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KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

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

   Serdecznie zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 17.15  
sobota     9.00 - 13.00

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

SPRZEDAŻ
BRYKIETU

WSZYSTKO 
Z DREWNA

"U GÓRALA"

U NAS NAJTANIEJ! 

• Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm
• Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm 
• Deski elewacyjne 13 cm 
• Deski podłogowe
• Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe 
• Listwy wykończeniowe z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu 
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne 
• Zabawki, ozdoby, bibeloty, skrzynki do decupage

• DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE

MOŻLIWOŚĆ
DOSTAWY

tel. (32) 754 60 10

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

Czynne: Poniedziałek - piątek od 7.00 do 16.00

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

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

PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

STAŁA
OPIEKA

SERWISOWA

Kasy Fiskalne 
Online 

szczegóły 
u sprzedawcy

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

www.polnox.pl

SPRZEDAŻ 
KOMPUTERÓW

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
NAJLEPSZE CENY!

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

Novitus
Nano E

POSNET
ERGO

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

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

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791) 
 Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600  Sob. 800 - 1400

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791) 
 Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600  Sob. 800 - 1400

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

POMOC DROGOWA • TRANSPORTPOMOC DROGOWA • TRANSPORT
TEL.: 5000 999 01TEL.: 5000 999 01

www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl
MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 28224h

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego 
   lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

LOMBARD
SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA 
Przebijemy każdą cenę! Gotówka od ręki!

tel. 512 777 884

Możliwość indywidualnych negocjacji warunków umowy
Dla nas każdy klient jest wyjątkowy

Serdecznie zapraszamy pon.- sob. 8.00 - 20.00

OLKUSZ, UL. KASZTANOWA 4 Parking przy posesji 
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14 PUCHARÓW ZDOBYLI JURAJSCY KARATECY  
Z OLKUSZA I WOLBROMIA NA OTWARTYM PUCHARZE 

MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO OYAMA PFK  
W KUMITE I KATA W WIELICZCE

W dniu 27 października 2018 r. w Centrum Edukacujno- Szkoleniowym w Wieliczce, odbył 
się Otwarty Puchar Makroregionu Południowego OYAMA PFK w Kumite i Kata. Z Jurajskie-
go Klubu Oyama Karate w Olkuszu i Wolbromiu wzięło udział 28 osób, przygotowanych 
przez Sensei Kazimierza Skalniaka 4 dan oraz Sensei Kingę Skalniak 1 dan.
Obsługę fotograficzną zawodów peł-
niła Pani Marta Skalniak. W zawo-
dach udział wzięło ponad 400 
zawodników z 20 klubów. Zawod-
nicy walczyli w konkurencjach: Kata, 
Lekki Kontakt i Semi-knockdown.
Puchar otworzyli Pan Rafał Ślęczka, 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka ds. Społecznych oraz Han-
shi Jan Dyduch, Prezes OYAMA 
PFK. Po dynamicznych pojedyn-
kach w Kumite do strefy medalowej 
nie dostali się: Weronika Furman, 
Aleksandra Miska, Olgierd Niewiara, 
Hubert Fira, Dawid Nieć.
Po ładnych prezentacjach bez medali 
wrócili, w KATA :  Emilia Stach, 
Paweł Glanowski, Amelia Grzanka, 
Aleksandra Miska, Jan Tracz, Hubert 
Fira, Natalia Chmiest, Karolina Pasek, 
Igor Kołodziej, Sylwester Szyler.
O prawdziwym pechu może mówić 
Aleksandra Miska, która startowała 
w dwóch konkurencjach, w Kata 
przegrała głosami 2:3 a w Kumite 
po remisie decyzję na niekorzyść Oli 
podjął sędzia maty. Jesteśmy z Oli 
bardzo dumni,  udział w zawodach 
pozwala nam poznać swoje mocne 
i słabe strony.  Musimy pokazać, że 
potrafimy wygrywać i przegrywać 
oraz, że szanujemy decyzje sędziów 
– to są eksperci.  Przed nami  Otwar-
ty Puchar Europy OYAMA IKF, 
Kata, Knockdown, Lekki Kontakt, 
Semi-knockdown- Radom - 24.11-
25.11.2018 r.

SKŁADAMY GORĄCE  
PODZIĘKOWANIA TRENEROM, 

ZAWODNIKOM, RODZICOM, 
OBSŁUDZE FOTOGRAFICZNEJ  ZA 

OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ. OSU!

WYNIKI: 
W konkurencji LEKKI KONTAKT  

medale zdobyli:

•	Olaf Niewiara – Olkusz  
– I miejsce

•	Mikołaj	Ćwik	–	Olkusz	 
– II miejsce

•	 Patrycja	Wąs	–	Olkusz	 
– II miejsce

W konkurencji SEMI KNOCK 
DOWN medal zdobył:

•	 Jakub Jurczyk – Olkusz  
– III miejsce

W konkurencji Kata  
medale zdobyli:

•	 Grzegorz	Furgaliński	–	Olkusz	 
– I miejsce

•	Karolina Szwagierczak – Olkusz 
– I  miejsce

•	Weronika Furman – Olkusz  
– II miejsce

•	 Kinga Kowal – Olkusz 
– III miejsce

•	 Jakub Jurczyk – Olkusz   
– III miejsce

•	 Sławomir	Borówka	-Olkusz	 
 – III miejsce

•	 Anna Piechowicz – Olkusz  
– II miejsce

•	 Filip Papaj – Wolbrom  
– II miejsce

•	 Jakub Papaj – Wolbrom  
– II miejsce

•	 Natalia Stach – Olkusz  
– II miejsce

OSU !!!

Teren Stacji Demontażu Pojazdów w Ogrodzieńcu-Józefowie! 

LODOWISKO PONOWNIE  
STANIE W SERCU OLKUSZA

Niespotykana jak na tę porę roku pogoda sprawia, że myśli o zimowych 
atrakcjach nie zaprzątają jeszcze mieszkańców gminy Olkusz. Inaczej jest 
jednak w magistracie, gdzie właśnie został rozstrzygnięty przetarg na 
organizację lodowiska w centrum Srebrnego Miasta.
Jest to już zatem pewne od 1 grudnia 
w sercu Olkusza ponownie stanie 
Srebrna Tafla, z której będą mogli 
korzystać wszyscy mieszkańcy oraz 
goście. W ostatnich latach olkuski 
rynek w sezonie zimowym tętni 
życiem. 
- Zainteresowanie lodowiskiem 
przerosło nasze oczekiwania, 
dlatego wiemy, że był to strzał 
w dziesiątkę. Za niespełna miesiąc 
Srebrna Tafla znów będzie otwarta, 
a rynek zostanie ozdobiony piękną 
iluminacją. Wszystko to sprawia, 
że centrum Olkusza staje się miej-
scem, z którego mieszkańcy mogą 
być dumni i do którego chętnie 
przychodzą. Widzimy również 
znacznie większe zainteresowanie 
osób spoza naszej gminy, a nawet 
województwa – komentuje Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza. Podob-
nie jak w ubiegłym roku, Roman 
Piaśnik zadbał o to, by w umowie na 
organizację Srebrnej Tafli wpisana 
została organizacja imprez oko-
licznościowych, w czasie których 
wstęp na lodowisko będzie całko-
wicie bezpłatny. Już teraz zabawę 
na lodowisku można zaplanować 
sobie na wielkie otwarcie, Mikołajki, 
Sylwestra, czy Walentynki. Zupełnie 
za darmo z lodowiska będą korzystali 
uczniowie z terenu Miasta i Gminy 
Olkusz w ramach zajęć szkolnych, 
natomiast w czasie przerwy świą-
tecznej oraz w ferie zimowe wykwa-

lifikowani instruktorzy poprowadzą 
bezpłatną szkółkę jazdy na łyżwach. 
Lodowisko o wymiarach 18x29 
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. 
Zimą rynek stał się naprawdę chętnie 
odwiedzany przez mieszkańców oraz 
gości - szczególnie wieczorem, kiedy 
centrum miasta zdobią cudownie 
prezentujące się iluminacje.  
- Wiele uwagi poświęcamy temu, 

by olkuski rynek naprawdę tęt-
nił życiem. Latem organizujemy 
koncerty, pokazy iluzjonistów, 
taneczne, występy teatralne czy 
kabaretowe. Zimą mamy Wigilię 
Mieszkańców, Orszak Trzech Króli 
oraz lodowisko, na którym organi-
zowane są imprezy okolicznościowe, 
takie jak sylwester… Tych wydarzeń 
z roku na rok przybywa. Gwarantu-
ję, że to nie koniec naszych pomy-
słów na spędzanie wolnego czasu 
w Olkuszu – podsumowuje Roman 
Piaśnik.

