16 Listopada 2017
Nr 11/2017 (037)
ISSN: 1896-1797

Nakład: 22 000 szt.

www.gwarek-olkuski.pl
gwarekolkuski@wp.pl

Kontakt:

698 805 242
510 190 038

Obszar miast i gmin: BUKOWNO, BOLESŁAW, KLUCZE, OLKUSZ, TRZYCIĄŻ, WOLBROM
Wolbrom

POMOC DROGOWA, TRANSPORT

bez ej
w
atko
dod wizji
pro

TEL.: 5000 999 01

• kredyty wielu banków
• pożyczki
• punkt opłat 0,99 gr
• ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, na życie
Wolbrom, ul. Żwirki i Wigury 9

www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

tel. 575 298 312

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

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

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

tel. 728 122 613

SKUTERY

www.system-olkusz.pl

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

• 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

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

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

Czynne: pon.-pt. 7.00 - 16.00

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

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

Novitus Nano E

POSNET ERGO

1428,03 PLN

1382,64 PLN

Nowa niższa cena!

1586,70 PLN

pon. - piątek 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

Nowa niższa cena!

1536,27 PLN

SPRZEDAŻ
KOMPUTERÓW
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

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

www.polnox.pl

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne:

STAŁA
OPIEKA
SERWISOWA

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

U NAS NAJTANIEJ !!

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP) • tel. (32) 754 60 10 • biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl
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JAK DBAĆ O WZROK W STARSZYM WIEKU

„Mam za krótkie ramiona!” – to najczęściej wskazywana dolegliwość osób starszych w moim
gabinecie. Pacjenci po 60 roku życia właśnie w ten sposób określają coraz bardziej uciążliwą
starczowzroczność lub inaczej presbiopię. Oprócz recepty na okulary przekazuję garść porad
jak dbać o wzrok w starszym wieku.

Stosujemy najnowocześniejsze metody:
McKenzie, terapia manualna IFOMPT,
PNF, Cyriax, taping medyczny

Kompleksowa fizjoterapia
• ortopedyczna
• poudarowa
• terapia chorób kręgosłupa
• reedukacja chodu
• korekcja wad postawy
• fizykoterapia
• NOWOŚĆ fala uderzeniowa
t. +48 604 97 33 55
a. ul. Krakowska 21,
Wolbrom
w. www.fizjo-manual.pl

Ze
skierowaniem

NFZ

-20%

Okulary do czytania
Z wiekiem tracimy siłę do wyostrzania obrazu z bliska (akomodacja staje się coraz słabsza) i posiłkujemy
się okularami do czytania, które
pomagają nam widzieć z bliska.
Starczowzroczność jest nieunikniona,
ponieważ jest to proces fizjologiczny.
Nie powinniśmy jednak oszczędzać
i unikać wizyty u optometrysty czy
okulisty, a co gorsze nie powinniśmy kupować okularów do czytania
w aptece lub na bazarze. Okulary
z marketu mogą przynieść więcej
szkód niż oszczędności. Dlatego
traktujmy je jako chwilowe, awaryjne zastępstwo. Profesjonalne badanie
wzroku i okulary wykonane u optyka
to podstawa dobrego widzenia.
Zdrowe odżywianie
Istotny wpływ na dobrą kondycję
oczu u starszych osób ma również dieta. Dieta na oczy to przede
wszystkim znana wszystkim „zdrowa
dieta”, zawierająca zwłaszcza witaminy i minerały w formie najłatwiej
przyswajalnej, czyli pochodzącej
z pożywienia. Najkorzystniejsze dla
widzenia witaminy to te posiadające
właściwości antyoksydacyjne, czyli
likwidujące wolne rodniki niszczące
komórki. Witaminami – przeciwutleniczami są witaminy C, A i E.
Witamina A , dobrym jej źródłem są
przede wszystkim: marchew, szpinak, brokuły, dynia, wątróbka, arbuz,
brzoskwinie, jaja, masło.
Witaminę C zawierają: cytrusy,
winogrona, papryka czerwona, owoce
dzikiej róży,porzeczki, brokuły, szparagi, jabłka, nać pietruszki.
Źródła witaminy E to przede wszystkim oleje roślinne, zwłaszcza olej sło-

necznikowy, olej sojowy, olej kukurydziany, również kiełki pszenicy,
margaryna, migdały i inne orzechy.
Ponadto w diecie warto także szukać źródeł luteiny oraz cynku. Luteina
to polifenol obecny w czarnych jagodach oraz borówce amerykańskiej.
Ta substancja również chroni oko
przed wolnymi rodnikami, podobnie jak witaminy antyoksydacyjne.
Luteina szczególnie ochronnie
działa na siatkówkę oka i plamkę
żółtą. Schorzenia doprowadzające
do uszkodzenia siatkówki w tym
rejonie powodują wystąpienie zniekształceń obrazu, obniżenie ostrości wzroku czy zaburzenia widzenia
barw. Luteina korzystnie wpływa
na regenerację pręcików i czopków,
dzięki temu warunkuje prawidłowe
widzenie. Dlaczego luteina i zeaksantyna są tak ważne? Ponieważ ich
brak przyśpiesza powstanie zaćmy lub
AMD (zwyrodnienia plamki żółtej).
Nie można w pełni wyeliminować
powstania zaćmy, jaskry lub AMD
poprzez stosowanie bogatej diety, jednak możemy skutecznie je spowolnić..
„Suche oko”
Z wiekiem zmniejsza się ilość wydzielanych łez, jak również pogarsza się
ich jakość. Seniorzy często skarżą
się na pieczenie i swędzenie oczu,
okresowe zaburzenia ostrości widzenia, uczucie obecności piasku lub ciała
obcego pod powiekami. W sytuacji
kiedy już zmagamy się z „suchym
okiem” warto stosować dobrej jakości
krople. Żeby zapobiegać powstaniu
suchości należy pamiętać o częstym
i pełnym mruganiu, zwłaszcza przy
pracy z komputerem, oglądaniu telewizji lub czytaniu. Warto lepiej nawilżyć powietrze w pomieszczeniach

