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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

EN!

LETNIA OBNIŻKA C

tel. 728 122 613

- 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

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

NAJLEPSZE CENY!
Novitus
Nano E

POSNET
ERGO

pon. - piątek 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

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:

Już niedługo
w sprzedaży
kasy fiskalne
ONLINE

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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Informacje

ORBITA CZWARTA W POLSCE
Tuż za podium uplasowali się reprezentujący Małopolskę trzynastolatkowie Orbity
Bukowno w finale ogólnopolskiego turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka w Zamościu
organizowanym dla klubów ze wsi i małych miasteczek zrzeszonych w LZS. Medal
był bardzo blisko, walkę o awans do finału Orbita przegrała w rzutach karnych, a brąz
w ostatniej minucie meczu o trzecie miejsce.
- Jest wielka satysfakcja, bo to jest
znakomity wynik sportowy, ale
jednocześnie wielki żal, bo szczęście było tak blisko – mówi Jarosław
Rak, trener drużyny Orbity. – Jestem
przekonany, że gdybyśmy wygrali
z Wielkopolską te dodatkowe karne to w finale Lubelskie, choć było
gospodarzem, na pewno by nas nie
zatrzymało.

By pojechać na finał ogólnopolski
do Zamościa Orbita musiała wygrać
najpierw eliminacje rejonowe na
szczeblu Małopolski Zachodniej
w Zatorze, a następnie finał wojewódzki w Krakowie. Już samo to jest
dużym sukcesem, a trzeba podkreślić, że Orbita jako klub tej sztuki
dokonała drugi rok z rzędu. Przed
rokiem bowiem w zamojskim finale
tzw. dużej kadry czyli w kategorii
U-15 wystąpił zespól Orbity z rocznika 2002, który sięgnął zresztą po
brązowy medal. Tym razem do finału
udało się przebić zespołowi w kategorii U-13 czyli w tzw. małej kadrze.
W przeszłości jeśli idzie o zespoły z powiatu olkuskiego jedynie
Przemsza Klucze dostąpiła, także
dwukrotnie, zaszczytu gry w finale ogólnopolskim. Było to w latach
80-tych ubiegłego wieku, bo turniej
ma piękne tradycje i w tym roku organizowany był już po raz 34. Piąte
miejsce jako zawodnik Przemszy
zdobył wówczas m.in. Jarosław Rak,
dzisiaj trener Orbity, który powiódł ją
w finale o szczebelek wyżej.
Fazę grupową Orbita pod szyldem
Małopolski zaczęła w Zamościu od

remisu 2:2 z Pomorskim.
Po dwóch bramkach
Marcela Kąkola już w 5
minucie zespół z Bukowna prowadził 2:0, ale nie
zdołał przełożyć tego
znakomitego otwarcia
na końcowe zwycięstwo.
W drugim meczu Orbita
pewnie aż 5:0 pokonała
Podlaskie co przy układzie innych wyników
oznaczało, że do gry
o medale potrzebny będzie następnego dnia punkt w meczu z Łódzkim.
Do przerwy w tym meczu dominowały piłkarskie szachy, ale tuż po
przerwie Orbita zadała w krótkim
odstępie czasu dwa zabójcze ciosy, po
których rywale się już nie pozbierali.
Niezwykle dramatyczny był przebieg
półfinału z Wielkopolską. Gol Kuby
Sołtyska dał małopolanom prowadzenie, ale szybko - po perfekcyjnym
strzale z dystansu w okienko - niestety
je stracili. Więcej goli w tym meczu
już nie padło i dla wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne.
Obydwie drużyny przerosły one
chyba jednak psychicznie. Wspólnie
wykorzystały tylko jednego karnego,
ale uczynił to niestety zespół z wielkopolskich Szamotuł.
- Czterodniowy turniej był imprezą
znakomicie zorganizowaną, chłopcy
grali na pięknych boiskach, mieszkali w eleganckim hotelu na pięknej
zamojskiej starówce, mieli zapewniony także program na czas wolny.
Byliśmy na bardzo fajnej wyciecz-

JURAJSKI KLUB OYAMA W DARŁÓWKU!!!
ce w zamojskim ZOO. Wszystko
świetnie działało, a jeszcze ostatniego dnia przyjechało wielu naszych
wspaniałych Rodziców Kibiców by
wesprzeć nas dopingiem za co bardzo
im dziękujemy.
Koszty przejazdu drużyny Orbity Bukowno do Zamościa pokrył
Powiat Olkuski. Urząd Marszałkowski w Krakowie wyposażył ekipę
w reprezentacyjne koszulki, a olkuskie zrzeszenie LZS pokryło koszty
wpisowego. Koszty pobytu drużyny
na miejscu sfinansowali pospołu
Rodzice i Stowarzyszenie „Orbita”.
Kadra Orbity 2005/06 w finałach
turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka
– Zamość’2018:

Dominik Tracz – Marcel Kąkol,
Jakub Sołtysek, Seweryn Kania,
Igor Kolleman (kapitan drużyny),
Wojciech Trepka, Łukasz Trepka,
Krzysztof Ćwikła, Wiktor Lipiński, Igor Rogozik. Trener: Jarosław
Rak, kierownik drużyny: Korneliusz
Kąkol.

