Z MARCHEWKI I CUKINII,  
PRZEPIS NA DANIE DO PUDEŁKA
Przepis tak jak wspomniałam znalazłam w jednej z gazet, ale przecież nie 
byłabym sobą gdybym w przepisie czegoś nie zmieniła ;) U nich warzywa 
były pokrojone w cienkie krótkie słupki. Ja zrobiłam długie paski za pomocą 
obieraczki do warzyw, szybciej i prościej wg mnie.

PLACKI Z MARCHEWKI  
I CUKINII 
• 2 cukinie
• 2 marchewki duże
• 1 duża jasna cebula
• 3 ząbki czosnku
• pęczek natki pietruszki
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• 2 jajka
• 4 łyżki mąki pszennej
• łyżeczka kuminu mielonego
• szczypta ostrej  

papryczki chilli
• pół łyżeczki słodkiej papryki
• pół łyżeczki kurkumy
• łyżeczka mielonej kolendry
• pół łyżeczki soli

SOS :
• jogurt naturalny
• pół pęczka natki pietruszki
• łyżeczka kuminu mielonego
• szczypta kurkumy 

Marchewkę i cukinię obrałam ze 
skórki i od razu tą samą obieracz-
ką od razu zrobiłam z tych warzyw 
dłuższe i krótsze paski (tym nie 
masz się co przejmować) + obra-
łam cebulę i pokroiłam w piórka. 
Na patelnię przełożyłam warzywa 
i podprażyłam, a tak naprawdę w 
ten sposób pozbywamy się wody 

w nich zawartej, smażyłam je tak 
przez chwilę aż zrobiły się mięk-
sze i mniejsze (tak jak w przypad-
ku gdy wrzucisz dużą ilość szpi-
naku na patelnię a potem zostaje 
Ci go tylko łyżka ;)). Przełożyłam 
warzywa na deskę by szybciej 
ostygły.

W misce wymieszałam jajka wraz 
z posiekaną połową pęczka pie-
truszki, obranymi i pokrojonymi 
w miarę drobno ząbkami czosnku 
i przyprawami, dodałam do tego 
warzywa.

Na mocno rozgrzanej patelni sma-

żyłam nakładane łyżką placki, 
chwilę z jednej strony a potem z 
drugiej. Sos zmieszałam wszystkie 
składniki i tyle :)

Do pudełeczka przełożyłam plac-
ki, a sos do słoiczka.

 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
Zaprasza na Plac Targowy przy Lidlu ul. Sławkowskiej 12A (lokalizacja bez zmian)

CZYNNE:  Wtorek od 8.00 - 13.00 i Piątek  od 8.00 - 13.00
Szeroki wybór odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej, bielizna, galanteria skórzana, obuwie, �ranki, zasłony.

Meble na wymiar: kuchnie, wypoczynki, narożniki, krzesła, stoły, segmenty pokojowe, sprzęt AGD.

• 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):

Kuchnie całego świata ponownie na olkuskim rynku
Już po raz kolejny olkuski rynek zmieni się w największą restaurację regionu. 16-17 
czerwca do serca Srebrnego Miasta przyjadą food trucki z najsmaczniejszymi daniami 
świata na olkuskiej starówce zjawią się m.in. specjały kuchni węgierskiej, świeże owoce 
w belgijskiej czekoladzie, serowe dania raclette, czy pyszne zapiekanki. Smaków będzie 
oczywiście wiele więcej, a wszystkich będziecie mogli spróbować w najbliższy weekend 
w godzinach od 12:00 do 22:00. Oprócz pysznego jedzenia na starówce pojawią się 
strefa muzyki, chillout, ogródek piwny oraz inne atrakcje. 

Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

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

OLKUSZ. UWAGA NA OSZUSTÓW PODAJĄCYCH SIĘ ZA „PROKURATORA”
Prowadzone przez olkuską Policję i środki masowego przekazu 
działania profilaktyczne przynoszą efekty. Coraz więcej osób jest 
świadomych jakie zagrożenia stanowią oszuści wyłudzający pie-
niądze. Dzięki temu przestępcom   często nie udaje się osiągnąć 
zamierzonego celu.
12.06.2018 r. w Wolbromiu próbowano oszukać 82-letnią kobietę. 
Na jej telefon zadzwoniła oszustka podająca się za prokuratorkę. 
Na wstępie wymyśliła historyjkę,  że jej wnuczka jest sprawczynią 
wypadku drogowego i potrąciła pieszą. Oszustka wyjaśniła, że 
można uniknąć aresztowania wnuczki, ale potrzebne będą pieniądze 
- 40.000 złotych. Fałszywa „prokuratorka” w taki sposób prowadziła 
rozmowę, że kobieta skłonna była oddać pieniądze. Na szczęście do przekazania 
gotówki nie dopuścił mąż kobiety, który szybko zorientował się, że to oszustwo.  

