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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
- PROFESJONALNA OBSŁUGA
LOGISTYCZNA ŚLUBÓW
ORAZ WESEL

• 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

- OBSŁUGA IMPREZ FIRMOWYCH
- POCZTA KWIATOWA

www.system-olkusz.pl

- DOSTAWA PALIWA
- TRANSPORT Z PUPILAMI

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

- SPECJALISTYCZNY PRZEWÓZ
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ
WYPOŻYCZENIA WÓZKA

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

- ZAKUPY Z DOWOZEM
- TRANSFERY Z I NA LOTNISKA

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

Zapytaj nas
o kasy fiskalne
ONLINE
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:

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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JURAJSKI KLUB OYAMA KARATE W OLKUSZU I WOLBROMIU
zaprasza na treningi!

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II realizuje projekt pn.: „Zrób
mammograﬁę dla siebie i swoich bliskich!”, skierowany do kobiet mieszkających,
pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego. Głównym
celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach mammograﬁcznych, realizowanych w ramach krajowego Programu proﬁlaktyki raka piersi.
Projekt skoncentrowany jest na eliminowaniu najistotniejszych barier w dostępie do
badań diagnostycznych oraz na zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców
Małopolski poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne, a także podejmowanie
działań organizacyjnych takich jak zapewnienie transportu na badania czy udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ, CYFROWĄ

MAMMOGRAFIĘ

Sensei K. SKALNIAK 4 dan, trener mistrzów Europy i Polski,
menedżer sportu - zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych.

Trenujemy ponad 25 lat w Olkuszu!
Jurajski Klub OYAMA Karate w Olkuszu i Wolbromiu
jest największym i najlepszym Klubem Karate, licencjonowanym
przez OYAMA PFK oraz OYAMA IKF.

ZAPISY OD WRZEŚNIA

przed lub po treningu oraz telefonicznie 605 624 414
i e-mail: kazimierz.skalniak@onet.eu

Zapraszamy i zachęcamy również dziewczyny.

w ramach NFZ:

OYAMA Karate kształtuje charakter, sprawność ciała, zwinność, koordynację
ruchową, równowagę ﬁzyczną i psychiczną, koryguje wady postawy.

• Kobiety od 50 do 69 r.ż.

Treningi OYAMA karate uczą:
Wytrwałości w dążeniu do celu • Jak pracować nad sobą • Jak radzić sobie ze stresem

• Kobiety od 50 do 69 r.ż.

Posiadamy sprawdzone i bezpieczne metody z najmłodszymi. Są one dostosowane do ich możliwości
psychicznych i ﬁzycznych. Dzięki systematycznym ćwiczeniom ogólnorozwojowym i specjalistycznym
dziewczęta i chłopcy są zdrowsi i robią postępy w nauce. Na treningu uczą się samodyscypliny, poszanowania wszystkich a przede wszystkim wiary w siebie. Stają się odporniejsi na wszelkie przeciwności oraz
negatywny wpływ środowiska, dzięki czemu później nie szukają ukojenia w alkoholu czy narkotykach. Na
treningu dziecko poznaje zasady walki fair play, słabe i silne strony swojego ciała i umysłu. Dowie się jak
panować nad agresją, pozna jej konsekwencje. Sport odpręża, wprowadza pozytywne nastawienie, uczy
jak sobie radzić z porażkami a żeby się rozwijać trzeba systematycznie nad sobą pracować – „Kto stoi w
miejscu, ten się cofa”.
Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem tarcz treningowych i worków oraz w zakresie samoobrony i
Combat. Nasi zawodnicy co roku biorą udział w wielu zawodach sportowych- Mistrzostwach Polski oraz
Europy - regularnie odnosząc medalowe sukcesy. Jesteśmy też organizatorami różnych turnieji oraz
obozów zimowych i letnich.

badanie raz na 2 lata,

obciążone rodzinnie - badanie raz na rok
Wszystkie uczestniczki Projektu otrzymują materiały
informacyjno-edukacyjne na temat Proﬁlaktyki Raka Piersi.

Badanie mammograﬁczne uratowało życie wielu kobietom
– Ty też zatroszcz się o siebie!

Dokładne informacje o Projekcie
oraz zapisy na badania pod nr infolinii: 12 614 33 55
Projekt „Zrób mammograﬁę dla siebie i swoich bliskich!”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Jurajski Klub OYAMA Karate jest w ścisłej czołówce Najlepszych Klubów w Ogólnopolskim Rankingu
OYAMA PFK. Trzy razy do roku w czasie egzaminów nasi uczniowie zdobywają nowe stopnie potwierdzone oﬁcjalnymi dyplomami.
OYAMA Karate to: kuźnia charakteru, siła woli, spokój ducha, poczucie bezpieczeństwa, pozytywne
nastawienie, szacunek do siebie i innych, możliwość poznania fajnych kolegów.