Od 30 czerwca 2018 r. do 11 lipca 2018 r. liczna grupa dzieci i młodzieży z Jurajskiego
Klubu OYAMA Karate z Olkusza i Wolbromia wypoczywała w Darłówku. Kierownikiem
i organizatorem obozu był Sensei Kazimierz Skalniak 4 dan, wychowawcami: pani mgr
Marta Skalniak i Sensei Kinga Skalniak 1 dan. Uczestnicy obozu aktywnie wypoczywali
i poznawali Darłówko i okolice.
Były spacery brzegiem morza,
plażowanie, kąpiel pod okiem
ratownika i kadry, gra w siatkówkę, piłkę nożną, rugby, ognisko
z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka na której świetnie się wszyscy
bawili. Była wizyta w Koszalinie,
Jarosławcu, Dąbkach i Bobolinie
(zwiedzanie bunkrów i relaks
na plaży). Zwiedzanie latarni
morskiej, rejs pięknym statkiem
pirackim po Bałtyku. Tradycyjnie na koniec obozu odbył
się egzamin na wyższe stopnie
uczniowskie. Egzamin był dynamiczny, po zaliczeniu technik
i Kata odbyły się walki, które
stały na wysokim poziomie,
obfitowały dużą ilością kombinacji i co bardzo ważne zdający wykazali się determinacją
i skupieniem. Ćwiczymy twarde japońskie kontaktowe karate
i walka z wymagającym partne-

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

rem jest czymś naturalnym, psychika jest wystawiona na próbę
i ocenę. Jak co roku czas minął
bardzo szybko i w rodzinnej
atmosferze. Miłą niespodziankę sprawili Sensei Kazimierzowi
Skalniakowi uczestnicy obozu,
wręczając upominek – nieśmiertelnik, z podziękowaniami za
zorganizowanie i opiekę na
obozie. Najmłodszy uczestnik
miał 8 lat, a najstarszy 17 lat. Po
przyjeździe do Olkusza, każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom od Kadry Obozu.
Dziękujemy Wychowawcom za
owocną współpracę oraz znakomitą atmosferę, uczestnikom za
wspólnie spędzony czas, rodzicom i opiekunom za zaufanie.
Zimą wybieramy się w góry
(Zakopane), a za rok w inne
miejsce nad Polskim Morzem,
jak zwykle na początku wakacji.

W obozie udział wziął i angażował się Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu Stanisław Tomasz Kołodziej wraz z małżonką Edytą
Kołodziej za co Im serdecznie
dziękujemy.

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
dofinansował pobyt na obozie
dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Wolbrom, zgodnie
z umową o realizacji zadania
publ ic znego:"Prow ad z en ie
działań służących zapobieganiu
powstawania problemów alkoholowych i narkomanii".
Życzymy dalszych przyjemnych
i bezpiecznych wakacji i zapraszamy na treningi, już jesienią
mamy Otwarty Puchar Europy
OYAMA Karate w Radomiu
i inne turnieje.
OSU !!!

Informacje

III NOC POETÓW

ZEDERMAN NAJLEPSZY W WOJEWÓDZTWIE

14 lipca o 21.00 na zamku w Rabsztynie odbyła się III Noc Poetów. Wydarzenie to, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, to okazja
do wysłuchania autorskich recytacji poetów z klubu Literackiego MOK
prowadzonego przez dr. hab. prof. UP Marka Pieniążka, który również część
poetycką spotkania prowadził.

Od tej pory czas i przestrzeń
należały do nich. Recytowali
swoje wiersze i prozę poetycką
z wybranego przez siebie miejsca
– zamkowej wieży, mostu, podmurza. Poeci poprzedzali swoje
utwory wstępem, który wprowadzał słuchaczy w przeżycia
będące inspiracją ich powstania.
Te bardzo osobiste wyznania
miały wpływ na odbiór i interpretację poezji, którą twórcy
chcieli się podzielić.
Pierwszy wiersz, z mostu, wygłosiła Irena Włodarczyk, olkuska
poetka znana nie tylko ze swoich wierszy, ale też z ogromnego
ciepła i życzliwości. Z tą samą
serdecznością potrafi podzielić
się swoim optymizmem, swoim
sercem i ciepłym swetrem.