oraz obniżyć w nich temperaturę.
Regularne badania u okulisty
lub optometrysty
Regularne badania okulistyczne to obowiązek. Osoby w wieku
powyżej 60. lat powinny wykonywać
je co najmniej raz do roku. Częściej
lekarza-okulistę powinni odwiedzać
chorzy na nadciśnienie, cukrzycę
oraz uzależnieni od papierosów,
a także ci, których bliscy chorowali na jedną z wyżej wymienionych
chorób.
Stała opieka lekarza-specjalisty
to szansa na możliwie najszybsze
rozpoznanie choroby oraz podjęcie
odpowiedniego leczenia. To szczególnie ważne w przypadku jaskry
i zwyrodnienia plamki żółtej; wczesna diagnoza to pierwszy krok ku
zahamowaniu rozwoju tych chorób.
Jeżeli jesteś z Wolbromia i okolic –
spotkajmy się osobiście. - W Salonie
optycznym WidzimiSię. - Przyjdź,
porozmawiaj i skorzystaj z badnia
w gabinecie. Regularne profilatyczne badanie wzroku pozwala nam
zadbać i dbać o jeden z wazniejszych naszych zmysłów.

WidziMiSię

mgr Agnieszka Staszak
optometrysta

ul. Krakowska 31, Wolbrom
(wejście od ul. Żurawiej)

Tel. 607 337 173

KTO MOŻE ZAPRZYJAŹNIĆ SIĘ ZE STRESEM?
Stres zwykliśmy postrzegać jako swojego wroga. Zjawisko niechciane, które przyczepia
się do nas, zatruwa i niszczy nasze życie. Jednak mimo szczerych chęci nie możemy
pozbyć się stresu ze swojego życia. Kiedy zwrócimy uwagę na różnych swoich znajomych możemy zauważyć, że niektórzy radzą sobie ze stresem lepiej, a inni gorzej.
Przyjrzyjmy się temu, co może decydować o tym jak znosimy stres.
Umiejscowienie kontroli
Ludzie różnią się między sobą
poczuciem tego, jak bardzo sami
mogą wpływać na swoje życie. Jedni
z nas wolą interpretować świat jako
miejsce, w którym różne sytuacje
nam się po prostu zdarzają i sami
nie mamy na to większego wpływu.
Inni uważają, że sami są kowalami
swojego losu i to czego doświadczają w życiu jest efektem ich działań.
Większość z nas znajduje się gdzieś
pośrodku – pomiędzy jedną i drugą
postawą. To w jaki sposób przeżywamy własny wpływ na swoje
życie jest pierwszą z cech, które
w znaczący sposób wpływają na
nasze przeżywanie stresu i radzenie
sobie z nim. Dowiedziono, że osoby, które są skłonne przypisywać
sobie więcej sprawstwa – widzieć
swój wpływ na to, co dzieje się
w ich życiu – łatwiej radzą sobie
z trudnymi przeżyciami. Może to
wiązać się z poczuciem, że żadna
sytuacja, nawet ta bardzo trudna,
nie jest jednoznacznym wyrokiem,
kiedy można podjąć działanie ze
swojej strony.

Podejście do zmian
Mówi się, że nic w życiu nie jest tak
stałe jak zmiana. Niektórzy jednak
reagują na nie lepiej od innych. Są osoby, które przez kilkanaście lat nie zdecydowały się nawet na drobną zmianę
w wystroju mieszkania, a są takie, które
„muszą” przestawić meble raz na pół
roku, bo inaczej czują dyskomfort.
Badania pokazują, że kiedy do różnych zmian w życiu podchodzimy jak
do wyzwań, którym należy sprostać,
radzimy sobie lepiej ze stresem także
w skrajnie trudnych sytuacjach. Budowanie swojego poczucia bezpieczeństwa na stabilności rozumianej jako
unikanie różnych zmian sprawi, że
stres będzie występował intensywnie
nawet w drobnych sytuacjach związanych ze zmianą.

Optymizm
W naukowym rozumieniu daleki jest
od różowych okularów. Nie chodzi
o to, żeby nie przejmować się trudnościami, wszędzie wietrzyć pomyślne
wiatry i nie bacząc na przeszkody
jaskrawo myśleć o przyszłości. Pod
pojęciem optymizmu mam na myśli
konstruktywne podejście do porażek.

Nie przekładanie tego, co nam się nie
uda na myślenie o sobie, ale wyciąganie
wniosków i wskazówek na przyszłość.
Nawet Edison zanim wynalazł żarówkę doznał wielu porażek związanych
z nieudanymi próbami. Umiejętność
wyciągania wniosków z nieudanych
sytuacji i mimo wszystko podejmowania trudu ponownie przekłada się
na naszą odporność na szkodliwy
wypływ stresu.