PRZYJDŹ, ZOBACZ, SPRÓBUJ - NAPRAWDĘ WARTO!!!
www.oyama-skalniak.olkusz.pl
Tel. 605-624-414, (12) 442 60 96
Pierwszy trening i pokaz bezpłatnie!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olkuszu
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP)
nowy lokal mieszkalny z balkonem
i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):
• lokal nr 1 a o powierzchni użytkowej 70,04 m2
cena 232 000 zł.

informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia
przy ul. Sławkowskiej 12A (teren placu targowego)
• dwa lokale handlowe o pow. 26 m2 i 23 m2
wyposażone w media (energia elektryczna, woda).
Pomieszczenia przystosowane są również do sprzedaży
artykułów spożywczych, mięsa,
wędlin, drobiu oraz innych artykułów.

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

NAJWIĘKSZY WYBÓR W POLSCE
PANELI • WYKŁADZIN • DYWANÓW
ZAWIERCIE, Obrońców Poczty Gdańskiej 51
godziny otwarcia:
poniedziałek - piatek: 10:00-18:00 / sobota: 10:00-14:00
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„CIF. WITAJ, PIĘKNA POLSKO!”
OLKUSKIE CENTRUM KULTURALNE ZMIENIŁO SIĘ NIE DO POZNANIA!
Jeszcze niedawno otoczenie centrum kulturalnego „Krecik” na jednym z olkuskich osiedli nie należało do najpiękniejszych miejsc w mieście. Przyjazne wnętrze biblioteki i klubu
kontrastowało z wyglądem zewnętrznym tych obiektów. Od lat zaniedbane, były zdewastowane i mocno zabrudzone. To już przeszłość, bo lokalizacja znalazła się w gronie miejsc,
które są odświeżane w 2. etapie programu „Cif. Witaj, piękna Polsko!”.
Wznoszone w okresie PRL-u wielkie blokowiska nie cieszą się popularnością wśród mieszkańców polskich miast. Często na ich terenie można
napotkać miejsca zaniedbane, brudne, pokryte nieestetycznymi graffti. Tak
właśnie wyglądało otoczenie prężnie działającego i chętnie uczęszczanego
zarówno przez najmłodszych, jaki i dorosłych mieszkańców, Osiedlowego
Klubu „Krecik” oraz oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej na jednym
z olkuskich osiedli.

W ramach akcji „Cif. Witaj, piękna Polsko!” wyczyszczona została elewacja budynku, którą pokrywały napisy i agresywne kolorystycznie graffiti.
Takim zabiegom poddano też betonową podłogę i sufit. Zapisane gęsto
ściany zostały wyczyszczone i pokryte jasną, neutralną farbą. Co ważne, na
życzenie zarządców, pozostało tylko jedno artystyczne graffiti namalowane
przez uczennice gimnazjum podczas jednego z realizowanych projektów.
Zachowany napis jest obecnie ozdobą zaaranżowanego na nowo kącika, który
może być wykorzystywany m.in. jako lokalny punkt wymiany książek i gier.

Przyjaźnie zagospodarowana przestrzeń ma służyć mieszkańcom jako miejsce
odpoczynku i rozmowy. W tym celu przed centrum stanęły aranżacje składające się z regałów i siedzisk. Jasne i czyste ściany, dodatkowe oświetlenie oraz
donice z roślinami, które umiejscowiono przy wejściu, całkowicie odmieniły
wygląd tej lokalizacji, ciesząc nie tylko odwiedzających centrum, ale także
mieszkańców okolicznych bloków.

- Od dwóch lat jako Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO”
prowadzimy klub osiedlowy na największym osiedlu w Olkuszu. Do tego
czasu lokal stał pusty. Zrewitalizowane dzięki akcji „Cif. Witaj, piękna
Polsko!” okolice Klubu Osiedlowego „Krecik” i Filii Biblioteki będą nie
tylko służyć mieszkańcom, np. do odpoczynku przy książce, czy jako
teren, na którym będziemy prowadzić zajęcia dla naszych podopiecznych,
ale przede wszystkim projekt i zaangażowanie mieszkańców podczas
głosowania, zwrócił uwagę całej społeczności na fakt, że miejsce to jest
ważne dla mieszkańców” – komentuje renowację animator klubu Mateusz
Kamionka, który zgłosił olkuską lokalizację do programu.
Wybór łódzkiej lokalizacji do renowacji w ramach akcji „Cif. Witaj, piękna
Polsko!” komentuje Teresa Latuszewska-Syrda, prezes zarządu Fundacji
Urban Forms, partnera programu: „Wokół nas jest wiele pięknych miejsc,
których uroku nie zauważamy, ponieważ są one zaniedbane. To właśnie takim
miejscom w ramach programu „Cif. Witaj, piękna Polsko!” chcemy przywrócić
blask. Szukamy takich lokalizacji, które po renowacji będą służyły lokalnym
społecznościom. Taką niezwykłą, prężnie działającą społeczność odkryliśmy
na terenie jednego z olkuskich osiedli. Jej przedstawiciele, pomimo niezbyt

zachęcającego otoczenia,
podejmują wiele lokalnych
inicjatyw aktywizujących
mieszkańców, wpływając
pozytywnie na mobilizację
ludzi do działania. Wierzymy, że odnowienie terenu
przed Osiedlowym Klubem „Krecik” i miejscową
biblioteką oraz wyposażenie
jej w meble i rośliny będzie
inspirować mieszkańców
do dalszych zmian na rzecz
otoczenia, w którym żyją”.