Informacje	•	Reklamy
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MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY  
SZLAKIEM WALK LEGIONISTÓW W BYDLINIE

Ponad stu uczestników biegu głównego oraz dzieci i młodzież postanowiło uczcić stulecie niepodle-
głości poprzez udział w zorganizowanym 11 listopada w Gminie Klucze 24. Międzynarodowym Biegu 
Ulicznym Szlakiem Walk Legionistów w Bydlinie. Wydarzeniem towarzyszącym były zorganizowane 
po raz piąty Zawody Nordic Walking.
Zawodnicy biorący udział w biegu 
głównym (dystanse: 12 km dla męż-
czyzn i 8 km dla kobiet) wystartowali 
o godz. 13.00 spod skrzyżowania 
pod szkołą w Bydlinie. Meta biegu, 
jak co roku, wyznaczona została 
na boisku „Legionu” Bydlin, gdzie 
po zakończeniu biegu głównego 
odbyły się biegi dzieci i młodzieży 
na dystansach od 60 m do 800 m.
W biegu głównym w kategorii pań 
(open) zwyciężyła Sylwia Ślęzak 
z CKS „Budowlani” Częstochowa 
z czasem 28 min. i 47 sek. (dystans 8 
km). Z panów (również w kat. open) 
najlepszy okazał się Marcin Ciepłak 
z klubu „Inżynieria Biegania” w Ryb-
niku, który uzyskał czas 36 min. 59 
sek. (dystans 12 km).
W biegu głównym nie zabrakło rów-
nież zawodników z gminy Klucze, 
wśród których najlepiej pobiegła 
Karolina Jędrocha z Klucz, zajmu-
jąc 13 miejsce (na 31 zawodniczek 
ogółem) oraz Jacek Kamionka 
z Kolbarku (grupa „Lisy Pustyni”), 
który zajął 15 miejsce (na 71 biegaczy 
ogółem). Łącznie w biegu głównym 
z gminy Klucze  uczestniczyło 10 
pań i 16 panów. 
Najlepsi zawodnicy w poszczegól-
nych kategoriach otrzymali nagrody 
pieniężne lub rzeczowe oraz medale. 
Pamiątkowe medale ufundowano 
także dla wszystkich pozostałych 
uczestników biegu.

W tym samym dniu w Bydlinie 
odbyły się V Zawody Nordic Wal-
king „Szlakiem Walk Legionistów”, 
zorganizowane przez Stowarzysze-
nie "Otwarci" w Bydlinie (na trasach 
wytyczonych i oznakowanych  dwa 
lata temu w ramach realizacji projek-
tu przez Stowarzyszenie "Otwarci”). 
Każdy uczestnik zawodów otrzymał 
pamiątkową koszulkę oraz medal 
(fundatorem medali było Koło 
Społeczno-Historyczne z Bydlina). 
Ponadto pierwsza trójka (zawodnicy 
na podium) otrzymali od organizato-
rów nagrody i puchary. Dodatkową 
atrakcją było losowanie nagród rze-
czowych wśród wszystkich uczest-
ników zawodów NW – informuje 
Agata Wdowik ze stowarzyszenia 
„Otwarci”.
Na miejscu zawodów było stoisko 
zorganizowane przez Koło Społecz-
no-Historyczne w Bydlinie, gdzie 
można było dokonywać wpisów do 
księgi pamiątkowej na 100-lecie 
niepodległości i otrzymać okolicz-
nościowe pocztówki z pieczęcią 
100-lecia. Patriotycznym akcen-
tem podczas imprezy biegowej 
było wspólne odśpiewanie hymnu 
państwowego - "Mazurek Dąbrow-
skiego " zabrzmiał przed dekoracją 
zawodników. 
24. Międzynarodowy Bieg Uliczny 
został zorganizowany w ramach pro-
jektu „Bieg Uliczny Szlakiem Walk 
Legionistów – kontynuacja” przy 
wsparciu finansowym Województwa 

Małopolskiego
Organizatorami biegu byli: Wójt 
Gminy Klucze, Gminny Ośrodek 
Kultury w Kluczach, Stowarzyszenie 
„Otwarci” w Bydlinie, KS Legion 
Bydlin, LKS Kłos Olkusz

Bieg wsparli sponsorzy: 
EL-LOGIC Grzegorz Kulawik, 
PERFECT e-line Adam Świda - 
Rafał Kowalski, EX-PRO Sebastian 
Sitkowski, GAZ-SYSTEM www.
gaz-system.pl, Velvet Care Klucze, 

Profesjonalna Szkoła Pływania 
Sportowego „Tsunami”, Cukier-
nia „Wicek” - Grzegorz Pomierny, 
Piekarnia Zbigniew Klich, Zofia 
Rydzyk (Patrycja & Paweł), Jacek 
Czekaj Skawa Wadowice, PWiK 
Olkusz, „Karolinex” Karolina Kocy-
ba, Pablo Sport, Piekarnia - Łukasz 
Białaś, Koło Społeczno-Historycz-
ne w Bydlinie - Barbara Struzik. 

www.gmina-klucze.pl

RAJD ROWEROWY NA 
100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

W ostatnią sobotę października odbył się Rajd Rowerowy „100 km 
na 100-lecie niepodległości”. Uczestnicy tej sportowo-patriotycznej 
imprezy wyruszyli na trasę z Bydlina, spod pomnika legionistów. Rajd 
zorganizowali: Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie, Gmina Klucze 
i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. 
Kiedy w lipcu tego roku 
wrzucałam w Internecie post 
z zapytaniem, czy są chętni, żeby 
przejechać 100 km na rowerze 
i uczcić w ten sposób 100-lecie 
odzyskania niepodległości, nie 
przypuszczałam, że będzie tak 
pomyślny odzew. Na starcie 
zjawiło się 35 osób. Stowarzy-
szenie „Otwarci” kolejny raz 
okazało się super organizatorem. 
Dlatego zgodnie stwierdziliśmy: 
w przyszłym roku powtarzamy naszą 
„stówkę”! – mówi Agata Wdowik 
z „Otwartych”, pomysłodawczyni 
imprezy.
Z uczestnikami rajdu na starcie 
spotkali się Wójt Gminy Klucze 
Norbert Bień, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Mirosław Macek 
i przedstawiciele Zarządu Stowarzy-
szenia „Otwarci” – Jacek Grzanka 
i Agata Wdowik. Wymienione 
osoby złożyły kwiaty pod krzyżem 
legionistów na cmentarzu w Bydli-
nie, gdzie pochowanych jest 46 żoł-
nierzy Legionów poległych w bitwie 
pod Krzywopłotami w 1914 roku.
Pogoda była taka, że aż żal było 
zsiadać z roweru, dlatego chyba 
każdy uczestnik przejechał więcej 
kilometrów, niż planował. W sumie 
przejechaliśmy podczas całego rajdu 
1890 kilometrów. Chociaż nie był to 
wyścig, należy wspomnieć o Micha-
le Kwaśniku, który 100 km pokonał 
w super czasie 3 godzin i 54 minut  – 
informują organizatorzy rajdu.
W rajdzie uczestniczyła grupa senio-
rów, wśród nich Barbara Swędzioł 

z Gminnej Rady Sportu. Jedną 
z najmłodszych uczestniczek impre-
zy była uczennica klasy II szkoły 
podstawowej, Rozalka Haratyk 
z Ryczówka, która przejechała aż 30 
kilometrów. Z kolei uczeń klasy VII 
ze szkoły podstawowej w Bydlinie, 
Patryk Smentek, przejechał pełne 
100 km w ramach rajdu. W trasę 
wyruszyli też profesjonaliści, którzy 
walczyli tylko z czasem, ale były 
także drużyny - rodzinne, koleżeń-
skie, szkolne itp., w których każdy 
mógł jechać takim tempem, na jakie 
pozwalały mu własne możliwości.
Wszyscy rajdowcy, którzy zdecydo-
wali się w ten sportowy sposób uczcić 
„niepodległościową setkę”, otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, ufundowa-
ne razem z numerami startowymi 
przez „Pablo Sport” w Olkuszu 
i pamiątkowe kubki z okolicznościo-
wym napisem, ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Klu-
czach. Ponadto rowerzyści posilili się 
pysznymi pączkami, przekazanymi 
przez rodzinę Pomierny z Olkusza.