Jest to zdecydowanie wątpliwe czy
stres może stanowić kandydata na
przyjaciela. Jednak jego obecność
w naszym życiu jest niezaprzeczalna, a życie z przyczepionym na stałe
śmiertelnym wrogiem jest trudne
i nieprzyjemne. Wiedza o tym czy
stres jest dla mnie skrajnie przerażającym doznaniem, czy tylko pewnym
dyskomfortem pomaga pracować nad
swoim nastawieniem i dążeniem do
lepszego zdrowia.
vv Emilia Owoc
Gabinet Pomocy Psychologicznej
Psychologkrzeszowice.pl

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

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

Drzewka świąteczne
cięte oraz w donicy

• Świerk
• Jodła

Dekoracje świąteczne
• Bombki
• Świece
• Stroiki itp.
• Gwiazdy Betlejemskie

Wolbrom, Chełm ul. Grabie 3
(przy drodze Wolbrom-Kraków)

Tel. 511 906 728, 503 909 256
Zapraszamy!
Pon.- Pt. 9 - 1700 • Sob.-Niedz. 1000 - 1600
00

www.ogrodnikwolbrom.pl
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WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!
SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!
A NA MIKOŁAJA
POLECAMY...
KOMPUTER PC
DO GIER 4x 3.8 GHz

999 zł !!!

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

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

LODOWISKO WRÓCI NA OLKUSKI RYNEK

Olkuszanie mogą już ostrzyć łyżwy, gdyż pewnym jest, że w nadchodzącym sezonie
zimowym lodowisko znów stanie na w sercu Srebrnego Miasta. Od połowy listopada
rozpoczną się prace związane z montażem konstrukcji lodowiska, tak, aby od 1 grudnia
amatorzy łyżwiarstwa mogli ponownie próbować swoich sił na Srebrnej Tafli. Z pewnością
ucieszą się też z niższych cen biletów wstępu.
- W ubiegłym sezonie lodowisko na
olkuskim rynku dawało wszystkim
wiele radości. Korzystali z niego nie
tylko mieszkańcy naszej gminy, ale
również licznie przybywający goście.
Piękna iluminacja świąteczna i radosne okrzyki łyżwiarzy sprawiły, że
zimą serce naszego miasta tętniło
życiem. Nie do pomyślenia dla nas
było, by porzucić pomysł, który
cieszył się takim powodzeniem
i poparciem mieszkańców. Liczę na
to, że w tym sezonie przynajmniej
powtórzymy sukces organizacyjny
lodowiska – komentuje burmistrz
Roman Piaśnik.
Jest na to duża szansa, gdyż już teraz
Gmina Olkusz uzyskała zapewnienie
o niższych cenach biletów wstępu na
Srebrną Taflę. Należy przypomnieć,
że opłata za bilet gwarantuje jednorazowy wstęp na lodowisko bez
żadnego limitu czasowego.
Korzystanie z lodowiska wiązać się
będzie z następującymi opłatami:
• dla osoby dorosłej: 8,00 zł
brutto / wejście
• dla dzieci i młodzieży szkolnej
poza zajęciami szkolnymi - 7,00
zł brutto / wejście
• dla emerytów, rencistów - 6,00
zł brutto / wejście
• dla dzieci i młodzieży szkolnej
(za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) w czasie ferii zimowych ze szkól z terenu Miasta
i Gminy Olkusz 9:00 –14:00
- 5,00 zł brutto / wejście
• wypożyczenie jednej pary łyżew
na jedno wejście na lodowisko 7,00 zł brutto
• wypożyczenie jednej pary łyżew
na jedno wejście na lodowisko

6 PUCHARÓW JURAJSKICH KARATEKÓW Z OLKUSZA
NA PUCHARZE MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO
OYAMA PFK W KUMITE W DOBCZYCACH

W dniu 21.10 2017 roku w Dobczycach odbył się Puchar Makroregionu
Południowego Oyama PFK w Kumite. W zawodach udział wzięło ponad
160 zawodników z 16 klubów.
Oficjalnego otwarcia zawodów
dokonał Burmistrz Dobczyc
oraz Starosta powiatu myślenickiego . Zawody zaszczycił
Prezes OYAMA PFK Hanshi
Jan Dyduch 8 dan oraz Prezes
OYAMA IKF Shihan Andrzej
Pierzchała 7 dan. Sędzią Głównym był Shihan Paweł Pajdak 6
dan z Sosnowca.

Gratulujemy podjętego wyzwania i startu najmłodszym zawodnikom Bartoszowi Matysskowi
i Mikołajowi Ćwikowi. Udziały
w turniejach Kumite wymagają odwagi, poziom rywalizacji

Laski
Katowice

Olkusz
DK94

SKLEP MOTORYZACYJNY
 AKCESORIA I CHEMIA
 TARCZE I KLOCKI
 FILTRY I OLEJE
 AKUMULATORY
 ZAWIESZENIA
 ROZRZĄDY
 ŻARÓWKI
 INNE...
Wymiana opon

Karczma
Bida

Kolonia
ul. Bolesławska 117
tel. 788 994 461

Organizatorem Pucharu był
Małopolski Klub Sportow y
KOYAMA pod wodzą Sensei
Mirosława Osiki 4 dan.
Jurajski Klub reprezentowało
9 zawodniczek i zawodników
przygotowanych przez Sensei Kazimierza Skalniaka 4
dan, który na zawodach pełnił
funkcję sędziego. Opiekunem
kadry była Sensei Kinga Skalniak 1 dan, zdjęcia wykonywała
Pani Marta Skalniak. O dużym
pechu może mówić Sempai Kinga Kowal, która zajęła 4 miejsce
w kat. juniorki do 50 kg. – Semi-Knockdown. Kinga stoczyła kilka dynamicznych pojedynków,
a w walce o III miejsce po dwóch
dogrywkach minimalnie przegrała decyzją sędziów.