Estetyka miejsc, w których funkcjonuje dana społeczność wpływa nie tylko na
jakość życia mieszkańców, ale także buduje zaangażowanie społeczne. Ponadto
życie w zadbanym, estetycznym otoczeniu pozwala na właściwy odpoczynek
i regenerację. Takie wnioski płyną z badań nad projektami rewitalizacyjnymi
na całym świecie. Badania te wykazały, że poprawa wyglądu otoczenia pozytywnie wpływa na lokalne społeczności - wzrasta zadowolenie z życia w miejscu
zamieszkania i, co niezwykle ciekawe, satysfakcja z życia całej społeczności .

STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

O programie

„Cif. Witaj, piękna Polsko!” to akcja społeczno-edukacyjna, której misją
jest uświadamianie Polakom, jak ważne jest, by dbać o swoje otoczenie – nie
tylko we własnym domu, ale także na zewnątrz, w miejscu zamieszkania.
Przestrzeń, w jakiej funkcjonujemy, wpływa bowiem na jakość i komfort
życia. Marka Cif realizuje ten cel, odnawiając w polskich miastach te miejsca,
które odgrywają ważną rolę w życiu lokalnych społeczności. W ramach akcji
w 2018 r. zostanie przeprowadzonych 12 renowacji. Podejmowane działania
mają na celu stwarzanie mieszkańcom warunków, w których mogą poprawić
komfort swojego życia oraz budować wzajemne więzi. Program ma charakter
edukacyjny, mając inspirować Polaków do aktywnego działania na rzecz zmian
w swoim otoczeniu.

Przykładowo, realizując projekt odnawiania przestrzeni w jednym z australijskich miast badano stosunek mieszkańców do najbliższego otoczenia przed i po
wprowadzeniu ulepszeń. Po renowacji znacząco wzrosła liczba mieszkańców
mówiących, że w ich sąsiedztwie znajdują się atrakcyjne budynki (64% po
renowacji vs 18% przed renowacją), o wiele częściej mówili o poczuciu przynależności do społeczności sąsiedzkiej (70% po renowacji vs 48% po renowacji),
a swoje otoczenie określali jako bezpieczne (27% po renowacji vs 8% przed
renowacją). Co też niezwykle ważne, więcej osób przybywających do tej okolicy
z zewnątrz chciałoby tu pozostać (54% po renowacji vs 13% przed renowacją).

Urban Forms

Podobne wnioski płyną z przeprowadzonego niedawno eksperymentu. Zbadano wówczas reakcje ponad 2 tysięcy uczestników obcujących z rzeczami
codziennego użytku, wśród których znajdowały się przedmioty „piękne”,
„funkcjonalne” i „piękne i funkcjonalne”. Monitorowano rytm serca badanych
oraz wydzielanie potu. Okazało się, że obiekty czysto funkcjonalne, które
nie były piękne, powodowały wzrost negatywnych emocji o 23%. Natomiast
obcowanie z rzeczami jednocześnie pięknymi i funkcjonalnymi wywoływało
pozytywne emocje, takie jak spokój i zadowolenie, redukując aż o 33% takie

PIERWSZA W OLKUSZU

PRECYZYJNA
GEOMETRIA

odczucia jak gniew czy irytacja . Te wnioski płynące z badań potwierdzają
ważną funkcję, jaką spełnia program „Cif. Witaj, piękna Polsko!” oraz właściwy
dobór miejsc do renowacji – zarówno pięknych, jak i funkcjonalnych. Dzięki
temu przeprowadzone remonty będą poprawiać jakość życia i samopoczucie
mieszkańców.

Badania potwierdzają, że otoczenie ma znaczenie!

3D

• SERWIS OPON
• AKUMULATORY,
• KLIMATYZACJA
• MECHANIKA
SAMOCHODOWA

PROMOCJA!
DLA KAŻDEGO
RABAT 10 ZŁ
PRZY ZBIEŻNOŚCI

DO WYKORZYSTANIA
PRZY PRZEGLĄDZIE
REJESTRACYJNYM!

Olkusz ul. Rataja 1 (Słowiki / Przy Biedronce)
500 643 500, 32 750 55 55

Partnerem akcji „Cif. Witaj, piękna Polsko!” jest Fundacja Urban Forms. Od
2009 r. zajmuje się ona szeroko pojętą kulturą miejską. Organizuje, promuje
i wspiera inicjatywy artystyczne, przeprowadza działania edukacyjne i społeczne.
Angażuje się w aktywności, które przyczyniają się do poprawy jakości życia
w mieście. Misja Fundacji – przywracanie piękna zaniedbanej przestrzeni,
żeby ożywić lokalną społeczność, idealnie harmonizuje się z misją Cif, dlatego
Fundacja przyjęła zaproszenie do realizacji wspólnego projektu.
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Zapraszamy do placówki:

Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 22
tel. 32 641 39 72
kasastefczyka.pl 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora)
Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Członków nieposiadających
pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Wyprodukowano dnia 2.07.2018 r.
Przyjdź do Placówki Pośrednika Kredytowego umocowanego do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych
w imieniu i na rzecz SKOK Stefczyka związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umów o kredycie
konsumenckim oraz do czynności niezbędnych do wykonywania zawartych umów. Pośrednik Kredytowy Stefczyk
Finanse-Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Gdyni, przy
ul. Legionów 126-128. KRS w SR Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII WG KRS, KRS 0000427715, kapitał zakładowy:
252.603.905,00 zł (wpłacony w całości), NIP 586-227-79-20.
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KĄCIK KULINARNY

POMIDORY NA HINDUSKĄ NUTĘ
Ten pomysł powstał w momencie, gdy na placu kupiłam bardzo dojrzałe
nasze polskie pomidory. Tak dojrzałe i miękkie, że tylko do przetworów
się nadawały. Mógłby powstać z nich nasz ukochany sos pomidorowy, ale przecież
to by było za proste gdybym czegoś nie zmieniła :). Tak, więc powstał ten sos. Pyszny,
pachnący przyprawami, lekko słodki ale i ostry również.

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

 Prowadzenie podatkowej
TANIO
księgi przychodów i rozchodów
SZYBKO
SOLIDNIE
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz • tel. 32 754 56 70

Ponad 20 lat
doświadczenia

POMIDORY NA HINDUSKĄ NUTĘ
• 2 kg pomidorów
• 1/2 kg śliwek węgierek
• 6 ząbków czosnku
• 2 cm kawałek imbiru
• 1 łyżka mielonego kuminu
(nie mylić z kminkiem)
• 1 łyżka mielonej kolendry
• 1 szczypta ostrego chilli
(ja ma z Indii dlatego dodaję
tylko tyle)
• 3 łyżki oleju rzepakowego
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżeczka pieprzu
• 1/2 szklanki octu
spirytusowego
Pomidory umyłam i pokroiłam
na mniejsze części ( nie obieram
!). Czosnek obrałam i pokroiłam
w drobne kawałki. Imbir obrałam
delikatnie łyżeczką i pokroiłam
w miarę drobno. Śliwki umyłam,
poprzecinałam nożem i wyjęłam
pestki. Śliwki włożyłam do garnka z dwoma łyżkami wody i lekko
je rozgotowałam.
Do dużego garnka na dno wlałam
olej, rozgrzałam podsmażyłam
na początku czosnek, po chwili
dodałam połowę kuminu i kolendry wymieszałam razem i przez
minutę podsmażyłam. Dodałam
pokrojone pomidory, zamieszałam całość i gotowałam około 30

minut, od czasu do czasu mieszałam. Po tym czasie, gdy pomidory
już zaczęły się porządnie gotować
dodałam śliwki i pozostałe składniki z przepisu. Całość wymieszałam, pogotowałam jeszcze 10 – 15
minut aż wszystko się połączyło. I
całość zmiksowałam blenderem.
Teraz spróbuj czy całość pysznie
smakuje i tak jak ty chcesz, czemu
? Może się okazać, że twoje śliwki
były mniej słodsze od moich – i potrzebujesz odrobiny cukru. Śliwki
były słodsze ? – może odrobina
soli. Może pomidory były bardziej
/ mniej wodniste ? Może przypraw
dla Ciebie jest za mało ? Spróbuj
i dopraw tak jak Ty chcesz! Tak,

żeby Tobie smakowało.

Ja moje pomidory przełożyłam do
wyparzonych w piekarniku słoiczków, przed zakręceniem do każdego słoiczka dodałam olej tyle żeby
zrobić warstwę na pomidorach.
Zakręciłam słoiczki i postawiłam
na zakrętkach do wystygnięcia.

Czemu nalałam olej ? Żeby
zapobiec psuciu się zawartości
słoików, olej zrobi warstwę nieprzepuszczalną.
Tak przygotowany sos możesz
użyć do dań z ryżem, makaronem albo posmarować nim
kromkę zgrilowanego chleba.
Mniam!

vv 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

GDY NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWYM
5 sierpnia na Rynku w Olkuszu tłum zachwyconych wielbicieli magii śledził z zapartym tchem występy iluzjonisty,
Tomasza Kabisa, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Artystę w imieniu Dyrektor MOK Beaty Soboń
powitał Marcin Wiercioch, Kierownik Działu Organizacji Imprez".
W to popołudnie niemożliwe stało się możliwym.
Musieli to przyznać i entuzjaści, i sceptycy usiłujący
podglądać podejrzliwym okiem techniki wykonywania sztuk magicznych.
Oszukiwanie zmysłów, czy magia? Wolimy wierzyć
w magię, dodaje życiu tyle barw!