A zimno było niezwykle, jak na

Olkuskie sołectwo Zederman zdobyło pierwsze miejsce w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” w kategorii „Nowatorska Małopolska Wieś”. Konkurs organizowany jest
przez Województwo Małopolskie. Nagroda pieniężna w wysokości 60 tys. zł za zajęcie
pierwszego miejsca jest formą docenienia Zedermana za zaangażowanie w sukcesywne
podnoszenie jakości życia na wsi poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć
aktywizujących mieszkańców.

lipcową noc. Lodowaty wiatr
pędził po niebie fantazyjnie uformowane chmury i poetyckie słowa, piękne oświetlenie potęgowało nastrój magii, a wspaniały
koncert zespołu Doroty Stachowicz-Mączki rozgrzewał serca.

- W tym roku wytypowaliśmy
do tego konkursu Zederman ze
względu na doskonałą współpracę na wielu płaszczyznach
i osiągnięcia tego sołectwa.
Każda propozycja kierowana
do mieszkańców Zedermana
spotyka się z ogromnym odzewem. Niezwykle cenny jest
fakt, że wiele pomysłów, jakie
zostały zrealizowane w sołectwie, zostało zaproponowanych
przez samych mieszkańców,
poprzez sołtysa i radę sołecką.
Jak widać, nie tylko my doceniamy tę aktywność, ale również
spotkała się ona z uznaniem na
szczeblu wojewódzkim, co nas
ogromnie cieszy i jest powodem
do dumy – komentuje burmistrz
Olkusza Roman Piaśnik.

Zespół Doroty Stachowicz-Mączki w ostatniej części nie-

Współpraca różnych instytucji
i grup nieformalnych, silne organizacje pozarządowe, wspólna
wizja rozwoju sołectwa - to
główne czynniki decydujące
o wyjątkowości Zedermana,
który właśnie otrzymał tytuł
"Nowatorskiej Małopolskiej Wsi
2018". Docenione zostały między innymi: aktywność miejscowej Szkoły Podstawowej w pozy-

Michał Mączka, Kierownik
Działu Artystycznego MOK,
powitał wszystkich w imieniu
organizatora.
W imieniu Klubu Literackiego
powitał zebranych Marek Pieniążek, który wygłosił też wstęp
poetycki o poezji żywego słowa. Następnie wręczył Jadwidze
Konieczniak symboliczny klucz,
którym młoda poetka otworzyła
bramę zamku, a przez nią, jak
słowa z wiersza, wysypali się
uczestnicy III Nocy Poetów.
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zapomnianego koncertu wykonał
utwory poezji śpiewanej do tekstu olkuskich poetów: Janusza
Czerniaka, Grzegorza Ludwiczaka, Ewy Przewięźlikowskiej
i Anny Piątek. Muzykę do nich
skomponowała Dorota StachoTej nocy wysłuchaliśmy utwo- wicz-Mączka, a śpiewał i grał
rów: Marii Baryły, Janiny jej zespół w składzie: DorotaHamerlik, Kazimiery Jańczy, -Stachowicz Mączka, Damian
Zuzanny Jurkiewicz, Jadwigi Orkisz, Michał Pyrek, ZuzanKonieczniak, Jacka Majcher- na Głowacka, Katarzyna Zajega
kiewicza, Jarosława Nowosada, i Martyna Krawczyk, a cudowną
Marka Pieniążka (który po raz grą na skrzypcach wspomagał
pierwszy zaprezentował tej nocy artystów Michał Mączka.
wiersz bez tekstu), Ewy Pogan, III Noc Poetów zakończyła się
Jarosława Prokopa, Olimpii wspólną recytacją wiersza Jacka
Rychlińskiej, Sebastiana Sierki Majcherkiewicza „Bez hałasu”.
i Ireny Włodarczyk. Jako debiu- I również cicho, choć nie na
tantka wystąpiła najmłodsza zawsze, odeszli mostem i znikz poetów - Milena Pieniążek.
nęli za zamkową bramą poeci
Klubu Literackiego MOK.

GAMATMOTO
Car Detailing & Smart Repair

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

Przedmiotem oceny komisji konkursowej były inicjatywy lokalne
zrealizowane na terenie sołectwa
w ostatnich 5 latach liczonych od
roku poprzedzającego konkurs.

skaniu środków zewnętrznych
oraz udział w programach
zewnętrznych (program mPotęga, Fundacja AVIVA, start
w konkursie „Kolorowe Boiska"
Śnieżki), działalność edukacyjna
na rzecz różnych grup mieszkańców, aktywne Koło Gospodyń
Wiejskich, silnie zaangażowana Ochotnicza Straż Pożarna
w Zedermanie, zaangażowanie
Klubu Sportowego Błysk na
rzecz promocji sportu i edukacji młodzieży, obecność firm
działających w obszarach tradycyjnie związanych z obszarami
wiejskimi. Zauważono również
aktywność całej społeczności
Zedermana w pozyskiwaniu
środków w ramach Budżetu Oby watelsk iego Gminy
Olkusz, dzięki czemu każdego roku udaje się zrealizować
zadanie ważne z punktu widzenia tej społeczności.