www.gmina-klucze.pl 
Zdjęcia:	Joanna	Smentek,	 

Elżbieta	Kudela

PRECYZYJNA
GEOMETRIA
PRECYZYJNA
GEOMETRIA 3D 3D

Olkusz ul. Rataja 1 (Słowiki / Przy Biedronce)

     500 643 500 • 32 750 55 55

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

• SERWIS OPON
• AKUMULATORY
• KLIMATYZACJA
• MECHANIKA
   SAMOCHODOWA

PROMOCJA!
DLA KAŻDEGO

RABAT 10 ZŁ
PRZY ZBIEŻNOŚCI 
DO WYKORZYSTANIA
PRZY PRZEGLĄDZIE
REJESTRACYJNYM!

OPONY ZIMOWE I AKUMULATORY
W NAJNIŻSZYCH CENACH W OKOLICY

MBRUK Grzegorz
Broda

KOMPLEKSOWE
USŁUGI BRUKARSKIE

PLACE • PARKINGI
 PODWÓRKA • CHODNIKI 
Montaż ogrodzeń • Odwodnienia • Prace ziemne

662 380 768 Mbrukolkusz 

Informacje	•	Reklamy
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MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI 
UCZCILI PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY 

ARMII KRAJOWEJ
Żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej (11MBOT) uczcili pamięć swoich walecznych 
poprzedników z Armii Krajowej, którzy odeszli na 
wieczną wartę. Symboliczne znicze zapłonęły na 
grobach żołnierzy AK oraz powojennych organi-
zacji niepodległościowych z rejonu Małopolski. 
W dniach 29-31 październikach 
żołnierze i pracownicy 11MBOT 
odwiedzili cmentarze w Krakowie 
i okolicach. Święto przypadające 1 
listopada jest dobrą okazją, by wyra-
zić szacunek i oddać hołd wszystkim 
zmarłym, którzy walczyli o wolność 
Ojczyzny. Żołnierze Obrony Tery-
torialnej, kontynuujący misję Armii 
Krajowej, czują się w sposób szcze-
gólny zobowiązani do kultywowa-
nia pamięci o swoich niezłomnych 
poprzednikach.
Delegacja 11 MBOT udała się 
także do Okulic niedaleko Bochni, 
by uhonorować symboliczny grób 
ostatniego komendanta AK, gen. 
bryg. Leopolda Okulickiego ps. 

„Niedźwiadek”. Prawdziwe miej-
sce spoczynku zamordowanego 
w sowieckim więzieniu generała 
nie jest znane. Generał Okulicki, 
cichociemny, ostatni komendant 
główny AK, który swój szlak bojowy 
rozpoczynał jako uczeń gimnazjum, 
całe swoje życie poświęcił walce 
o niepodległość i wolność Polski. 
Małopolscy Terytorialsi niosą jego 
przesłanie kolejnym pokoleniom.

mjr	Bartosz	Kubal 
Oficer	prasowy 

11	Małopolskiej	Brygady	 
Obrony Terytorialnej

DZWONNICA W CIEPLICACH KU PAMIĘCI POLEGŁYCH
Stary cmentarz w lesie cieplickim, nieopodal Jangrota to bodaj największa, pod względem liczby pochowanych na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej, nekropolia na małopolskiej trasie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Wśród 
spoczywających tu żołnierzy, poległych w walkach toczonych między oddziałami austro-węgierskimi i rosyjskimi w listo-
padzie 1914 r.  jest wielu orawskich Słowaków. W czwartek 8 listopada na cmentarzu odbyła się uroczystość poświęcona 
ich pamięci. Gminę Trzyciąż reprezentowali na niej wójt Roman Żelazny oraz przewodniczący Rady Gminy Lucjan Gajda. 
Rozmowy pomiędzy inicjatorami 
członkami słowackiego „Klubu 
vojenskej histórie Beskydy”, a strona 
polską na temat możliwości specjal-
nego uczczenia Słowaków poległych 
na terenie gminy Trzyciąż poprzez 
wybudowanie przy starym cmentarzu 
w Cieplicach drewnianej dzwonnicy, 
jako uniwersalnego symbolu pamięci 
trwały od wiosny br . W załatwieniu 
formalności pomagali słowackim ini-
cjatorom fundacji wójt gminy Trzyciąż 
Roman Żelazny oraz nadleśnictwo 
Miechów, na terenie którego położona 
jest nekropolia. Ostatecznie – plan 
się powiódł, przy cmentarzu stanęła 
drewniana dzwonnica - taka jakie 
Słowacy stawiają przy podobnych 
wojennych cmentarzach na szlakach 
walk I wojny światowej, a jej uroczyste 
przekazanie odbyło się w obecności 
ponad stuosobowej delegacji Słowa-
ków, wśród których znaleźli się konsul 
Republiki Słowackiej w Krakowie 
Slavomír Nagy oraz miłośnicy historii 
oraz liczne grono młodzieży szkol-
nej, a także grupa zaproszonych gości 
i rekonstruktorów oraz miłośników 
historii z Polski.
Na tablicy informacyjnej, upamiętnia-
jącej ofiary ciężkich walk toczonych 
między oddziałami austro-węgierski-
mi i rosyjskimi w listopadzie 1914 r. 
zapisano bardzo ogólnie, że na cmen-
tarzu w Cieplicach spoczywa 2014 
żołnierzy z armii austro-węgierskiej 
i 561 - rosyjskich. O Słowakach, wal-
czących w szeregach austro-węgier-
skich, nie ma tu żadnej wzmianki. 
Orawianie, którzy od kilku lat 
zabiegają o przywrócenie pamięci 

o wojennych losach swoich rodaków 
postanowili to zmienić.
- Zależy nam, aby nasi polegli rodacy 
nie zostali zapomniani. W historii 
nie wspomina się narodowości 
żołnierzy wcielonych do szeregów 
wojsk austro-węgierskich - w tym 
kontekście mało kto wie, ilu naszych 
spoczywa w grobach na cmentarzu 
wojennym w Cieplicach. A było ich 
prawdopodobnie kilkuset. Dlatego 
grono Orawian interesujących się 
historią I wojny światowej zrzeszo-
nych w „Klubu vojenskej histórie 
Beskydy”, postanowiło upamiętnić 
tamtych, wielokrotnie bezimiennych 
już bohaterów - tłumaczy Jozef Kru-
pa, organizator wydarzenia. - W tym 
celu, wspólnie z wójtem Romanem 
Żelaznym i przedstawicielami nadle-
śnictwa Miechów, na terenie którego 
położony jest wojenny cmentarz, roz-
ważaliśmy możliwości postawienia 
w Cieplicach drewnianej dzwon-
nicy, jako swego rodzaju pomnika. 
Podobne powstały już przy innych 
cmentarzach, gdzie leżą nasi, polegli 
podczas I wojny światowej, na terenie 
Słowacji, Słowenii i Polski – wyjaśnia 
Słowak.
Drewniana dzwonnica zosta-
ła poświęcona przez katolickiego 
kapelana klubu historycznego ze 
Slowacji, w asyście innych duchow-
nych, w tym ks. Janusza Stacha 
z imbramowickiego klasztoru. Język 
praktycznie nie stanowił bariery 
pomiędzy uczestnikami uroczysto-
ści, którzy na przemian po słowac-
ku i polsku wspominali wydarzenia 

wielkich bitew stoczonych w okolicy 
w 1914 r. Konieczność kultywowania 
pamięci żołnierzy poległych podczas 
Wielkiej Wojny podkreślali m. in. 
uczestnicząca w uroczystości Erika 
Jurinowá, Predsedníčka Žilinského 
Samosprávneho Kraja, a także wójt 
Roman Żelazny.
Słowacy oddając hołd swoim rodakom 
odśpiewali kilka patriotycznych pie-
śni, a następnie na grobach poległych 
złożono symboliczne wieńce. Na 
zakończenie części oficjalnej uroczy-
stości przedstawiciele władz polskich 
i słowackich wspólnie zasadzili dąb 

wolności przy krzyżu upamiętnia-
jącym wszystkich pochowanych na 
cmentarzu w Cieplicach Słowaków.
Natomiast po zakończeniu części ofi-
cjalnej przybyli do cieplickiego pięk-
nego lasu goście raczyli się wojskową 
grochówką i rozmawiali o dawnych 
czasach i dzisiejszej przyjaźni pol-
sko-słowackiej, która od kilku lat 
zagościła i jest pielęgnowana również 
w gminie Trzyciąż.

gminatrzyciaz.pl

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej h
p://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13  lub osobisty w siedzibie �rm w Olkuszu, 

przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu posiada do wynajęcia przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 21 dwa lokale biurowe.