Już po chwili estrada była otoczona tłumem dzieci. Szeroko otwartymi oczami wpatrywały się
z zachwytem w mistrza. Wiele z nich stało się, ku
swojej radości, jego asystentami. Przy jego pomocy
uczyły się czarować – każda ze sztuczek udawała się.
A Tomasz Kabis opowiadał o tym, jak od dzieciństwa marzył o zostaniu magikiem, jak ćwiczył

5

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy przed pogrzebem
Olkusz, ul. Szpitalna 22
Chłodnia gratis
tel: 32 643 01 59, 32 643 17 65, 604 249 478, 608 559 224

i doskonalił swój warsztat. O tym, jak czterokrotnie
brał udział w programie Mam Talent doszedłszy
w końcu w pięknym stylu do finału.

- Jeśli o czymś marzycie, nie rezygnujcie! Walczcie
o swoje marzenia!
Ilu młodych olkuszan podjęło w tym momencie
decyzje, które zaważą na ich życiu? Ilu dorosłych
pomyślało, że nie jest za późno i warto spróbować
jeszcze raz?
Świetna zabawa dała wszystkim dużo radości, bo
magia w wykonaniu Tomasza Kabisa pełna jest
humoru. Na pewno jeszcze wiele razy będziemy
go u nas oklaskiwać.

Artysta podziękował obecnemu na widowni burmistrzowi, Romanowi Piaśnikowi, za możliwość
wystąpienia w Olkuszu.
Ledwie zszedł ze sceny, otoczył go tłum proszący
o autografy i marzący o zdjęciu z artystą.

II NOC Z DUCHAMI ZA NAMI
10 sierpnia Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zorganizował na zamku
w Rabsztynie drugą edycję biwaku rodzinnego pod gwiazdami Noc
z Duchami.
Choć ponure przepowiednie dramatycznego
załamania pogody budziły niepokój, wiele rodzin
zdecydowało się przybyć z namiotem na wzgórze
zamkowe do Rabsztyna, aby wziąć udział w drugim
pikniku rodzinnym Noc z Duchami. Na każdym
namiocie zawisł numer z sympatycznym duchem.

Popołudnie wciąż było pogodne, lekki wiatr
łagodził dręczący od tygodni upał i warunki do
rozlokowania się na obozowisku były doskonałe.
Sprzyjały też rozpoczynającej się grze Ghostbusters
– Pogromcy duchów.
Całe rodziny wyruszyły z przygotowanymi materiałami konkursu, aby zdobyć odpowiedzi na pytania.
Zamek – chata Kocjana – zamek – na tej trasie
rozgrywała się ta dyscyplina, wymagająca solidnej
wiedzy, którą uczestnicy się wykazali.
W nagrodę zostali uroczyście odznaczeni pamiątkową plakietką Nocy z Duchami.

Stos na ognisko czekał na podpalenie. W tym roku
zaproszono do tego… strażaków z OSP w Olkuszu.
Zazwyczaj gaszą ogień, ale tego dnia, wyjątkowo,
mieli go rozpalić.

Grażyna Praszelik-Kocjan, Kierownik Działu
Muzealno-Regionalnego Miejskiego Ośrodka
Kultury w Olkuszu zaprosiła zebranych do wspólnej
zabawy.

Grzegorz Morawski, reprezentant dzielnych strażaków, z niepokojącą wprawą podpalił ognisko!
Gdy dym uniósł się w górę wśród entuzjastycznych
okrzyków, został odznaczony pamiątkową plakietką.
Wokół płonącego ognia rozpoczęły się wspólne
zabawy prowadzone przez Iwonę Pilarz z agencji
eventowej la Cultura.

Kiedy już wszyscy nabrali apetytu, zapachniało
wokół pieczonymi kiełbaskami, wybornie smakującymi na świeżym powietrzu.

Powoli zapadał zmrok, wokół ogniska toczyły się
pogodne rozmowy, a pod zamkiem bielał ekran
kina plenerowego. Wkrótce wszyscy usadowili
się na trawie i rozpoczęła się projekcja uroczego,
starego filmu.
Kiedy bezgwiezdna noc otuliła aksamitną ciemnością wszystko dookoła, zamek otworzył swoje
podwoje. Powiało grozą. Stare mury opanowały ćmy.

Uczestnicy biwaku pod przewodnictwem wielce
uczonych entomologów wędrowali wśród ruin słuchając opowieści o niezwykłych ćmach i oglądając
ich malownicze egzemplarze. A było ich sporo i to
rzadko spotykanych w naturze – właściwie tylko na
rabsztyńskim Zamku. Ćmy-żule grały na butelkach
i zbierały na skrzydła, przepiękna ćma literacka
błyszczała jak kaganek oświaty, inne tańczyły przy

dźwiękach skrzypiec…

Uczony profesor wyjaśnił specyfikę „efektu ćmy”,
a na koniec, budząc w dzieciach strach, pojawiła
się królewska Zmierzchówka Trupia Główka –
ćma o fatalnej sławie. Tego wieczoru jednak była
w wyjątkowo dobrym nastroju i wszyscy uszli
z życiem. Niemniej poziom glutaminianu sodu
w atmosferze osiągnął poziom przekraczający normę, więc trzeba było pospiesznie opuścić zamek. Do
wyjścia odprowadzili nas przedstawiciele działającej
przy MOK Grupy Teatralnej Glutaminian Sodu –
najlepsi znawcy ciemnego życia ciem.
Gdy druga grupa uczestników podążała szlakiem
nocnych motyli, rozległ się potężny grzmot i rozpoczęła ulewa.