- Ten sukces jest dla nas wszystkich wielkim wyróżnieniem na
tle całej Małopolski i jednocześnie zachętą do dalszej pracy na
rzecz naszego sołectwa i Gminy
Olkusz. Ostatnie lata były czasem wytężonej pracy na rzecz
mieszkańców w każdym wieku.
Zdajemy sobie sprawę, że jako
społeczeństwo ciągle się zmieniamy i oczekujemy od naszego
otoczenia coraz więcej. Jako sołtys mam to szczęście, że jednocześnie mieszkańcy dają z siebie
coraz więcej, co przy wsparciu ze
strony władz miasta daje bardzo
dobre rezultaty – uważa Sabina
Gęgotek, sołtys Zedermana.
Uzyskane w konkursie pieniądze zostaną wydane na wskazaną przez sołectwo inwestycję
o charakterze ogólnodostępnym,
a więc służącą wszystkim mieszkańcom Zedermana.

W Lima Serwis oferujemy:
• Naprawy bieżące i remonty:
pilarek,
kosiarek,
traktorów,
kos i podkaszarek,
myjek ciśnieniowych, pomp,
agregatów, zagęszczarek
• Ostrzenie:
łańcuchów,
noży do kosiarek,
nożyc do żywopłotów
• Transport sprzętu
na życzenie klienta

Autoryzowany dealer ﬁrm STIHL i VIKING

Kosa FS 55

MB 248

799,00 zł

1049,00 zł

o mocy 1,0 KM i wadze 5,1 kg,
z silnikiem 2-MIX

Trwała i wydajna
kosiarka spalinowa

OKLEJANIE POJAZDÓW - ZMIANA KOLORU

POSTAW NA PROFESJONALIZM !

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

znajdź nas
na facebooku

KLUCZE, Zawierciańska 7
limaserwis@gmail.com

 32 212 69 99 • 509 421 961

www.limaserwis.pl
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JOGA NA TRAWIE W DOLINCE I W PARKU
Znajdź godzinkę w tygodniu dla siebie i weź udział w akcji „Joga na
trawie – Olkusz”, którą organizuje dla mieszkańców klub Urban Fitness przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu. Udział
w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.
W wakacyjne soboty między
godziną 10:00 a 11:00 w Dolince
na osiedlu Młodych oraz Parku
Miejskim przy ul. Mickiewicza
(naprzemiennie) organizowane
będą zajęcia jogi. Pod czujnym
okiem doświadczonej instruktorki będzie można poznać
tajniki tej dyscypliny i poćwiczyć w towarzystwie innych
osób chcących popracować
nad swoim ciałem i szukających wyciszenia. Zajęcia będą
poprowadzone w taki sposób,
aby skorzystać mogły zarówno
osoby zaawansowane, jak również te dopiero rozpoczynające
swoją przygodę z jogą.

Akcja ma na celu przede wszystkim propagowanie zdrowego
stylu życia, ruchu na świeżym
powietrzu oraz promocję dzia- 5. 4.08. godz. 10 - 11
Dolinka na osiedlu Młodych
łań integrujących mieszkańców
na terenach zielonych w mieście. 6. 11.08. godz. 10 - 11
Park Miejski
przy ul. Mickiewicza
Zajęcia odbędą się zgodnie
7.
18.08. godz. 10 - 11
z poniższym harmonogramem:
Dolinka na osiedlu Młodych
1. 7.07. godz. 10 - 11
Dolinka na osiedlu Młodych 8. 25.08. godz. 10 - 11
Park Miejski
2. 14.07. godz. 10 - 11
przy ul. Mickiewicza
Park Miejski
przy ul. Mickiewicza
Należy zabrać ze sobą matę do
3. 21.07. godz. 10 - 11
Dolinka na osiedlu Młodych ćwiczeń i paski do jogi, ale osobom, które ich nie posiadają,
4. 28.07. godz. 10 - 11
organizatorzy udostępnią właPark Miejski
sny sprzęt. W przypadku złej
przy ul. Mickiewicza

KĄCIK KULINARNY

DRUGIE ŚNIADANIE DO PRACY –
PYSZNY JOGURT Z MORELAMI

Po co płacić 8 czy 10 złotych za coś co możesz przygotować w domu w ciągu
kilku minut ? No, ja szczerze tego nie rozumiem :) tak więc zapraszam po przepis
na szybkie w wykonaniu „danie” które właśnie możesz zabrać bezpiecznie do
pracy. Czemu bezpiecznie ? Bo z zakręconego słoika się nie wyleje, fakt słoik
może się rozbić ale ufam, że nie będziesz nim rzucać :) To co robimy?
PYSZNY JOGURT Z MORELAMI I PŁATKAMI OWSIANYMI
• 4 łyżki płatków owsianych
• 2 morele
• jogurt naturalny
• 1 łyżka wody
• 1 łyżka miodu
• szczypta pieprzu

pogody zajęcia będą odbywały
się w klubie Urban Fitness (ul.
Mickiewicza 7 w Olkuszu) lub
zostaną odwołane.
Akcja objęta jest patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz.