Mężczyzna natychmiast skontaktował się z rodziną i o zdarzeniu 
poinformował policjantów z Wolbromia.
Proceder ten nasila się od lat. Tym razem, dzięki spostrzegaw-
czości starszego pana nie doszło do przekazania pieniędzy.   
Należy pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie przekazywać 
pieniędzy osobom, których nie znamy osobiście.
We wszystkich podejrzanych czy wątpliwych sytuacjach należy 
niezwłocznie skontaktować się z policją, dzwoniąc pod nr alar-
mowy 997 lub 112. W kontakcie z takimi osobami powinniśmy 
zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu, 

zachowania, pojazdów jakimi oszuści poruszają się.

UWAGA NA ZŁODZIEI, KTÓRZY OKRADAJĄ MIESZKANIA PODCZAS OBECNOŚCI DOMOWNIKÓW
O tym, żeby wychodząc z domu,  zamykać drzwi na klucz raczej każdy pamięta,  
ale mało kto pamięta o zamykaniu drzwi będąc w mieszkaniu. Wystarczy chwila 
nieuwagi i z łatwością można paść ofiarą tzw. „klamkowców”.  Złodzieje po kolei 
sprawdzają drzwi i wchodzą do tych mieszkań, których właściciele zapomnieli 
przekręcić zamek w drzwiach. Przestępcy   kradną przedmioty pozostawione 
w przedpokoju, które na pierwszy rzut oka wydają się wartościowe. Wszystko to 
dzieje się w czasie obecności domowników. Ostatnio takie zgłoszenia otrzymała 
policja w Olkuszu.
W środę tj. 30 maja 2018 roku olkuska policja przyjęła trzy zgłoszenia o kradzieży 
dokonanej przez tzw. „klamkowców”. Działo się to na jednym z osiedli. Sprawcy 
chodzili po klatce schodowej i z trzech mieszkań ukradli dwa portfele i damską 
torebkę. Złodzieje wyszli  niepostrzeżeni. Kiedy właściciele skradzionych rzeczy 
zorientowali się, że padli ofiarą przestępstwa,   było już za późno.   Przestępcy   

dawno zbiegli ze swym łupem.
Złodzieje powtarzają ten sposób działania. Chodzą po klatce schodowej i po 
kolei sprawdzają wszystkie drzwi. Często nasłuchują co dzieje się w środku. Cały 
ten proceder odbywa się w czasie gdy  w mieszkaniu przebywają  lokatorzy zajęci 
codziennymi obowiązkami, np. gotowaniem obiadu, porządkami itp. Przestępcy 
niepostrzeżenie wchodzą do mieszkań, których właściciele zapominają zamknąć 
drzwi na klucz i kradną wartościowe rzeczy pozostawione w przedpokoju. Są to 
zwykle torebki, portfele, telefony a czasem kurtki i płaszcze. Ofiarami kradzieży 
padają osoby starsze jak i młodzi ludzie. Dlatego nie dajmy  się zwieść pozorom. 
Zawsze zamykajmy drzwi na klucz nawet jeśli przebywamy  w mieszkaniu, jak i gdy 
wychodzimy z niego choć na chwilkę. Nie pozostawiajmy  również w przedpokoju 
wartościowych przedmiotów zwłaszcza torebek, portfeli, telefonów komórkowych.

OLKUSZ. 28-LATKA ZATRZYMANA ZA KRADZIEŻ PERFUM
Do zdarzenia doszło 23 maja br. około godziny 13.00 w jednej z olkuskich dro-
gerii. Kobieta weszła do sklepu i z półki ukradła 5 szt. perfum o wartości ponad 
1000 złotych. Gdy usiłowała wyjść ze sklepu nie płacąc za towar, została ujęta 
przez pracownicę. Na miejsce wezwano policjantów, którzy przebadali  28-latkę. 

Kobieta była nietrzeźwa miała ponad 3,7 promila alkoholu w organizmie i trafiła 
do policyjnego aresztu. następnego dnia, po wytrzeźwieniu, 28-latka usłyszała 
zarzut kradzieży z art. 278§1 kodeksu karnego.
Jak ustalili policjanci nie był to jej pierwszy taki incydent.