Miejski Ośrodek Kultury dziękuje sponsorom: Firmie Max-Trans Andrzeja Maksymowicza i Firmie
Handlowej Apolinarego Ćwięczka.

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

www.MEBLEbenek.pl

MEBLE NA WYMIAR
• 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

WYMIANA WYŚWIETLACZYI DOTYKÓW!
NAJTANIEJ!
SPRZEDAŻ, SERWIS
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!

SUPERSZYBKA!
KARTA PAMIĘCI
32 GB CLASS 10

39,99 zł !!!
FROSTI

PONGO

LAMBI

Frosti to maleńki trójbarwny szczeniaczek do adopcji
z ciemnieją głową i niewielkimi skarpetkami. Psiak jest
drobnej budowy. Psiak ma bardzo króciutką okrywę
włosową, taka już pozostanie.
Frosti trafił do nas z rodzeństwem. Część maluszków ma
już dom, Tinni nadal szuka swojej rodziny.
Psiak jest miły, kochany, przyjazny choć na początku
może być nieco nieśmiały i potrzebuje kilka dni na
adaptację.
Psiak ma w tej chwili około 13-14 tygodni. Gdy dorośnie
będzie mniejszym pieskiem, nie powinien przekroczyć
10-13 kg.
Bardzo prosimy o szansę i dobry dom dla Frostiego. To
maleńki szczeniaczek, który bardzo potrzebuje kochającego domu,. Będzie fantastycznym towarzyszem rodziny.
Maluch ma komplet szczepień stosownych do wieku,
jest ogólnie zdrowy. Został kilkukrotnie odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i po osiągnięciu dojrzałości
zostanie wykastrowany. Jest to bezwzględny warunek
adopcji. W naszym schronisku przeprowadzamy ten
zabieg nieodpłatnie.

Przedstawiamy Pongo - wesołego, radosnego, energicznego pieska w typie amstaffa. Pongo to przemiły,
bardzo wesoły, radosny i energiczny piesek, którego
jedno z rodziców z pewnością było w typie amstaffa
Pongo jest silny, dobrze umięśniony, skoczny, wesoły.
Uwielbia spacery, zabawę, bieganie z opiekunami i za
zabawkami. To psiak typowo rodzinny. Lubi dzieci, świetnie dogaduje się z wszystkimi ludźmi.
Psiak potrafi chodzić na smyczy choć na początku odrobinę się ekscytuje, uwielbia spacery. Pongo nadaje się do
rodziny z dziećmi, ale wymaga konsekwentnego prowadzenia. To młody psiak, szkolenie z pewnością zaowocuje
posiadaniem fantastycznego i pięknego pieska.
Pongo jest młody; ma około 1,5 roku, waży około 18-19
kg. Ma śliczne, dwubarwne, łaciate umaszczenie.
Prosimy o szansę i adopcję tego wesołego pieska w typie
amstaffa.
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy.
Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i wykastrowany.

Przedstawiamy Lambiego - prze-uroczego, kochanego,
wesołego i pogodnego pieska w typie labradora.
Lambi to przemiły, spokojny, przyjazny psiak w wieku
około 6-7 lat. Lambi z wyglądu, a także z zachowania
bardzo przypomina psy w typie labradora, jest przyjazny.
Uwielbia się przytulać, pięknie chodzi na smyczy, jest
posłuszny i grzeczny. Jego mordka jest zawsze pogodna
i uśmiechnięta.
Pomimo tego, iż ostatnio na pewno był trzymany na
uwięzi nie stracił psiej pogody ducha i ufności w stosunku
do ludzi i jest ludziom bardzo oddany.
Lambi to duży psiak; waży około 30 kg, jest dobrej kondycji. Uwielbia ruch, zabawę i spacery i z całą pewnością
szybko odnajdzie się w kochającej go rodzinie. Może
dużą część dnia spędzać na zewnątrz.
Bardzo prosimy o szansę i dobry, ciepły dom dla Lambiego. Szybko udowodni, ze zasługuje na daną mu szansę.
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

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

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

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

Dojazd do klienta na pomiary Gratis!
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POLICJA

GLANÓW. 84-LATKA POTRĄCONA PRZEZ SAMOCHÓD

Policjanci z Wolbromia wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku drogowego, do którego doszło w Glanowie. Samochód osobowy potrącił pieszą.
Kobieta trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło 11 sierpnia 2018 roku przed godziną15. Jak wstępnie ustalono, kierowca bmw potrącił kobietę, która przechodziła
przez jezdnię. Ranna 84-latka została przewieziona do szpitala w Olkuszu. Kierowca bmw był trzeźwy. Na miejsce wezwano technika kryminalistyki, który wykonał
oględziny i zabezpieczył ślady.