Morele myjemy pod wodą, przecinamy nożykiem na pół, pestkę
wyrzucamy. Morele kroimy w
paski i przekładamy na małą patelnię, dodajemy wodę i podgrzewamy całość przez 2-3 minuty.
Po tym czasie dodajemy miód
mieszamy całość tak aby miód się
rozpuścił, dosypujemy szczyptę
czarnego mielonego pieprzu –
lekko złamie słodkość owoców.
Gdy morele są na patelni bierzemy słoik ( u mnie 346 ml ) i
na dno wsypujemy płatki, na to
kładziemy jogurt naturalny ( u
mnie bez mleka w proszku i cukru ), daj go tyle żeby na od góry
zostawić 2 -3 cm przestrzeni. Na
jogurt przekładamy lekko przestudzone morele.

I gotowe :)

jażdżkę rowerem czy piknik ?

Teraz nie pozostaje Ci nic in- Czy mogą być inne owoce oczynego jak schować słoik do torby wiście, jakie tylko zapragniesz !.
i zabrać go do pracy, na przevv Ulla Pałka

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

Olkusz, Legionów Polskich 14 (pawilon I piętro)
godziny otwarcia: codziennie od 12.00 do 22.00

tel.: 537 426 400

Obiady domowe 13 zł
Danie + zupa
Dowóz do klienta

Organizacja imprez okolicznościowych:
• komunie • chrzciny • 18-ki • przyjęcia rodzinne • stypy •

Informacje
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SKUP • SPRZEDAŻ • ZAMIANA

KINO PLENEROWE

• LAPTOPY od 299 zł
• SMARTFONY od 199 zł
• AKCESORIA
+ SERWIS

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu uruchomił wakacyjne kino
plenerowe. W sobotę 7 lipca obejrzeliśmy komedię polską „Wkręceni” w reżyserii Piotra Wereśnika. W rolach głównych wystąpili:
Piotr Adamczyk, Bartosz Opania i Paweł Domagała.
Zapraszamy na następny seans 28.07, jak zwykle o 21.00, a w razie
niepogody kwadrans później w kinie Zbyszek. Tym razem będzie to
horror „Slumber” w reż. Jonathana Hopkinsa. Maggie Q, Will Kemp.

KLUCZE, ZAWIERCIAŃSKA 2

tel. 537 999 544

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy przed pogrzebem
Olkusz, ul. Szpitalna 22
Chłodnia gratis

KONCERT BANDY EDWARDA
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zaprasza na koncert zespołu Banda Edwarda. Usłyszycie
ich już 22 lipca o 19.00 na olkuskim Rynku.

tel: 32 643 01 59, 32 643 17 65, 604 249 478, 608 559 224

Banda Edwarda to śląsko-zagłębiowska grupa profesjonalnych muzyków. Ich
repertuar to autorskie aranżacje utworów i tekstów zmarłego w 2013 roku Edwarda
Kluczewskiego, z którym przez wiele lat tworzyli blues-rockowy zespół OLD WAVE.

Grana przez nich obecnie muzyka wciąż oparta jest na fundamentach blues-rocka,
pełna jednak odwołań do jazzu i muzyki elektronicznej tworzy jedyne w swoim
rodzaju połączenie muzycznych stylów i gatunków.
Skład zespołu: Bronisław Gilewski (wokal), Jacek Żurek (gitara), Janusz Cyzio
(klawisze), Krzysztof Kuźnik (bas) i Adam Cyzio (perkusja).

www.MEBLEbenek.pl

Wiele nagród na festiwalach i przeglądach muzycznych świadczy o tym,
że tej nowoczesnej, energetycznej muzyki warto posłuchać i będzie to
niezapomniane przeżycie.

MEBLE NA WYMIAR

Serdecznie zapraszamy!

BAWMY SIĘ BEZPIECZNIE
13 lipca Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu po raz trzeci w ramach akcji Wakacje z MOK zorganizował spotkanie ze strażakami z OSP w Olkuszu.
Było wszystko, co dzieci zachwyca: strażacy w mundurach, czerwony
wóz straży, pokaz sprzętu gaśniczego i ratowniczego, a przede wszystkim
„sikawka”!