1) Lokal o powierzchni 25,17 m2  składający się z dwóch pokoi (12,44 m2 +12,73 m2). Czynsz za wynajem lokalu wynosi 800 zł ne�o miesięcznie + opłaty za media.

2) Lokal o powierzchni 38,18 m2 składający się z dwóch pokoi (25,95 m2 + 12,23 m2). Czynsz za wynajem lokalu wynosi 1200 zł ne�o miesięcznie + opłaty za media.

Oba lokale znajdują się na I piętrze biurowca przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (dawna siedziba ING Bank Śląskiego). Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio 
z ciągu pieszo-jezdnego ulicy Króla Kazimierza Wielkiego. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie oraz sieć telefoniczną i internetową. 

Istnieje możliwość połączenia dwóch lokali w jeden o łącznej powierzchni 63,35 m2 bądź też dowolnej kon�guracji ilości wynajmowanych pomieszczeń. 
W ofercie jest także opcja wynajęcia całodobowego miejsca postojowego na prywatnym parkingu znajdującym się na terenie nieruchomości. Koszt 100 zł ne
o miesięcznie. 

Opłaty za media: Opłata ryczałtowa za wodę, kanalizację oraz prąd – 5 zł/m2 • Zaliczka na poczet rozliczenia centralnego ogrzewania - 3 zł/m2

OFERTA WYNAJMU LOKALI BIUROWYCH PRZY UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 21

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

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

AUTORYZOWANY PARTNER HANDLOWY

OFERUJEMY RÓWNIEŻ USŁUGI
INSTALACYJNE I MONTAŻOWE

technikagrzewcza.olkusz@gmail.com Technika grzewcza 

W naszej ofercie
znajdziesz bojlery 
i kotły grzewcze 

w PROMOCYJNYCH
CENACH 

Informacje	•	Reklamy
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MIASTECZKA W NIEZWYKŁEJ TONACJI
9 listopada w MOK-Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy fotografii 
Adama Sowuli „Miasteczka w niezwykłej tonacji”. Szczególna to okazja, 
ponieważ znany olkuski fotografik świętuje właśnie trzydziestolecie swojej 
pracy jako instruktor fotografii w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. 
Zebranych powitała Grażyna 
Praszelik-Kocjan, Kierownik 
Działu Regionalno-Muzealne-
go MOK. 
- Widzi w zwykłych rzeczach 
niezwykłość, w pospolitości nie-
pospolitość – mówiła o Adamie 
Sowuli.
I to prawda, bo trzeba mieć 
szczególną wrażliwość i kadr 
w oku, żeby robić dobre zdjęcia, 
a nie tylko – poprawne tech-
nicznie. 
Adam sam o sobie mówi, że uro-
dził się w Olkuszu, gdy ten liczył 
10000 mieszkańców. 
- Wyrosłem w starym domu 
w centrum miasteczka w atmos-
ferze wsi. Była stodoła, konie, 
krowy, świnki, kury, kaczki. 
Było pole obsiane zbożem, 
zagony kartofli, grusze przed 
oknem, podwórko, komórka na 
opał i piwnica na ziemniaki. (…) 
Nasiąkłem atmosferą prowin-
cjonalnej miejscowości i to mi 
się podoba.
Na wystawie można zobaczyć 
zdjęcia z sześciu miejscowości 
regionu olkuskiego: Sławkowa, 
Skały, Pilicy, Żarnowca, Wol-
bromia i Olkusza. Niezwykłą 
tonację fotografie zawdzięczają 
zastosowaniu filtrów artystycz-
nych. I dzięki temu doznaje się 
też niezwykłych wrażeń, patrząc 
na miejsca niby dobrze znane, 
a jednak inne. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy! 

KONCERT Z OKAZJI 100-LECIA  
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2018 roku to dzień niezwykły dla każdego Polaka - świętowa-
liśmy 100-lecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Olkuszu odbył się uroczysty koncert. 
Chór Olkuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku pod dyrekcją 
Mirosławy Nadymus rozpoczął 
wieczór wspaniałym odśpiewa-
niem Roty. Potem wykonał „Pie-
chotę” oraz „Marsz Sybiraków” 
z solowym śpiewem Barbary Bigaj, 
obdarzonej cudownym głosem. 
Beata Soboń, Dyrektor MOK, 
przywitała przybyłych gości w tym 
niezwykle ważnym dla Polaków 
dniu. Bożena Krok, wiceburmistrz 
ds. społecznych uczyniła to w imie-
niu swoim i burmistrza Romana 
Piaśnika. 
Podczas koncertu odbyło się 
również wręczenie nagród lau-
reatom II Olkuskiego Konkursu 
Piosenek i Pieśni Patriotycznych 
„Olkuszanie dla Niepodległej”. 

Kierownik Działu Artystycznego 
Michał Mączka przypomniał, że 
konkurs ten powołano z inicjatywy 
ś.p. Ryszarda Ryzy, który drugiej 
jego edycji już nie doczekał… 
Nagrody dla laureatów ufundowała 
Gminna Rada Seniorów. 
Maja Banasik przy podkładzie 
muzycznym odczytała rys histo-
ryczny drogi do niepodległej 
Polski.
Wzruszająco pięknie śpiewali lau-
reaci konkursu – Zofia Mittman 
ze Szkoły Podstawowej w Osieku 
i Zespół Wokalno-Instrumentalny 
SP Nr 2 w Olkuszu, a także Ani-
ta Szopa z Pracowni Muzycznej 
MOK pod kierownictwem Wie-
sława Barana.  

Potem na scenę wkroczyła Olkuska 
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta, 
rówieśniczka niepodległej Polski, 
pod dyrekcją Wiesława Drygały. 
Kapelmistrz dyrygował z gracją, 
niemal tańcząc, orkiestra grała, 
jak zwykle, porywająco, grzmiały 
oklaski i aplauz publiczności… 
Udało się wyklaskać bis; nic nie 
zastąpi naszej Olkuskiej Reprezen-
tacyjnej - dodaje blasku każdej uro-
czystości, w której bierze udział. 
W podniosłym i radosnym nastro-
ju, wciąż z biało-czerwonymi wstą-
żeczkami przypiętymi do ubra-
nia, goście rozeszli się świętować 
i wspominać w gronie bliskich.

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz
Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

• 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 
1600 - 1900

Informacje	•	Reklamy
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Wyposażenie mieszkania
4. Przyczyna czyjegoś działania
7. Ojciec ..., święty, wł. Stygmatyk
8. Polowe w namiocie
9. Gospodarz na Podhalu
10. Uderza w izbicę
11. Na jej czele guru
12. Brutto minus tara
13. Identyfikator uczestnika zjazdu
18. Samiec z koralami
19. Literackie nawiązanie do pewnej postaci
21. Córka Bolesława z „Brzeziny”
22. Ujemnie naładowany jon
23. Trujący gaz o drażniącym zapachu
24. Sposób upięcia włosów
25. Tymotka lub stokłos
26. Z iksem w równaniu

Pionowo:
1. Adam z Wisły
2. Mityczny satyr
3. Eocen w paleogenie
4. Daw. wyznawcy niechrześcijańskiej religii
5. Do zalewania ziółek
6. Luźna patka z tyłu płaszcza
14. Imię Godlewskiej, pisarki
15. Zdobi brzegi chusteczki
16. Rodzaj slalomu narciarskiego
17. Kolega Muchomorka z czes. Kreskówki
19. Czułki pierścienic
20. Dawna duża moneta srebrna

Litery na czerwonych polach czytane 
od góry do dołu utworzą hasło. 

Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w 
sobotę (17.11.br.) między 8.30 a 9.00 do redakcji 
Gwarka Olkuskiego pod numer tel.: 510 190 038 i 

podadzą poprawne hasło mamy książki! 

Karolina Wilczyńska 
ROK NA KWIATOWEJ. OWOCE MIŁOŚCI

Wioletta jest pewna, że jej małżeństwo się 
rozpada. Mimo kryzysu i nadmiaru matczy-
nych obowiązków, kobieta chce aktywnie 
spędzać czas. Tylko czy znajdzie go 
wystarczająco dużo, by realizować nową 
pasję? Co wyniknie z jej spontanicznego 
pomysłu?
Lato wypełnione jest przygotowaniami do 
ślubu Malwiny, lecz radosne oczekiwanie 
przysłania jej rodzinna intryga. Jaki sekret 
skrywa tajemnicza ciotka?
Róża również stara się przygotować do nowej 
roli. W trudnych chwilach wspiera ją przyjaciel. Może dzięki niemu 
Róża ponownie uwierzy, że jej też pisane jest szczęście?

Gordon Stainforth 
FIVA – PRZEKROCZYĆ GRANICE STRACHU 

Gdy w 1969 roku Gordon i John  Stainforth  postanowili wejść na 
norweską Ścianę Trolli, najwyższą pionową 
ścianę skalną w Europie, myśleli, że wspinacz-
ka zajmie im jedno popołudnie. Obrana droga 
na szczyt –  Fiva  – pokazała im jednak, że 
górska natura jest kapryśna, a ich umiejętno-
ści i sprzęt niewystarczające. Przygoda 
zamieniła się w trwającą ponad 50 godzin 
walkę o przeżycie. Odtworzona 40 lat po tych 
dramatycznych wydarzeniach relacji  "z 
pierwszej ręki"  oddaje intensywność 
doświadczenia i pozwala czytelnikowi zbliżyć 
się do  granicy  strachu, które przekroczyli 
nastoletni bracia. Ludzka i bezkompromisowa szczera opowieść nie 
tylko dla wspinaczy. 
Oskarżony zwraca się o pomoc do znajomej ze studiów, Joanny 
Chyłki. Nie wie, że prawniczka, która niegdyś brylowała w salach 
sądowych, teraz zmaga się z chorobą alkoholową i upiorami z czasów 
młodości.
Razem zaczynają odkrywać tropy prowadzące do miejsc, gdzie 
zasady prawa nie sięgają…

NAGRODY:

Otwarte:
Pon. - Pt.  900 - 1700 • Sob. 900 - 1300

Lokalizacja:
ul. Krakowska 31, 32-340 Wolbrom

Facebook:
OreganoSZO

W NASZEJ OFERCIE:
ZIOŁA
NATURALNE SUPLEMENTY DIETY
KOSMETYKI EKOLOGICZNE
ZDROWA ŻYWNOŚĆ
KSIĄŻKI I CZASOPISMA
OLEJE TŁOCZONE NA ZIMNO
KONSULTACJE DIETETYKA
z BADANIEM BIOREZONANSEM

USŁUGI:
BADANIE NIEDOBORU WITAMIN, MINERAŁÓW ORAZ 
ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH PRZY UŻYCIU KWANTOWEGO 
ANALIZATORA BIOREZONANSU MAGNETYCZNEGO QUANTUM

DIAGNOSTYKA NLS - URZĄDZENIE METATRON 4025 (HUNTER) 
UMOŻLIWIAJĄCE OCENĘ STANU ZDROWIA ORAZ ODŻYWIENIA 
ORGANIZMU

ANALIZA SKŁADU CIAŁA PRZY UŻYCIU PROFESJONALNEGO 
ANALIZATORA MEDYCZNEGO TANITA MC 780S

USTALANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW ŻYWIENIOWYCH

mgr Monika Janus - Doradca Żywieniowy, Informodiagnosta

Rejestracja - tel. 571 383 165

PROMOCJA! 
Z tą reklamą do końca listopada 50% zniżki (rabatu) na wszystkie usługi.

PODARUJ SOBIE PREZENT I ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Informacje	•	Reklamy
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ZAPRASZAMY
NA ZABIEGI
LASEREM

FRAKCYJNY CO2

• lifting twarzy, szyi i dekoltu 

• redukcja blizn i przebarwień

• zwiększenie gęstości 
   oraz napięcia skóry

• lifting powieki górnej

• redukcja rozstępów

• usuwanie zmian skórnych:
   brodawek i włókniaków

Olkusz, ul. Bóżnicza 5 • tel.: 530 788 848 • atelier-urody-olkusz.pl

Atelier Urody
W OFERCIE RÓWNIEŻ 

PEŁEN ZAKRES 
ZABIEGÓW MEDYCYNY

ESTETYCZNEJ

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

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

Obiady domowe 13 zł
Danie + zupa
Dowóz do klienta 

tel.: 537 426 400

KĄCIK	KULINARNY

WOŁOWINA PO CHIŃSKU, CZYLI 
PROSTY I SZYBKI PRZEPIS NA OBIAD
Uwielbiam orientalne smaki na talerzu i ten przepis właśnie taki 
jest. Ostatnio będąc na zakupach, zauważyłam piękny rostbef w plastrach, 
pomyślałam będą steki ! Moje ulubione :) Przyjechałam do domu, a rodzina 
strzeliła focha ; ) .. nikt nie chciał.

Nie, to nie przerobię tą wołowinę 
na pyszne na danie do pudełka. 
I tak powstało to danie, inspi-
rowane daniem które dawno, 
dawno temu jadłam w jednej 
z chińskich restauracji w Krako-
wie. Uwielbiam smak wołowiny, 
taką lekko ostrą, pyszną.
WOŁOWINA PO CHIŃSKU 
•	 20 dkg rostbefu
•	 1 cebula
•	 3	ząbki	czosnku
•	 1	cm	kawałek	imbiru	–	starty	

na tarce
•	 czerwona papryka
•	 żółta	papryka
•	 2	łyżki	ciemnego	sosu	

sojowego
•	 1	łyżeczka	octu	ryżowego
•	 pół	łyżeczki	ostrej	papryki
•	 1	łyżeczka	przyprawy	pięciu	
smaków

•	 1	łyżka	oleju
Zaczynamy od zamarynowania 
mięsa. Mięso kroimy w cienkie 
paseczki, przekładamy do miski. 
Z sosu sojowego, octu ryżowe-
go, przyprawy pięciu smaków, 
papryczki oraz imbiru  robimy 
mieszankę i nią zalewamy mięso. 
Odstawiamy na chwilę.
Cebulę i czosnek obieramy i kro-
imy w piórka cebulę, a czosnek 

w paski. Na patelni rozgrzewa-
my olej i podsmażamy cebulę 
z czosnkiem. Paprykę kroimy 
w paski i przecinamy na pół.
Do podsmażonej cebuli dodajemy 
mięso oraz paprykę, szybko prze-
smażamy i dodajemy 1/2 szklan-
ki wody. Przykrywamy patelnię 
pokrywką i dusimy wszystko 

przez około 4-5 minut.
Danie gotowe. Podajemy z ryżem.
To danie zabrałam do pracy wraz 
z koktajlem ze szpinaku, z jabł-
kiem i mlekiem migdałowym. 
A na popołudnie przygotowałam 
muffiny z jabłkiem   :)

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

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

Reklamy
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

KROPEK-KORNEL
 Psiak o niesamowitych oczach

Kornel	to	nieduży	(około	10	kg),	spokojny	
i	grzeczny,	posłuszny,	przemiły	psiak,

Piesek	 ma	 niesamowite,	 miodowe	
oczka.	Spojrzenie	wręcz	przenikające.	
W	połączeniu	z	niecodziennym	kolorem	
umaszczenia	(srebrno-szarym)	i	ujmują-
cymi,	załamanymi	uszkami,	jest	pieskiem	
o	bardzo	oryginalnym	wyglądzie,

Kornel	ma	króciutką,	miękką,	miłą	w	doty-
ku	sierść.	Jest	wspaniały	i	wyjątkowy.