POLICJANCI ZATRZYMALI KOBIETĘ, KTÓRA PORYSOWAŁA 10 SAMOCHODÓW

Policjanci zatrzymali kobietę, która kilka tygodni temu porysowała 10 zaparkowanych samochodów. Kobieta wpadła w ręce policjantów
podczas legitymowania. Do zdarzenia doszło w czwartek 9 sierpnia br. Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego wylegitymowali
kobietę, która była poszukiwana do odbycia kary więzienia za przestępstwa kradzieży. 29-latka została zatrzymana i doprowadzona do
komendy. Podczas osadzania w policyjnej celi, Zastępca Dyżurnego przypomniał sobie o zdarzeniu sprzed kilku tygodni, jak na osiedlu
Pakuska, kobieta, ostrym narzędziem, porysowała karoserię 10 samochodów. Zastępca Dyżurnego skojarzył, że wygląd zatrzymanej
odpowiadał rysopisowi poszukiwanej kobiety. Informacje tą potwierdził również Dyżurny. 29-latka przyznała się do uszkodzenia samochodów i zanim trafiła do zakładu karnego w piątek tj. 10 sierpnia br. usłyszała zarzuty.

PIJANY KIEROWCA JEST ZAGROŻENIEM NA DRODZE. POLICJA APELUJE O ROZWAGĘ

Każda ilość wypitego alkoholu, wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka, a z pewnością ma wpływ na kierujących. Alkohol pogarsza ich koordynację ruchową,
wzrokową, powoduje błędna ocenę odległości i prędkości. To sprawia, że kierowca na drodze może stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo, nie tylko dla siebie ale
i dla innych użytkowników drogi.
Nietrzeźwy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu. Wiózł dwoje pasażerów: 35-letnią kobietę
i 8-letniego chłopca. Do zdarzenia doszło (09.08. br.) około godziny 14.00 w Bukownie na ulicy Bukowskiej. Ze
wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Passat, stracił panowanie
nad pojazdem i na łuku drogi zjechał do rowu. Pojazd wywrócił się na dach. Wewnątrz uwięziona została pasażerka
i dopiero strażacy, za pomocą sprzętu hydraulicznego, wydobyli poszkodowaną. Kobiecie udzielono pomocy medycznej. Z uwagi na obrażenia, 35-latka została przewieziona do szpitala w Olkuszu. Na obserwację trafił również 8-latek.
Gdy policjanci zbadali stan trzeźwości kierowcy Passata, to okazało się, że 40-latek jest nietrzeźwy. Miał 3 promile
alkoholu w organizmie. Na miejsce wezwano technika kryminalistyki, który wykonał oględziny miejsca, zabezpieczył
ślady i zrobił zdjęcia. Obecnie Policja ustala dokładne okoliczności tego wypadku drogowego.

Jeszcze tego samego dnia policjanci podejmowali interwencję wobec kolejnego nietrzeźwego kierowcy. 22-letnia
mieszkanka gminy Klucze, która w swoim organizmie miała 2 promile alkoholu, straciła panowanie nad motorowerem
i wywróciła się na jezdnię. Młoda kobieta została przewieziona do szpitala w Olkuszu.

Nieodpowiedzialni kierowcy najwyraźniej zapomnieli o zdrowym rozsądku i podjęli ryzyko, jazda w takim stanie
mogła zakończyć się tragedią.

OLKUSZ. 35-LATKA HANDLOWAŁA PODROBIONYMI TOREBKAMI

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

W środę tj. 1 sierpnia br. policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyli ponad 45 sztuk podrobionych torebek, znanych firm odzieżowych. Procederem sprzedaży trudniła się 35-letnia kobieta, która towar oferowała na targowisku.
Policjanci z Referatu do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu uzyskali informację, że na targowisku w powiecie olkuskim, sprzedawane są podrobione wyroby galanteryjne
renomowanych firm. Informacja ta potwierdziła się. Na stoisku, 35-letnia kobieta oferowała nielegalny towar.
Przedstawiciel firm, których znaki towarowe zostały wykorzystane, potwierdził, że nie są to produkty autentyczne
i złożył zawiadomienie w tej sprawie. Funkcjonariusze zabezpieczyli towar i zatrzymali kobietę. Obecnie policjanci
ustalają straty jakie poniosły firmy w wyniku tego nielegalnego procederu. Wstępnie oszacowano je na ponad 50
tysięcy złotych, ale kwota może być znacznie większa.
35-latka już usłyszała zarzut z art. 305 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej „Kto, w celu wprowadzenia do
obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma
prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

POLICJA POSZUKUJE ŚWIADKÓW USZKODZENIA BMW

Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia samochodu osobowego m-ki Bmw. Do uszkodzenia doszło na parkingu przy ulicy Skalskiej w Olkuszu z 30/31
lipca br. Nieustalony na chwilę obecną sprawca, uszkodził przedni zderzak i prawy błotnik w bmw. Osoby, które mogą mieć informację w powyższej sprawie, proszone
są o telefoniczny kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie, nr tel. 32 6478 236 lub 997.