OSOBOWE
DOSTAWCZE • TIR

w ramach zajęć lekcyjnych –
4,00 zł brutto
• ostrzenie pary łyżew (własności
osoby prywatnej) - 10,00 zł
brutto
• bilet rodzinny (2 dzieci + rodzice) – 18,00 zł brutto / wejście
• bilet dla rodziny posiadającej
Kartę Dużej Rodziny 20,00 zł
brutto /wejście
• Karnet: 10 wejść normalny:
70,00 zł brutto, ulgowy: 42,00
zł brutto
• Karnet: 20 wejść normalny:
130,00 zł brutto, ulgowy: 80,00
zł brutto
• Wypożyczenie korektorów
czy figurek do nauki jazdy na
łyżwach bez opłat
Podobnie jak w ubiegłym roku, burmistrz Olkusza zadbał również o to,
by na Srebrnej Tafli organizowane
były imprezy okolicznościowe,
w czasie których wstęp na lodowisko będzie całkowicie bezpłatny. Już teraz zabawę na lodowisku
można zaplanować sobie na wielkie
otwarcie, Mikołajki, Sylwestra, czy
Walentynki. Zupełnie za darmo

autoserwis.boleslaw

jest bardzo wysoki i wyrównany,
systematyczne wyczerpujące treningi dają szanse na odniesienie
sukcesu. Wierzymy, że zdobyte
doświadczenie będzie procentowało.
Bardzo dziękujemy wszystkim
Rodziców i Opiekunom za owocną współpracę. Przed nami przygotowania do następnych zawodów oraz do Jurajskiej Olimpiady
w grudniu.
WYNIKI:
• Weronika Furman
I miejsce - kat. juniorki starsze pow. 60 kg.- konkurencja
Semi-Knockdown.
• Jakub Jurczyk
II miejsce – kat. junior starszy
do 80 kg.- konkurencja
Semi-Knockdown.

• Olaf Niewiara
II miejsce – kat. do 50 kg.konkurencja Lekki Kontakt.
• Dawid Nieć
II miejsce – kat. do 35 kg. konkurencja Lekki Kontakt.
• Patryk Pięta
III miejsce – kat. do 50 kg. konkurencja Lekki Kontakt.
• Matylda Róg
III miejsce – kat. do 45 kg.konkurencja Lekki Kontakt.
• Kinga Kowal
IV miejsce – kat. do 50 kg.konkurencja
Semi-Knockdown.

od

Komputerowe
ustawianie
od
zbieżności

60 zł

Wymiana rozrządu

od

199 zł

POKRYCIA
DACHOWE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ
GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE
• MEMBRANY
• RYNNY

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!
Gratulujemy !!!
OSU !!!

50 zł

Internetowe ceny opon!!!

tel. 601 464 046

z lodowiska będą korzystali uczniowie z terenu Miasta i Gminy Olkusz
w ramach zajęć szkolnych, natomiast w czasie przerwy świątecznej
oraz w ferie zimowe wykwalifikowani instruktorzy poprowadzą bezpłatną szkółkę jazdy na łyżwach.
Lodowisko o wymiarach 18 x 29
metrów będzie czynne codziennie
od 9:00 do 21:00. W czasie imprez
okolicznościowych godziny te mogą
ulegać zmianom, aby chętni mogli
na lodowej tafli spędzić np. Sylwestra. Minionej zimy rynek był bardzo popularną destynacją spacerów
mieszkańców oraz gości - szczególnie
wieczorem, kiedy centrum miasta
zdobiły cudownie prezentujące się
iluminacje.
- Nie chcę zbyt wcześnie zdradzać
szczegółów, ale mogę uchylić rąbka
tajemnicy, że chcemy i w tym roku
mieszkańców pozytywnie zaskoczyć. Rynek będzie jeszcze piękniejszy – obiecuje Roman Piaśnik,
włodarz Olkusza. – To przedsięwzięcie jest wspaniałą promocją naszego
miasta i atrakcyjną ofertą spędzenia
czasu wolnego.

ATRAKCYJNE CENY!
PROFESJONALNA
OBSŁUGA!

W OCZEKIWANIU
NA NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

Kasowanie błędów

od

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE
Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS
Diagnostyka akumulatora
i alternatora GRATIS
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Informacje

KOCJAN. ŻYCIE POD WIATR

12 listopada o 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się premiera filmu
dokumentalnego „Kocjan. Życie pod wiatr”. Słowo wstępne wygłosił Konrad Kulig, Prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i jeden z reżyserów
filmu. Drugim jest Mateusz Radomski.
Produkcja: Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej koło
Olkusz i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Patronat honorowy:
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada o 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu rozpoczęły się obchody
Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku uroczystość uświetnił koncert laureatów I Olkuskiego Konkursu Pieśni i Piosenek Patriotycznych „Olkuszanie dla Niepodległej” oraz piosenki Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Tria Łódzko-Chojnowskiego.
Honorowy patronat sprawował
Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, a patronat
medialny „Przegląd Olkuski”.