Piesio	potrafi	chodzić	na	smyczy	choć	na	
spacerach	jest	na	razie	nieco	nieśmiały.	
Lubi	przytulanie,	głaskanie	i	noszenie	
na	rękach.	To	piękny,	wspaniały	piesek.	

Kornel	ma	około	9-10	miesięcy,	Nie	będzie	
już	większy	niż	obecnie.	Prosimy	o	dobry	
i	kochający	dom	dla	Kornelka.	

Piesek	otrzyma	komplet	szczepień,	jest	
ogólnie	 zdrowy.	 Został	 odrobaczony	
i odpchlony. Jest zaczipowany i wyka-
strowany.

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

 JAREK
 Biały piesek z łatkami

Jaruś	to	nieduży,	młody,	spokojny	piesek	
o	łagodnym	usposobieniu.

Piesek	na	razie	jest	trochę	nieśmiały,	ale	
jest	łagodny.	Pomału	uczy	się	chodzić	na	
smyczy.	Gdy	jest	blisko	człowieka	podaje	
łapki,	przytula	się.	To	kochany,	delikatny,	
wspaniały	piesek.

Obecnie	szukamy	dla	niego	kochającego	
i troskliwego domu. Piesek jest bardzo 
łagodny	w	stosunku	do	innych	czworo-
nogów.

Jaruś	ma	około	3-4	lata.	Ma	białą	sierść	ze	
srebrno-szarymi	łatkami,	jest	bardzo	ory-
ginalnie	umaszczony.	Piesek	waży	około	
14-15	kg,	to	jego	właściwa	masa	ciała.

Prosimy o dobry dom dla Jarka. To pie-
sek,	który	zasługuje	na	dobry,	kochający,	
ciepły	dom.

Piesek	ma	komplet	szczepień,	jest	ogólnie	
zdrowy.	Został	odrobaczony	i	odpchlony.	
Jest zaczipowany i wykastrowany. 

 MROZITEK-MROZIK
Mrozitek	to	wspaniały	kociak	w	wieku	
około	5	miesięcy.	Mrozitek	ma	boskie,	
intensywnie	miodowe	oczka,	jest	wyjąt-
kowo	piękny..

Kotek	ma	także	przepiękne,	biało-bure,	
pręgowane	umaszczenie;	pręgi	przecho-
dzą	w	pasy.

Mrozitek	to	kotek	towarzyski,	odnajdzie	
się	w	domu	z	drugim	kotkiem,	na	pewno	
będzie	przyjacielem	całej	rodziny.

Brany	na	ręce	mruczy	jak	traktorek.	Uwiel-
bia	się	przytulać.	To	przemiły,	kochany,	
super fajny kotek.

Prosimy	o	szansę	i	dobry,	kochający	dom	
dla Mrozitka. Dla maluszka szukamy domu 
niewychodzącego.

Profilaktyka:

Kociak	ma	komplet	szczepień	stosownych	
do	wieku,	jest	odrobaczony,	odpchlony,	
zaczipowany i wykastrowany. Kotek ma 
ujemny	test	FIV/FeLV.

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

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI, POMÓŻMY  
TYM, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY

W ubiegłym roku w skutek wychłodzenia organizmu małopolska Policja odnotowała 12 
zgonów (11 mężczyzn i 1 kobieta). Większość tych zgonów dotyczyła osób bezdomnych. Aby  
zapobiec tragicznym sytuacjom, policjanci zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie 
byli obojętni na czyjąś krzywdę. Chodzi tu oczywiście o osoby, które mogą cierpieć z powodu 
zimna. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, 
osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, 
nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. 
Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.
Okres jesienno-zimowy to czas, 
gdy policjanci podczas patroli 
zwracają większą uwagę na miej-
sca, gdzie mogą szukać schronie-
nia i nocować bezdomni. Są to 
zazwyczaj pustostany, ogródki 
działkowe, altanki. W takich 
miejscach bezdomni bardzo czę-
sto  rozpalają ogniska, po to by się 
rozgrzać. Policjanci każdego roku 
monitorują sytuację tych osób. 
Sami oferują pomoc każdemu, 
kto jej potrzebuje - odnajdując 
takie osoby, zawsze proponują 
przewiezienie ich do ośrodków, 
w których jest ciepło, gdzie mogą 
zjeść ciepły posiłek i przespać się 
w normalnych warunkach.
W ubiegłych latach zdarzało się 
dosyć często, że  policjanci odwo-
zili potrzebujących do domów, do 
schronisk dla osób bezdomnych, 
do izb wytrzeźwień,  ponieważ 
często były to osoby nietrzeźwe, 
które wieczorem i w nocy prze-
bywały w parkach, na przystan-
kach komunikacji miejskiej lub 
w innych miejscach. Najczęściej 
tacy ludzie, z powodu wypitego 
alkoholu, nie odczuwali zimna 
i dlatego byli narażeni na śmiertel-
ne wychłodzenie. Dlatego też nie 

należy przechodzić obojętnie obok 
osób nietrzeźwych. Pamiętajmy, 
że ludzie tacy wymagają od nas 
szczególnej pomocy – człowiek 
nietrzeźwy zdecydowanie szybciej 
traci ciepło.
Jesienno-zimową porą na wychło-
dzenie organizmu są także szcze-
gólnie narażone osoby starsze, 
samotne, które z różnych przy-
czyn nie mogą poradzić sobie 
z codziennymi czynnościami, jak 
chociażby z rozpaleniem w pie-
cu. Jeśli znamy kogoś starszego, 
żyjącego samotnie  zapytajmy go, 
czy nie potrzebuje naszej pomocy. 
Należy pamiętać, że są ośrodki 
i placówki, w których taka osoba 
otrzyma opiekę i będzie bezpiecz-
na. Policjanci informują ośrodki 
pomocy społecznej o osobach, 
które z racji swojego wieku, 
samotności, niezaradności, bądź 

trudnej sytuacji materialnej mogą 
stać się potencjalnymi ofiarami 
na skutek wychłodzenia organi-
zmu. O trudnej sytuacji sąsiada 
czy znajomego również  my może-
my powiadomić ośrodek pomocy 
społecznej.
Policjanci jak co roku współpracu-
ją w tym zakresie ze strażnikami 
miejskimi i innymi służbami. Jed-
nak, aby dotrzeć do wszystkich 
osób potrzebujących pomocy, 
potrzebna jest reakcja nie tylko 
służb, ale każdego człowieka.
Pamiętajmy, że obowiązkiem każ-
dego z nas jest reagowanie na takie 
przypadki. Nie bądźmy obojętni 
wobec tych, którzy zwłaszcza 
teraz mogą potrzebować naszej 
pomocy. Wystarczy tylko jeden 
telefon pod numer 112 lub 997, aby 
uchronić kogoś od wychłodzenia 
i uratować czyjeś życie.

DZIEŃ APTEKA / ADRES
16-11-2018 Piątek	 ul. K. K. Wielkiego 24 

17-11-2018 Sobota Al. 1000-lecia 17 

18-11-2018 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 14 

19-11-2018 Poniedziałek	 ul.	Buchowieckiego	15A	

20-11-2018 Wtorek ul.	Rabsztyńska	2	

21-11-2018 Środa	 ul.	Sławkowska	13	

22-11-2018 Czwartek	 ul.	Piłsudskiego	22	

23-11-2018 Piątek	 ul. K. K. Wielkiego 14 

24-11-2018 Sobota Al. 1000-lecia 17 

25-11-2018 Niedziela ul. Skwer 6 

26-11-2018 Poniedziałek	 ul.	Legionów	Polskich	14	

27-11-2018 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 28 

28-11-2018 Środa	 ul.	K.	K.	Wielkiego	64	B	

29-11-2018 Czwartek	 ul. Konopnickiej 4 

30-11-2018 Piątek	 ul.	Rabsztyńska	2	

01-12-2018 Sobota ul. Nullo 2 

02-12-2018 Niedziela ul.	K.	K.	Wielkiego	64	B	

03-12-2018 Poniedziałek	 ul. Skwer 6 

04-12-2018 Wtorek ul. Mickiewicza 7 

05-12-2018 Środa	 ul. K.K. Wielkiego 28 

06-12-2018 Czwartek	 ul.	Buchowieckiego	15	A	

07-12-2018 Piątek	 ul. K. K. Wielkiego 60 

08-12-2018 Sobota Aleja 1000 – lecia 17 

09-12-2018 Niedziela ul. Orzeszkowej 22 

10-12-2018 Poniedziałek	 Al. 1000-lecia 17 

11-12-2018 Wtorek ul.	K.	K.	Wielkiego	64	B	

12-12-2018 Środa	 ul.	Rabsztyńska	2	

DYŻURY APTEK

ul. Króla Kaziemierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz 

Ponad 20 lat doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

Tel. 32 754 56 70

Dyżury aptek obowiązują od godziny 20.00 do 8.00 rano następnego dnia.