SPRAWCY ROZBOJU - ZATRZYMANI PRZEZ KLUCZEWSKICH POLICJANTÓW

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kluczach zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy dokonali rozboju na 29-latku i ukradli mu pieniądze oraz dokumenty. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Za rozbój grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło po godzinie 22 w gminie Klucze. Napastnicy weszli do mieszkania
i zaatakowali 29-latka. Agresywni mężczyźni, trzymali pokrzywdzonego i uderzali go po głowie. Mężczyźni, wykorzystując stan bezbronności poszkodowanego,
zabrali mu pieniądze oraz dokumenty a następnie opuścili mieszkanie. Następnego dnia mężczyzna przyszedł na komisariat i o zdarzeniu poinformował policjantów.
Jeszcze tego samego dnia (25.07.18 r.) mężczyźni zostali zatrzymani i noc spędzili w policyjnym areszcie. 26.07.18r. Prokur przedstawił im zarzut z art. 280§1 kodeksu
karnego i zastosował wobec mężczyzn policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

PIJANY KIEROWCA WJECHAŁ DO ROWU

3 promile alkoholu w organizmie miał 35-letni kierowca audi, który wjechał do rowu i próbował uciec z miejsca kolizji. Mężczyzna kierował autem pomimo decyzji
Starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Do zdarzenia doszło 27 lipca br. około godziny 20.30 w miejscowości Strzegowa. Kierujący Audi, 35-letni mieszkaniec gminy Wolbrom, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wpadł do rowu i dachował. Mężczyzna wyszedł z samochodu o własnych siłach i próbował uciekać. Został jednak ujęty przez świadka, który
biegł na miejsce zdarzenia, by udzielić pomocy 35-latkowi. Gdy mężczyzna dogonił kierowcę, wyczuł od niego silną woń alkoholu i od razu poinformował Policję
o zdarzeniu. Oprócz policjantów, na miejsce przybyła załoga karetki pogotowia. Kierowca audi nie wymagał hospitalizacji. Gdy funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości kierującego okazało się, że ma on 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili również, że mężczyzna prowadził samochód pomimo decyzji Starosty
o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Tym razem udało się uniknąć tragedii. Niestety pijani kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, swoich pasażerów ale i innych uczestników ruchu drogowego. Ofiarami nietrzeźwych kierowców często padają przypadkowe osoby np. inni kierowcy czy piesi. Policja apeluje o zachowanie trzeźwego „umysłu” na drodze.

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"

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

AWARYJNE OTWIERANIE
SAMOCHODÓW I MIESZKAŃ
DORABIANIE • NAPRAWA • KODOWANIE
- kluczy, zamków
- pilotów, kart i stacyjek samochodowych

Olkusz

Tel.

[ w Skarbku ]

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24
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

24H

Druk:

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

508 662 339

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

Kontakt:

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;

Świat należy
do kobiet

email:

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

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

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach:

• Bogucin Duży • Bogucin Mały • Bolesław • Braciejówka • Brzozówka • Bukowno • Bydlin • Chechło • Chełm•
• Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • Klucze •
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •
• Laski • Małobądz • Michałówka, Niesułowice • Olewin • Olkusz • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •
• Pomorzany • Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • 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
POLECAMY IMPREZY
OBJAZDOWE NA JESIEŃ !!!

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.
Usługi instalacyjne:
• wymiana kotłów (dotacje)
• ogrzewanie podłogowe
• kanalizacja i woda
• przyłącza gazowe.

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

• Izrael - wyloty wrzesień-listopad,
HB, cena od 2700 PLN
• Indie - objazd, wyloty wrzesień,
wyżywienie HB, cena od 3500 PLN
• Gruzja - bogaty program,
objazdowy HIT !!! - cena od 2090 PLN
WSZYSTKIE WYJAZDY POTWIERDZONE !!!
Na sezon jesień/zima 2018/2019
polecamy rejsy z polskim pilotem:

GRECKIE ODKRYCIA

cena już od 949 euro/os.
Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

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

Cena zawiera:
• zakwaterowanie w kabinie wybranej kategorii
• pełne wyżywienie oraz napoje z automatów
• opiekę polskiego pilota • transport
• ubezpieczenie • TFG

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

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

Zapraszamy:

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 10.00 - 13.00

tel. 518 718 020

PRODUCENT SŁUPKÓW
SIATEK • OGRODZEŃ

AUTORYZOWANY PARTNER HANDLOWY

OFERUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI
INSTALACYJNE I MONTAŻOWE
W OFERCIE SPRZEDAŻ:
• ART. WOD-KAN-GAZ C.O.
• KOTŁÓW I PIECY GAZOWYCH
• SYSTEMÓW KOMINOWYCH
• GRZEJNIKÓW PŁYTOWYCH
I TRADYCYJNYCH

TU JESTEŚMY

technikagrzewcza.olkusz@gmail.com

tel. 530 540 090
663 238 446
Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 40

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113

www.paneleipodlogi.pl

BRAMY • FURTKI • PRZĘSŁA • BALKONY

LAKIERNIA
PROSZKOWA

KONSTRUKCJE STALOWE
AKCESORIA
AUTOMATYKA BRAMOWA

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