PRAWO O RUCHU DROGOWYM
4 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957). 
Jej zapisy dotyczą etapowego uruchamiania poszczególnych modułów systemu 
informatycznego „CEPIK 2.0”, co w praktyce będzie uzależnione od wdrażania 
rozwiązań technicznych zapewniających funkcjonowanie tych modułów.
Jednym z przyjętych rozwiązań, które – jako pro obywatelskie – było mocno 
sygnalizowane w mediach, jest zwolnienie użytkowników pojazdów zarejestro-
wanych w Polsce z obowiązku posiadania przy sobie dokumentu stwierdzającego 
dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 
ubezpieczenia OC pojazdu. Wraz z tą zmianą przewidziano odpowiednie regulacje 
w przepisach dotyczących kontroli dowodów rejestracyjnych oraz ich zatrzymywania, 
wprowadzając zatrzymanie „wirtualne”. Jednakże dla praktycznego stosowania 
nowych przepisów niezbędne jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań technicznych 
umożliwiających organom kontroli ruchu drogowego bieżące przekazywanie do 
centralnej ewidencji pojazdów informacji o „wirtualnym” zatrzymaniu dowodu 
rejestracyjnego oraz jego zwrocie.
W związku z powyższym wejście w życie wspomnianych zmian zostało zawieszone 
do czasu wdrożenia owych rozwiązań technicznych. Innymi słowy, do tego czasu 
wspomniane wyżej przepisy obowiązują w dotychczasowym brzmieniu, a więc 
kierujący pojazdami, niezależnie od kraju rejestracji, nadal są obowiązani do 
posiadania przy sobie i okazywania uprawnionym organom dokumentu stwierdza-
jącego dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie 
umowy ubezpieczenia OC pojazdu.

Również do czasu wdrożenia odpo-
wiednich rozwiązań technicznych 
Policja na dotychczasowych zasa-
dach prowadzi ewidencję kierow-
ców naruszających przepisy ruchu 
drogowego.
Podobnie jest z nowymi przepisami 
dotyczącymi tzw. młodych kierow-
ców. Przewidziane regulacje dotyczące 
dwuletniego okresu próby, specjalnych 
ograniczeń, obowiązku specjalnego 
oznaczenia pojazdu czy dodatkowych 
szkoleń w zakresie zagrożeń w ruchu 
drogowym nie zaczną obowiązywać, 
jak zakładano, od 4 czerwca br. Cały 
rozdział 14 ustawy o kierujących 
pojazdami poświęcony „okresowi 
próby” wejdzie w życie, podobnie 
jak wcześniej wskazane przepisy, po 
wdrożeniu odpowiednich rozwiązań 
technicznych. Termin ich wdrożenia 
zostanie ogłoszony w stosownym komunikacie Ministra Cyfryzacji.
(Biuro Ruchu Drogowego KGP/ mw)

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ •  
• MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

AUTO 
DO

ŚLUBU!

Muscle Car BUICK RIVIERA z 1972 r.

696 479 968 


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

PROMOCJE HITACHI

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

• narzędzia spawalnicze • narzędzia pneumatyczne •

Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 533 190 712 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

600 zł

Wkrętarka 
HITACHI DS18DJL 18V
2 x akumulator 
1,5 Ah litowo jonowy 
moment obrotowy 
53 Nm

Młotowiertarka 
HITACHI DH24PH 730 W
3 funkcje: wiercenie, 
wiercenie z udarem, podkuwanie

530 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

DO SPRZEDANIA
KOMFORTOWY, WYKONANY 

Z NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
DOM 340 M KW PLUS GARAŻ 54 M KW 

W CHRZANOWIE 
NA PIĘKNEJ 39 A DZIAŁCE

CENA: 1.390 TYS. PLN.
tel. 696 595 118

Informacje



8

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!!!

SUPER LAST MINUTE:
• BUŁGARIA, wylot 15.06, Hotel 4*, 
   All Inclusive cena od 1300 zł / 7 dni 

• TURCJA, wyloty z Katowic od 23.06 
   Ultra All Inclusive cena od 2150 zł / 7 dni 

• RIWIERA ALBAŃSKA,
   ceny promocyjne od 700 zł / 7 dni
   z wyżywieniem HB

Ponadto polecamy 
kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży 
- ostatnie miejsca !!!

Mamy już w sprzedaży oferty 
ZIMA 2018/2019 egzotyka

Reklamy