• Kuchenne • Szafy i garderoby •
• Łazienkowe • Biurowe • Pokojowe
• Stoły • Krzesła • Ławy • Komody • RTV

Wolbrom, ul. Garbarska 9
Tel.: 511 840 445

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

W takiej oprawie wszyscy bez trudu zapamiętali prelekcję o bezpieczeństwie podczas wakacji. Niektórzy sporo pamiętali z poprzednich spotkań,
wiedzieli, jak udzielać pierwszej pomocy, w jakich proporcjach stosować
uciski mostka i wdechy podczas resuscytacji…

Najwięcej radości sprawia wszystkim tryskająca z węża strażackiego
woda. Pokaz zakończyła woda spływająca również z nieba, bo deszczowy
mamy lipiec tego roku.

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

BESKID:

FARO:

Przedstawiamy Beskida, kudłatego, dużego piesia do
adopcji, który od niedawna przebywa w naszym schronisku. Beskid to piesek dorodny, postawny, opanowany. Na
początku może być nieco ostrożny w kontakcie w nowo-poznanymi osobami, ale to fajny, wspaniały pies. Beskid
jest psem dużych rozmiarów; waży około 35 kg.
Beskid to psiak bardzo piękny, o oryginalnej psiej urodzie.
Być może wśród jego przodków był malamut, wskazywałaby na to jego gęsta okrywa włosowa, "maska" na pysku
oraz kolor sierści. Beskid uwielbia zadania. Bardzo chętnie
spaceruje, biega. Lubi ruch.
Beskid bardzo ładnie chodzi przy nodze, nie ciągnie.
Psiak jest wpatrzony w opiekunów i posłuszny. Lubi
głaskanie, czochranie za uszami, przesuwanie ręką po
grzbiecie. Lubi nie nachalną formę kontaktu ze strony
opiekuna, ale jest pieskiem dość pewnym siebie i nie
będzie zadowolony z prób narzucania mu czegokolwiek.
Konsekwencja i przyjaźń wobec Beskida to klucz do
sukcesu w zdobyciu jego zaufania i oddania.
Beskid jest w wieku około 7 lat. Jest w dobrej kondycji.
Ci najmniej drugie tyle przed nim. Prosimy o szansę
i dom dla Beskida.
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy.
Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i wykastrowany.

Przedstawiamy Faro, przepięknego, bardzo grzecznego
psiaka w typie pointera, który niedawno trafił do naszego
schroniska i czeka na adopcję.
Faro to pies dostojny, przyjazny, cichy. Schronisko to
zdecydowanie nie miejsce dla niego. Faro jest delikatny,
wrażliwy, zupełnie nie odnajduje się w schroniskowej
rzeczywistości. Faro potrzebuje domu, ruchu, biegania.
Potrafi szybko biegać i całkiem jak pointery intensywnie
pracuje nosem.
Faro bardzo tęskni za ludźmi. Na pewno miał dom. Jest
czysty, nauczony życia z ludźmi, bardzo karny. Pięknie
chodzi na smyczy, wykonuje podstawowe polecenia, nie
wykazuje najmniejszej agresji. Załatwia swoje potrzeby
na spacerach, jest czystym zwierzakiem. Bez problemu
dogaduje się z innymi pieskami, jest pogodny. Może
zamieszkać z drugim psiakiem.
Faro waży około 25 kg, obecnie ma około 9 lat. Bardzo
zależy nam by Faro nie musiał czekać długo w schronisku.
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

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



MIGUSIA:
Przedstawiamy Migusię - kochaną sunię, która niedawno
trafiła do naszego schroniska. Jest bardzo spokojna, przyjazna, na razie jest nieco przestraszona, ale kompletnie
nieagresywna. Na rękach staje się kochana, przemiła
i wylewna. Migusia bardzo lubi głaskanie, przytulanie
i bliskość z opiekunami. Gdy poczuje się bezpiecznie
nieśmiało merda ogonkiem, liże po rękach, wtula się
w człowieka, zastyga w bezruchu.
Migusia to suczka niewielka; waży około 5-6 kg, ma
około 7-9 lat. Nie najlepiej na razie chodzi na smyczy,
prawdopodobnie była wypuszczana do ogródka, ale
jest czyściutka. Dobrze reaguje na inne psy, jest bardzo
kochaną psią malizną. Migusia ma czekoladowe umaszczenie. Jej sierść jest króciutka, zadbana. Migusia ma duże
stojące uszka i budowę ciała przypominającą budowę
pinczerów miniaturowych.
Sunia nie jest szczekliwa. Będzie wspaniałą przyjaciółką
na przykład dla starszej osoby.
Sunia ma komplet szczepień, jest odrobaczona, odpchlona, zaczipowana i zostanie wysterylizowana.