Organizatorami byli: Miejski
Ośrodek Kultury w Olkuszu
oraz Urząd Miasta i Gminy
Olkusz, a współorganizatorami:
Gminna Rada Seniorów, PTTK
oddział Olkusz, Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie
Górniczej i Szkoła Podstawowa
Nr 4 z Oddziałami Gimnazjum
Nr 3 w Olkuszu.

widowiskową każdy otrzymał
pięknie wydaną broszurę „Olkuszanie dla Niepodległej”.
Przybyli przedstawiciele władz
samorządowych z burmistrzem
Romanem Piaśnikiem na czele.

Święto Niepodległości to niezwykle ważne i wzruszające
święto dla każdego Polaka.
Dlatego nic dziwnego, że drżał
głos witającej zebranych dyrektor MOK Beaty Soboń, drżał
głos burmistrza Romana Piaśnika i drżał głos Ryszarda Ryzy,
Goście zaczęli pojawiać się już Przewodniczącego Olkuskiej
godzinę wcześniej. Niektó- Rady Seniorów.
rzy zadbali o biało-czerwone W niezwykły nastrój wprowadził
wstążeczki lub rozetki w kla- wszystkich koncert laureatów
pie. W holu MOK oglądano I Olkuskiego Konkursu Pieśni
wystawę z Muzeum „Sztygarka” i Piosenek Patriotycznych „Olkuw Dąbrowie Górniczej „Śląza- szanie dla Niepodległej”. W niecy i Zagłębiacy w Legionach jednych oczach zabłysły łzy.
Polskich”. Przy wejściu na salę

Tego wieczoru laureaci otrzymali nagrody i dyplomy z rąk
burmistrza Romana Piaśnika,
Beaty Soboń i Ryszarda Ryzy.

Kierownik Działu Artystycznego MOK Michał Mączka
przypomniał, że jest to jedno
z działań Projektu „Olkuszanie
dla Niepodległej”, dofinansowanego ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Na zakończenie wieczoru piosenki Jacka Kaczmarskiego,
narodowego barda, grało i śpiewało Trio Łódzko-Chojnowskie
wskutek przypadku losowego
zredukowane do duetu.
Piękny to był wieczór i wzruszający, taki właśnie, jaki w Święto
Niepodległości być powinien...

W filmie zawarto relacje wciąż żyjących świadków; osób, które Kocjana
znały, w tym jego siostrzenicy, Heleny Gęgotek oraz relacje historyków,
dokumentację zdjęciową, a nawet filmową z okresu II wojny. Dokument
przybliża postać Antoniego Kocjana,
olkuszanina, wybitnego konstruktora samolotowego i szybowcowego
– w przedwojennej Polsce połowa
szybowców była jego konstrukcji.
Można prześledzić jego życie poprzez
naukę w szkole, studia, pierwsze sukcesy zawodowe, pracę w konspiracji,
pobyt w KL Auschwitz, niezwykle

cenny wkład w rozpracowanie broni
rakietowej V1 i V2 aż po śmierć na
Pawiaku, w wieku 42 lat, dzień po
urodzinach... Życie pod wiatr.
Całkowita cisza trwała jeszcze przez
chwilę po zakończeniu projekcji, jakby każdy z widzów chciał się pożegnać z tym niezwykłym człowiekiem, który w swoim krótkim życiu

dokonał tak wiele, a mógł dokonać
jeszcze więcej.

Wiele osób zostało, aby porozmawiać
z reżyserami filmu, lub choćby tylko
pogratulować podjęcia tak ważnego
tematu, starań, aby pamięć o Antonim Kocjanie trwała w kolejnych
pokoleniach.

TYM, CO ODESZLI

5 listopada w sali widowiskowej MOK odbył się koncert „Tym, co odeszli” zorganizowany
przez Ognisko Muzyczne „Żaczek” i Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.
W imieniu dyrektor MOK Beaty
Soboń zebranych powitał Piotr
Skrzynecki zapraszając do wspólnego spędzenia chwil pełnych
refleksji i zadumy przy wspominaniu bliskich, których już z nami
nie ma, a którzy pozostawili ślad
w naszych sercach i pamięci.
Miejski Ośrodek Kultury swoim
uczestnictwem w tym wydarzeniu uczcił pamięć swoich pracowników, współpracowników
i wszystkich z tworzeniem i pro-

pagowaniem kultury
związanych, ludzi
z talentem, pasją
i miłością do sztuki i piękna, którą
przekazali następnym pokoleniom,
aby żyła i trwała...

Nastrój muzyczny
t worz yl i m łodzi
Muzycy zaproszeni przez Ognisko
Muzyczne „Żaczek” prowadzone
przez Adama Jochemczyka, a ich

prezentacje wokalne i instrumentalne były szczodrze oklaskiwane
przez publiczność.

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

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

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

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

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

Informacje
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

betony towarowe od B-10 do B-40
betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
betony drogowe i mostowe
betony wg receptury powierzonej
zaprawy budowlane
podsypki stabilizujące

Oferujemy również gamę
prefabrykatów z wibroprasy:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

www.pro-bet.com.pl • pro_bet@poczta.onet.pl
BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE WODY