Informacje	•	Reklamy
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OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

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

DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS 

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

SKLEP MOTORYZACYJNY SKLEP MOTORYZACYJNY 

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

• oleje luz •

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

POLICJA

OLKUSZ. KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM
Policjanci z Olkusza	przyjęli	zawiadomienie	o włamaniu	do	mieszkania.	Do	przestępstwa	doszło	w okresie od 6 do 8 listopada 2018 roku na jednym 
z olkuskich	osiedli.		Podczas	nieobecności	domowników,	złodziej	wszedł	do	mieszkania	podważając	drzwi	balkonowe	i po	splądrowaniu	pomieszczeń,	
ukradł	biżuterię,	oraz	pieniądze.	Policjanci	z komendy	ustalają	sprawcę	tego	zdarzenia.

Do	kolejnego	włamania	doszło	9	listopada	2018	roku	w Wierzchowisku.	Złodziej	wykorzystał	nieobecność	domowników,	wybił	szybę	w oknie,	wszedł	
po pomieszczenia i ukradł	biżuterię	oraz	pieniądze.	Sprawą	zajmują	się	policjanci	z komisariatu w Wolbromiu.

OLKUSZ. KRADZIEŻ W AUTOBUSIE
Mieszkaniec	Olkusza	powiadomił	policję	o kradzieży	karty	bankomatowej.	Do	kradzieży	doszło	9	listopada	2018	roku.	Złodziej	ukradł	mężczyźnie	kartę	
a następnie	z bankomatu	wypłacił	pieniądze.			Sprawą	zajmują	się	śledczy	z komendy.

OLKUSZ. KRADZIEŻ NA TARGOWISKU
Policjanci z komendy	zajmują	się	sprawą	kradzieży	portfela	z dokumentami.	Do	zdarzenia	doszło	9	listopada	2018	roku	na	targowisku.	Mieszkaniec	
Olkusza	stracił	dowód	osobisty,	kartę	bankomatową.

TRZY MIESIĄCE ARESZTU ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD RODZINĄ
Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował trzy miesiące aresztu wobec 27-latka, który znęcał się psychicznie i fizycznie 
nad rodziną. Mężczyzna został zatrzymany 8 listopada 2018 roku przez policjantów Wydziału Kryminalnego 
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.
8	listopada	2018	roku	dyżurny	olkuskiej	komendy	otrzymał	informację,	że	w szpitalu na oddziale intensywnej terapii znajduje 
się	46-letni	mężczyzna,	który	najprawdopodobniej	został	pobity.	Ustalenia	kryminalnych	doprowadziły	do	zatrzymania	27-let-
niego	syna	poszkodowanego.	Jak	się	okazało	podczas	awantury	domowej	2	listopada	2018	roku,	27-latek	pobił	swojego	ojca,	
kopiąc	go	po	całym	ciele.

Na	podstawie	zebranego	materiału	dowodowego	mężczyźnie	przedstawiono	zarzut	z art.	207	kodeksu	karnego	tj.	znęcania	się	
nad	rodziną.	Jak	ustalili	policjanci,	zatrzymany	nie	tylko	znęcał	się	psychicznie	i fizycznie	nad	swoim	ojcem,	ale	także	nad	babcią,	
z która	mieszkał.	9	listopada	2018	roku	Sąd	Rejonowy	w Olkuszu	zastosował	wobec	27-latka	trzy	miesiące	aresztu.

KRADLI DRZEWO Z LASU – ZOSTALI ZATRZYMANI NA GORĄCYM UCZYNKU 
Policjanci komisariatu w Kluczach zatrzymali czterech mężczyzn narodowości Gruzińskiej, którzy kradli drzewo z prywatnego 
lasu. Złodzieje wpadli podczas zbierania pociętego drzewa. Wstępnie straty oszacowano na kwotę około 700 złotych.
W dniu	3	listopada	około	godziny	8.30	oficer	dyżurny	Komendy	Powiatowej	Policji	w Olkuszu,	otrzymał	zgłoszenie	o kradzieży	drzewa	z prywatnej 
działki	leśnej.	Dyżurny	natychmiast	skierował	w skazane	przez	zgłaszającego	miejsce	patrol	z komisariatu.	Na	miejscu	interweniujący	policjanci	
zauważyli	jak	dwóch	mężczyzn,	pracuje	przy	drzewie.	Jeden	z nich	zbierał	pocięte	już	drzewo,	drugi	trzymał	w ręku	siekierkę.	Pozostali	dwaj	męż-
czyźni	na	widok	mundurowych	uciekli.	Okazało	się,	że	mężczyźni	to	obcokrajowcy	i skazali	miejsce,	gdzie	noszą	pocięte	drzewo.	Na	wskazanej	przez	
Gruzinów	działce	zastano	właścicielkę	33-letnia	mieszkankę	gminy	Klucze	wraz	z dwoma	mężczyznami,	którzy	to	wcześniej	oddalili	się	z miejsca 
wycinki	drzew.	Policjanci	ustalili,	że	Kobieta	zleciła	4	mężczyznom,	którzy	pracują	w firmie	jej	konkubenta,	aby wycieli na	jej	działce	drzewa.	Kobieta,	
jak i jej	konkubent	nie	zlecali	pracownikom	wycinki	na	sąsiedniej	działce.	Gruzini	w wieku	od	35	do	55	lat	na	terenie	prywatnej	działki	wycięli	5	drzew	
z gatunku	Grab.	Drzewo	zostało	odzyskane,	a straty,	jakie spowodowali	wstępnie	oszacowano	na	kwotę	ok. 700	złotych.	Czynności	w tej sprawie 
prowadzi komisariat w Kluczach.	Niebawem	czterech	mężczyzn	może	usłyszeć	zarzut	kradzieży.

Zgodnie z art. 290§2 kodeksu	karnego	w razie	skazania	za	wyrąb	drzewa	albo	za	kradzież	drzewa	wyrąbanego	lub	powalonego,	sąd	orzeka	na	rzecz	
pokrzywdzonego	nawiązkę	w wysokości	podwójnej	wartości	drzewa.

ŚMIERTELNY WYPADEK. NIE ŻYJE MIESZKANIEC BYTOMIA 
W Gorenicach doszło do poważnego wypadku, w którym zginął 
62-letni mężczyzna. Jego VW Passat najprawdopodobniej 
na skutek nadmiernej prędkości, zjechał z drogi i uderzył 
w drzewo. Kierowca zmarł w szpitalu.
W sobotę	 (03.11.2018 r.)	około	godziny	13.00	w Gorenicach	doszło	do	
śmiertelnego	wypadku.	Ze	wstępnych	ustaleń	wynika,	że	62-letni	kierowca	
VW	Passat,	jadąc	drogą	powiatową DP1076k od	Olkusza	w kierunku miej-
scowości	Gorenice,	w wyniku	niedostosowania	prędkości	do	warunków	
panujących	na	drodze	na	 łuku	drogi,	stracił	panowanie	nad	pojazdem,	
zjechał	do	przydrożnego	rowu	i uderzył	w drzewo.	Załoga	pogotowia	zabrała	
mężczyznę	do	szpitala	w Olkuszu. Niestety pomimo szybkiej interwencji 
nie	udało	się	go	uratować.	Szczegółowe	okoliczności	 i przyczyny tego 
tragicznego	zdarzenia	wyjaśnią	policjanci	z olkuskiej komendy.