AUTO
DO
ŚLUBU!
696 479 968

Muscle Car BUICK RIVIERA z 1972 r.
Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

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

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
• 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

Reklamy

„UMUD” OGRODZENIA
Sprzedaż i Montaż
• ogrodzeń panelowych,
• bram i furtek rożnego typu
• siatek ogrodzeniowych

Tel.: 516 412 756

POLICJA

Dojazd do klienta na pomiary Gratis!
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WYPADEK DROGOWY W OLKUSZU

Jedna osoba została ranna w wypadku drogowym, do którego doszło 17 lipca 2018 roku na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 791 z drogą powiatową 1076K w Olkuszu. Jak
wstępnie ustalili policjanci, kierująca volkswagenem polo 19-letnia mieszkanka gminy Olkusz, jadąc od Witeradowa w kierunku osiedla Młodych, nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu kierowcy volkswagena passata i doprowadziła do zderzenia (kierowca passata jechał od strony ul. Ks. Gajewskiego w kierunku Witeradowa). Ranny został 28-letni
kierowca passata, którego karetka pogotowia przewiozła do szpitala w Olkuszu. Uczestnicy tego zdarzania byli trzeźwi. Na miejscu obecny był technik kryminalistyki, który
wykonał oględziny, sporządził szkic sytuacyjni i zrobił zdjęcia.

ZŁAPANO ZŁODZIEJKĘ DZIĘKI MONITORINGOWI

W ręce policjantów wpadła olkuszanka. Kobieta ukradła torebkę oraz kurtki, które w lokalu pozostawiły dwie klientki. Proceder ten zarejestrowały kamery monitoringu. Do
zdarzenie doszło 15 lipca 2018 roku w jednym z olkuskich lokali. Klientki, które wychodziły z lokalu zostawiły torebkę oraz kurtki. Widząc to, 33-letnia kobieta zamiast zwrócić
pozostawione przedmioty, skorzystała z okazji i postanowiła je sobie przywłaszczyć. Proceder ten zarejestrowała kamera monitoringu znajdująca się w pomieszczeniu.O zdarzeniu
kobiety poinformowały policjantów. Jeszcze tego samego dnia mundurowi zatrzymali 33-latkę i doprowadzili do komendy. W poniedziałek tj. 16 lipca br. usłyszała zarzuty z art.
278§1i 5 oraz 275§1 kodeksu karnego tj. kradzieży mienia, karty bankomatowej a także kradzieży dokumentu tożsamości.

OLKUSZ. KRADZIEŻE I WŁAMANIE DO MIESZKAŃ

Do kradzieży doszło 14 lipca 2018 roku na osiedlu Słowiki w Olkuszu. Złodziej wykorzystał okazję i przez otwarte okno balkonowe wszedł do mieszkania znajdującego się na
parterze. Po splądrowaniu pomieszczeń ukradł złotą i srebrną biżuterię. Do kolejnego zdarzenia tj. kradzieży z włamaniem doszło na osiedlu Pakuska. Złodziej wyłamał okno
balkonowe mieszkania parterowego, wszedł do wnętrza skąd skradł pieniądze i złotą biżuterię. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia
wolności.

OLKUSZ. ZDARZENIE DROGOWE Z ROWERZYSTĄ

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

13 lipca 2018 roku na ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu samochód osobowy zderzył się z rowerzystą. Do szpitala trafił kierujący jednośladem, 49-letni olkuszanin.
Jak wstępnie ustalili policjanci kierująca renault wyjeżdżając z parkingu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu rowerzyście i doprowadziła do zderzenia. Ranny został rowerzysta,
którego karetką pogotowia przewieziono do szpitala w Olkuszu. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

TRAGICZNY WYPADEK NA DRODZE KRAJOWEJ 94 W KOLONII KOŁO OLKUSZA.

Jadąca na sygnale karetka pogotowia zderzyła się z samochodem osobowym. W wypadku zginął kierowca osobówki.
Dwóch pracowników pogotowia zostało rannych. 13 lipca 2018
r.około godziny 9.30, doszło do śmiertelnego wypadku w gminie Bolesław na drodze krajowej 94 w miejscowości Kolonia.
Ambulans używając sygnałów dźwiękowych i świetlnych, jadąc
do pacjenta dk 94 w kierunku Katowic , zderzył się z pojazdem osobowym marki Citroen Berlingo. Kierowca osobówki
mimo natychmiastowej reanimacji zmarł. Kierowca karetki
z obrażeniami ręki, został zabrany do szpitala w Olkuszu, natomiast pielęgniarkę śmigłowiec przetransportował do jednego
z krakowskich szpitali. Na miejscu wypadku prowadzone były
czynności policyjne pod nadzorem Prokuratora. Wyjaśniane
będą okoliczności jak i przyczyny zdarzenia.