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE

Troska, o jakość wody oraz proces dostosowywania polskich przepisów prawnych do wymagań Dyrektyw Unijnych
doprowadzi do stworzenia Planów Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przez wszystkie podmioty zaopatrujące mieszkańców w wodę jeszcze w tym roku. Nad tym zagadnieniem na szczeblu rządowym pracują fachowcy reprezentujący
różne dziedziny m.in. hydrogeolodzy, eksploatatorzy sieci i ujęć, przedstawiciele sanepidów czy laboratoriów.
W wyniku prac mają powstać procedury, które będą zabezpieczać wodę
przed m.in. niewłaściwą działalnością
człowieka. Dlatego właśnie, Olkuskie
Wodociągi zorganizowały we wrześniu
br. konferencję dot. tworzenia Planów
Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody.
Interesujący wykład wygłosił Zastępca Dyrektora ds. Wody Krakowskich
Wodociągów – Pan Tadeusz Bochnia.
Konferencja obfitowała w branżystów
z sąsiednich przedsiębiorstw wodociągowych m.in. z Chrzanowa, Krzeszowic, Wolbromia, Trzyciąża i Łaz oraz
przedstawicieli władz samorządowych
z Olkusza, Bukowna, Klucz i Bolesławia w większości reprezentujących
referaty związane z ochroną środowiska.
Nie mogło także zabraknąć Dyrektora
Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Olkuszu – Pani Agaty Knapik. Procedury
dot. bezpieczeństwa Olkuski PWiK
od lat posiada i stosuje. Jednak zmieniające się przepisy prawa oraz chęć
i obowiązek dostosowania się do standardów europejskich powodują ciągłe
doskonalenie istniejących procedur. Jako
Przedsiębiorstwo posiadające akredytowane laboratorium, świadczące wysoką
jakość usług oraz aktywnie uczestniczące
w stowarzyszeniach i klastrach wodnych,
także w tym przypadku nie przygląda się
biernie tak ważnemu tematowi.
Poza organizacją konferencji, Spółka
pracuje nad zmianami a w efekcie zgłasza
uwagi do projektów aktów prawnych.
Olkuskie Wodociągi od zawsze dostarczają mieszkańcom wodę bezpieczną
do spożycia, o czym świadczą wyniki
jej badań, wykonywane przez własne
akredytowane laboratorium oraz laboratorium sanepidowskie. Nie stwierdza
się w niej żadnych przekroczeń parametrów fizykochemicznych, zaburzeń
w składzie chemicznym ani obecności

Skład wody z nowego systemu zaopatrzenia w wodę
(ujęcie wody w Cieślinie, Bydlinie i Kolbarku)
Lp.

Skład mineralny
wody

Jednostka

Wyniki analiz wraz
z niepewnością

1

Odczyn pH
w temp. 25°C

-

7,7 - 7,9

2

Żelazo

µg/l Fe

18

3

Zasadowość
ogólna

mg/l CaCO3

200 - 220

4

Twardość ogólna

mg/l CaCO3

250 - 300

(ok. 12 - 14 stopni niemieckich)

5

Wapń

mg/l Ca

6

Magnez

mg/l Mg

18

7

Chlorki

mg/l Cl

11 - 15

8

Fluorki

mg/l F-

0,12

9

Siarczany

mg/l SO4-

35 - 41

bakterii chorobotwórczych. W porównaniu z jakością wód butelkowanych
olkuska kranówka wypada lepiej niż
sprzedawana w sklepach woda. Atutem
dla wody wodociągowej jest wzmożony
i systematyczny nadzór laboratoryjny
i sanepidowski. Woda bogata w mikroelementy takie jak żelazo, cynk, mangan,
fluor, magnez, wapń daje pewność, że
do naszych organizmów dostarczany
jest „pakiet zdrowotny”, zapewniający
prawidłowe funkcjonowanie układów
kostnego, nerwowego, krwiotwórczego
i trawiennego.
Nowy system zaopatrzenia w wodę
i rozległa sieć wodociągowa (ponad 700
km) jest obiektem wymagającym szczególnej troski i zabezpieczeń. Przesył na
duże odległości może doprowadzić do
zmiany jej jakości. Aby temu zapobiec
konieczna jest dezynfekcja wody przy
użyciu podchlorynu sodu i lamp UV.
Przedsiębiorstwo stara się utrzymywać

75 - 90

bardzo niski poziom chloru (ok. 0,15
mg/l) przy dopuszczalnym stężeniu, które wynosi 0,3 mg/l. Woda jest badana
codziennie, chociaż przepisy określają
częstotliwość badań średnio raz na rok.
Próbki do badań pobierane są nie tylko
na ujęciach wody, lecz również w licznych punktach badawczych na sieci.
Taka codzienna i intensywna kontrola
jakości wody jest dobrym działaniem
w kierunku utrzymania bezpieczeństwa
zdrowotnego olkuskiej wody.
Taryfa na 2018 rok uwzględnia optymalizację kosztów działalności Spółki nie
powodując jednocześnie obniżenia standardów dot. bezpieczeństwa zdrowotnego dostarczanej wody. Efektem tych
działań będzie propozycja dla właścicieli
Spółki tj. Gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze dotycząca obniżenia ceny
m3 wody w 2018 roku.
Zarząd Olkuskich Wodociągów

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
KLUCZE - OSADA 36c
Świadczymy pełen zakres
badań technicznych dla wszystkich
rodzajów pojazdów

FHT Lesław Grabowski
OSKP 668 024 737
Biuro 668 024 735

facebook.com/oskpklucze

Godziny otwarcia:

oskp@grabowskitransport.pl

Pn. - Pt

7.00 - 19.00

www.grabowskitransport.pl

Sobota

8.00 - 14.00

Do każdego przeglądu upominek!
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Reklamy