TROKS. ZDERZENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO Z MOTOROWERZYSTĄ

10.07.2018r. około godziny 13.00 w miejscowości Troks doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Opel Astra i motoroweru zipp. Jak wstępnie
ustalili policjanci, kierujący oplem podczas cofania doprowadził do zderzenia z motorowerem, który znajdował się za pojazdem. Motocyklista ze złamaniem nogi został przewieziony do szpitala w Olkuszu. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia drogowego.

POLICJA POSZUKUJE ŚWIADKÓW USZKODZENIA SAMOCHODU

Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia samochodu osobowego marki Ford Focus. Do zdarzenia doszło 2 lipca 2018 roku około godziny 9.00, na parkingu przy ulicy
Bylicy w Olkuszu, w pobliżu sklepu medycznego. Jak ustalono sprawca uszkodził przedni zderzak w fokusie i odjechał z miejsca. Osoby, które posiadają informacje w tej sprawie,
proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie, nr tel. 32 6478 234 lub 997.

OLKUSZ. ZDERZENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO Z MOTOROWERZYSTĄ

Około godziny 7.30 na skrzyżowaniu ulicy Legionów Polskich z ulicą Biema doszło do zderzenia samochodu osobowego z motorowerzystą. Jak wstępnie ustalili policjanci,
kierująca toyotą jadąc ulicą Legionów Polskich w kierunku Jana Pawła II nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 77-letniemu motorowerzyście i doprowadziła do zderzenia. Na
miejsce przybył patrol policji oraz pogotowie ratunkowe, które zabrało mężczyznę do szpitala. Policjanci ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia drogowego.

OLKUSZ. SKRADZIONO MERCEDESA

Olkuska policja przyjęła zawiadomienie o kradzieży samochodu osobowego marki Mercedes E220 kombi. Do zdarzenia doszło w dniach od 2 do 7 lipca br. na parkingu osiedlowym przy ulicy Kosynierów w Olkuszu. Właściciel samochodu olkuszanin, straty oszacował na kilkanaście tysięcy złotych.

SKLEP MOTORYZACYJNY

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory •
• oleje luz •
Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

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

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

• SPRZEDAŻ •
• MONTAŻ • SERWIS •
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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 •

PROMOCJE HITACHI
600 zł
530 zł
Młotowiertarka
HITACHI DH24PH 730 W

3 funkcje: wiercenie,
wiercenie z udarem, podkuwanie

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

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

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Szybikowa 5, 32-300 Olkusz
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.)

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

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

AWARYJNE OTWIERANIE
SAMOCHODÓW I MIESZKAŃ

24H

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

Olkusz

Tel.

[ w Skarbku ]

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

instalacje elektryczne • awarie • remonty • pomiary

- montaż i podłączenie kuchenek gazowych, elektrycznych
podbicie karty gwarancyjnej
- montaż automatyki bramowej - autoryzacja NICE
- elektromechanika • pomiary pirometrem graﬁcznym - termowizja
- przewierty wiertnicą koronową w ścianach stropach i fundamentach

508 662 339
Wydawca:

Humana Anna Mucha
www.gwarek-olkuski.pl

Biuro czynne:

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

Anna Mucha

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

510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

Druk:

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

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 • Strzegowa• Troks • Trzyciąż • Ujków Nowy •
• Wierzchowisko • Witeradów • Wolbrom • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na
terenie całego powiatu olkuskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy
CHORWACJA SUPER LAST MINUTE
HB, Autokar 12 dni,
hotel przy samej plaży, wyjazd 29.07.
Cena od 1285 PLN

TURCJA W SIERPNIU
Kontakt:
biuro@asestravel.pl
tel. 600 89 31 31

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

PRODUCENT SŁUPKÓW
SIATEK • OGRODZEŃ
BRAMY • FURTKI • PRZĘSŁA • BALKONY

LAKIERNIA
PROSZKOWA

Ultra All, hotel 5*,
wyloty od 01.08 z Katowic,
cena od 2800 PLN - Aqua park w cenie !!!

EGZOTYKA NA JESIEŃ !!!

Super ceny na imprezy potwierdzone:
• Chiny - Pekin - wylot listopad,
cena od 2590 PLN
• Indie - objazd, wylot wrzesień - listopad,
cena od 3290 PLN
• Gruzja - bogaty program objazdowy
HIT!!! - cena od 2090 PLN

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

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

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

KONSTRUKCJE STALOWE

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

AKCESORIA
AUTOMATYKA BRAMOWA

Zapraszamy:
Podchybie 45, 32-353 Trzyciąż
tel. 12 399 49 89, 509 680 171
www.euro-metsiatki.pl
euro-met ogrodzenia

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

tel. 518 718 020

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

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113

www.paneleipodlogi.pl