POLICJA

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

UWAGA KIEROWCY! POLICJA APELUJE O OSTROŻNOŚĆ
W ciągu ostatniej doby na drogach powiatu olkuskiego doszło do kilku kolizji i wypadków drogowych. Nieprawidłowe zachowania
kierowców na drodze m.in. nadmierna prędkość, czy niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, to tylko niektóre
z przyczyn tych zdarzeń. Nie brakuje też nieodpowiedzialnych kierowców wsiadających do samochodów po alkoholu i powodujących
wypadki, w których zupełnie niewinne osoby tracą zdrowie a nawet życie.
13.11.2017 r. Na drodze wojewódzkiej nr 794 pomiędzy Wolbromiem a Chełmem doszło do
wypadku drogowego z udziałem
dwóch pojazdów: audi A4 i volkswagena golfa. Jak wstępnie ustalono, kierujący audi, 47-letni
mieszkaniec Poręby Dzierżnej,
zjechał na przeciwległy pas ru-

chu i uderzył w volkswagena. Do
szpitala w Olkuszu przewieziono
kierowcę audi.
Do kolejnego wypadku, w którym
zostały ranne dwie osoby, doszło około godziny 20 w Zadrożu.
Na drodze wojewódzkiej nr 794
zderzyły się dwa samochody
osobowe: opel corsa i volkswa-

gen golf. Jak wstępnie ustalili
policjanci, kierujący volkswagenem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na
przeciwległy pas ruchu i uderzył
w opla. 52-letni kierowca opla
w ciężkim stanie został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Szpitala

im. Jana Pawła II w Krakowie.
Jego 55-letnia pasażerka trafiła do szpitala w Olkuszu. Jak się
okazało, kierowca volkswagena,
55-letni mieszkaniec Krakowa,
był nietrzeźwy. Przeprowadzone
badanie na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu wykazało u niego 1,84 promila.

KRONIKA POLICYJNA
lesław, nieustalony do chwili obecnej sprawca, włamał się do myjni
samochodowej i ukradł pieniądze. Tego samego dnia włamano się
sklepu w Olkuszu. Złodziej zerwał kłódkę , wyłamał zamek w drzwiach
i z pomieszczenia ukradł pieniądze , papierosy i alkohol. Na ulicy Zofii
Nałkowskiej w Olkuszu z tzw. „wózkarni” skradziono wózek inwalidzki.
Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

PROJEKTOWANIE W 3D

• KRZE. KRADZIEŻ PORTFELA

8 listopada 2017 roku w miejscowości Krze z samochodu osobowego
skradziono portfel . Złodziej wykorzystał okazję i z otwartego pojazdu
ukradł portfel, w którym znajdowały się m.in. dokumenty i pieniądze.
Sprawą kradzieży zajmują się policjanci z Bukowna.

MEBLE NA WYMIAR

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

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

www.duodampex.pl
PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

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

Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowo-mięśniowego

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej
księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności

ul. Króla Kazimierza
Wielkiego 29, Olkusz

tel. 32 754 56 70

• ŻURADA. ZDERZENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO Z CIĄGNIKIEM
ROLNICZYM

13 listopada 2017 roku około godziny 12.20 w Żuradzie na drodze
wojewódzkiej nr 791 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciągnika rolniczego.
Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący Oplem Astrom, jadąc od
Niesułowic w stronę Olkusza, najechał na tył ciągnika rolniczego. Do
miejscowego szpitala został przewieziony kierowca opla. Po udzieleniu pomocy medycznej mężczyzna został zwolniony. Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, wykonał szkic sytuacyjny i zrobił zdjęcia. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu będą
wyjaśniać przyczynę i okoliczności w jakich doszło do tego zdarzenia
drogowego.

• WYPADEK DROGOWY W TRZYCIĄŻU

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Wolbromiu zajmują się sprawą kradzieży portfela. Do zdarzenia doszło 10 listopada 2017 roku
na ulicy Mariackiej w Wolbromiu. Mieszkanka Olkusza straciła telefon
komórkowy oraz portfel z pieniędzmi i kartą bankomatową.

04.11.2017 roku na terenie gminy Trzyciąż doszło do wypadku drogowego samochodu osobowego. Została ranna jedna osoba.
Do zdarzenia doszło około godz. 1.05 w jednej z miejscowości na terenie gminy Trzyciąż. Jak wstępnie ustalili policjanci kierujący pojazdem marki renault, 19-latek stracił panowanie nad pojazdem wjechał
do rowu, następnie uderzył w mostek po czym auto przewróciło się
na dach. Kierujący w stanie ciężkim został przetransportowany przez
pogotowie do szpitala.
Zabezpieczono miejsce zdarzenia, funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, zabezpieczyli ślady oraz wykonali oględziny miejsca
wypadku. Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego
zdarzenia drogowego.

• KLUCZE. SAMOCHÓD POTRĄCIŁ PIESZEGO

• ZDERZENIA TRZECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH.

• WOLBROM. KRADZIEŻ PORTFELA I TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Policjanci ustalają przyczyny i okoliczności zdarzenia drogowego, do
którego doszło w piątek, tj. 10.11.2017 roku na ulicy Bolesławskiej
w Kluczach. Jak wstępnie ustalono, kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen Golf potrącił mężczyznę, który najprawdopodobniej wtargnął na przejście dla pieszych. Pieszy został przewieziony do szpitala. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu
w organizmie wykazało, że pieszy był nietrzeźwy, miał około 3 promile alkoholu.
• OLKUSZ. KRADZIEŻE Z WŁAMANIAMI

Na przestrzeni ostatniego tygodnia doszło do trzech kradzieży z włamaniem. W środę , tj. 8 listopada 2017 roku na terenie gminy Bo-

03.11.2017 r. około godziny 14:07 na terenie Wolbromia zderzyły się
trzy samochody osobowe. Dwie osoby poszkodowane przetransportowano do szpitala.
Jak wstępnie ustalono kierujący samochodem osobowym marki Ford
Mondeo najechał na tył poprzedzającego samochodu osobowego
marki Fiat. W wyniku uderzenia samochód Fiat Punto został zepchnięty na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadący z naprzeciwka pojazd marki Audi. Dwie osoby uczestniczące w zdarzeniu z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu
funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, zabezpieczyli ślady
oraz wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Policjanci będą wyjaśniać
przyczyny i okoliczności tego wypadku drogowego.

POLICJANCI APELUJĄ O ZACHOWANIE TRZEŹWOŚCI NA DRODZE!
Bezmyślni kierowcy, którzy wsiadają za kierownice samochodów, nie tylko tracą uprawnienia, czy kończą swoją jazdę w rowie
lub na przydrożnym drzewie, mogą również stracić życie. Często są sprawcami tragicznych wypadków, w których cierpią zupełnie niewinne osoby. Dlatego zanim wsiądziesz za kierownicę po użyciu alkoholu, zastanów się jak może zmienić się twoje
życie lub życie innych osób.

APELUJEMY RÓWNIEŻ O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI!
TANIO
SZYBKO
SOLIDNIE

W okresie jesiennym, na drodze ciągle zmieniają się warunki jazdy, wcześnie zapada zmrok, pada deszcz, tworzą się mgły,
pierwsze przymrozki i śliskie jezdnie. Są to okoliczności, które powinny wzmożyć czujność kierowcy. Dlatego jedź ostrożnie,
przestrzegając przepisów, z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze. Pamiętaj, że bezpieczeństwo na
drodze zależy w dużej mierze od kierowców od ich rozwagi i umiejętności przewidywania zagrożeń.

Informacje
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SKLEP TECHNIK

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

Oferujemy narzędzia:
skrawające, gwintujące i pomiarowe.
Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 533 190 712
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.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"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do
Świat należy
Kontakt:
do kobiet
Regionalnego Biura
Małgorzata Poznańska
Oriflame w Olkuszu
tel. 696-052-702;
ul. Kr. K. Wielkiego 57
poniedziałek 1600 - 1800
środa 1300 - 1700
piątek 1200 - 1800

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

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
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

Biuro czynne:

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

Anna Przetacznik

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

510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

Druk:

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

„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 • Kwaśniów Dolny •
• Kwaśniów Górny • Krzywopłoty • Niesułowice • Olewin • Olkusz • Osiek • Pazurek •
• Podchybie • Podlesie • Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Troks • Trzyciąż •
• Wierzchowisko • Witeradów • Wolbrom • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • 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
DOM WESELNY „LAWENDOWY DWOREK” W KLUCZACH
ZAPRASZA NA WYJĄTKOWY

SYLWESTER W CHINACH

Bal Andrzejkowy

OD 2 999 ZŁ
W cenie:

PEŁEN MAGII, WRÓŻB A PRZEDE WSZYSTKIM DOBREJ ZABAWY...

SOBOTA
25.11.2017
2000 – 400
100 zł/os
ZABAWA
MOC TANECZNYCH HITÓW
SERWOWANYCH PRZEZ DJ'A

MENU
UROCZYSTA KOLACJA
BUFET ZIMNYCH PRZEKĄSEK
BUFET SŁODKOŚCI
DANIA NOCNE W FORMIE
GORĄCEGO BUFETU

Kontakt:
biuro@asestravel.pl
tel. 32 647 71 07, 692 829 191

Sylwester w Paryżu

ŻUREK STAROPOLSKI
SERWOWANY CAŁĄ NOC

+ Disneyland - First Minute - 709 zł
5 dni - w cenie: przejazd, śniadania, o
pieka pilota, zwiedzanie atrakcji Paryża,
pożegnanie starego roku w Disneylandzie !!!

NAPOJE ZIMNE
BEZALKOHOLOWE
BEZ OGRANICZEŃ
BUFET KAWOWY

• PRZELOT WARSZAWA-PEKIN,
• ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE,
• OPIEKA PILOTA,
• KOLACJA SYLWESTROWA,
• ZWIEDZANIE WG PROGRAMU

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

REZERWACJE: 796 720 700, 602 574 450 - LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Możliwość rezerwacji noclegów: koszt 70 zł/1os, w cenę wliczone jest śniadanie.

LATO 2018 już w sprzedaży zapraszamy do rezerwacji
w promocyjnych cenach

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

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

PRODUCENT
OGRODZEŃ

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

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

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

Zapraszamy:

LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65

BRAMY • PRZĘSŁA
BALUSTRADY

tel. 518 718 020

Prawo Jazdy kat. „B”
oraz AM, A1, A2, A
marzanna.edu.pl • tel. 698 280 488

Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 9.00 - 13.00

SIŁOWNIA • FITNESS • INDOOR CYCLING • CROSS TRAINING
ZACZYNAMY NOWY SEZON - PROMOCJA 10% dla wszystkich na karnety open
+ KOLEJNE 10% jeżeli przyjdziesz do klubu z nową osobą.
Opłata aktywacyjna 1 zł.
Z karnetem otrzymujesz:
Plan treningowy • Analizę składu masy ciała • Trening wprowadzający
Karnety poranne dla studentów i seniorów od 55 zł

Osiek 58c, 32-300 Olkusz
e-mail: recepcja@pridefitness.pl

tel: (32) 647 10 81, 883 770 210
www.pridefitness.pl