USZKODZONE ZNAKI DROGOWE 
W okresie	od	dnia	29	do	30	października	2018	roku	na	drodze	krajowej	nr	94	w miejscowości Zederman,	nieustalony	do	chwili	obecnej	sprawca,	uszkodził	
dwie	tarcze	znaków	tj.	C-9	(nakaz	jazdy	z prawej strony) i U-6a (tablica	kierująca).	Osoby,	które	były	świadkami	tego	zdarzenia,	proszone	są	o kontakt 
z policjantem	zajmującym	się	tą	sprawą,	nr	tel.	32	6478	234	lub	997.

POSZUKIWANI ŚWIADKOWIE USZKODZENIA SKODY
Policjanci z Olkusza	poszukują	świadków	uszkodzenia	samochodu	osobowego	marki	Skoda	Octavia.	Do	zdarzenia	doszło	26	października	2018	roku	na	
parkingu przy cmentarzu w Olkuszu.	Uszkodzeniu	uległy	prawe	przednie	drzwi	pojazdu.	Osoby,	które	mogą	mieć	informacje	w tej	sprawie,	proszone	są	
o kontakt telefoniczny z policjantem	prowadzącym	postępowanie,	nr	tel.	32	6478	234	lub	997.

PIASKOWANIE
(felg, maszyn rolniczych, ogrodzeń) 

MALOWANIE PROSZKOWE
PROSTOWANIE FELG 

WULKANIZACJA

Chełm, Szlachecka 76, 32-340 Wolbrom 

Tel. 604  471  453

UNIWERSAL
udźwigniemy nawet najcięższy problem

• Usługi dźwigami od 30 - 160 ton 
• Zwyżki do 60 m 
• Ładowarki teleskopowe do 17 m
• Platforma do 30 ton 
• Transport 

www.dzwigi-uniwersal.pl

tel. 32 649 16 00
601 747 264

Reklama w gazecie
Nie Zwlekaj! Dołącz do Nas!

Tel.: 698 805 242

Informacje	•	Reklamy
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Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24

AWARYJNE OTWIERANIE 
SAMOCHODÓW I MIESZKAŃ 24H

Tel.
508 662 339

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

 [ w Skarbku ]

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

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

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
 v KLAKSON I SPÓŁKA	2D	DUB 
Reżyseria:	Yusry	Abd	Halim;	Gatunek:	Animacja,	Komedia;	Produkcja:	Malezja,	Dżibuti,	Malediwy,	Brunei 
•	16/11/2018	piątek	16:00	•	17/11/2018	sobota	16:00	•	18/11/2018	niedziela	14:00	•	20/11/2018	wtorek	16:00	 
•	21/11/2018	środa	16:00	•	22/11/2018	czwartek	16:00

 v PLANETA SINGLI	2	2D	PL 
Reżyseria:	Sam	Akina;	Gatunek:	Komedia	rom.;	Produkcja:	Polska	 
•	16/11/2018	piątek	17:30	•	16/11/2018	piątek	20:15	•	17/11/2018	sobota	17:30	•	17/11/2018	sobota	20:15	 
•	18/11/2018	niedziela	18:00	•	18/11/2018	niedziela	20:00	•	20/11/2018	wtorek	18:00	•	20/11/2018	wtorek	20:05	 
•	21/11/2018	środa	17:30	•	21/11/2018	środa	20:15	•	22/11/2018	czwartek	17:30	•	22/11/2018	czwartek	20:15

 v FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: ZBRODNIE GRINDELWALDA 
Reżyseria:	David	Yates;	Gatunek:	Fantasy;	Produkcja:	USA,	Wielka	Brytania 
3D	DUB:	 
•	16/11/2018	piątek	17:45	•	17/11/2018	sobota	17:45	•	20/11/2018	wtorek	17:45	•	21/11/2018	środa	17:45	 
•	22/11/2018	czwartek	17:45	•	24/11/2018	sobota	15:45	•	25/11/2018	niedziela	15:45	•	28/11/2018	środa	16:00 
2D NAP:  
•	16/11/2018	piątek	20:00	•	17/11/2018	sobota	20:00	•	18/11/2018	niedziela	20:15	•	20/11/2018	wtorek	20:15	 
•	21/11/2018	środa	20:00	•	22/11/2018	czwartek	20:00	•	24/11/2018	sobota	17:45	•	25/11/2018	niedziela	17:45	 
•	27/11/2018	wtorek	18:10	•	28/11/2018	środa	17:45	•	29/11/2018	czwartek	17:45 
2D	DUB: 
• 18/11/2018	niedziela	15:45	•	23/11/2018	piątek	16:00	•	27/11/2018	wtorek	15:45 
Kino	z	Maluchem:	23/11/2018	piątek	12:00	•		

 v MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM	2D	PL 
Reżyseria:		Michał	Kwieciński;	Gatunek:	Komedia;	Produkcja:	Polska	 
•	23/11/2018	piątek	18:20	•	23/11/2018	piątek	20:30	•	24/11/2018	sobota	18:15	•	24/11/2018	sobota	20:30	 
•	25/11/2018	niedziela	20:30	•	27/11/2018	wtorek	18:00	•	27/11/2018	wtorek	20:15	•	28/11/2018	środa	18:20	 
•	28/11/2018	środa	20:30	•	29/11/2018	czwartek	18:20	•	29/11/2018	czwartek	20:30	•	30/11/2018	piątek	18:10	 
•	30/11/2018	piątek	20:30	•	01/12/2018	sobota	18:00	•	01/12/2018	sobota	20:15	•	02/12/2018	niedziela	18:00	 
•	02/12/2018	niedziela	20:15	•	04/12/2018	wtorek	18:00	•	04/12/2018	wtorek	20:15	•	05/12/2018	środa	18:15	 
•	05/12/2018	środa	20:30	•	06/12/2018	czwartek	18:00	•	06/12/2018	czwartek	20:15 
Seans dla Seniora: 25/11/2018 niedziela 18:15 
Kino z Maluchem: 01/12/2018 sobota 12:00

 v PIERWSZY CZŁOWIEK 2D NAP 
Reżyseria:	Damien	Chazelle;Gatunek: Dramat;	Produkcja:	USA 
•	24/11/2018	sobota	20:10	•	25/11/2018	niedziela	20:10	•	27/11/2018	wtorek	20:30	•	28/11/2018	środa	20:10	 
•	29/11/2018	czwartek	20:10	•		

 v DZIADEK DO ORZECHÓW I CZTERY KRÓLESTWA 
Reżyseria:	Lasse	HallströmJoe	Johnston;	Gatunek:	FamilijnyFantasy;	Produkcja:	USA	 
3D	DUB:	30/11/2018	piątek	16:15	•	02/12/2018	niedziela	16:00	•	06/12/2018	czwartek	16:00 
2D	DUB:	01/12/2018	sobota	16:00	•	04/12/2018	wtorek	16:00	•	05/12/2018	środa	16:00		

 v GENTLEMAN Z REWOLWEREM 2D NAP  
Reżyseria:	David	Lowery;	Gatunek:	Komedia	kryminalna;	Produkcja:	USA 
•	30/11/2018	piątek	17:45	•	02/12/2018	niedziela	17:45	•	05/12/2018	środa	18:00	•	06/12/2018	czwartek	17:45 
Seans dla Seniora: 04/12/2018 wtorek 18:00  

 v SUSPIRIA 2D NAP 
Reżyseria:	Luca	Guadagnino;	Gatunek:	Horror;	Produkcja:	USA,	Włochy	 
•	30/11/2018	piątek	19:45	•	02/12/2018	niedziela	19:45	•	04/12/2018	wtorek	20:00	•	05/12/2018	środa	20:00	 
•	06/12/2018	czwartek	19:45	•	

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

Realizacja zamówień: 

Stypy •  Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gra	s!

SKUP SAMOCHODÓW
OSOBOWE • DOSTAWCZE   

Gotówka od ręki! Dojazd do klienta!
Tel. 697-809-391 

Chcesz szybko sprzedać auto? 
Dzwoń nie zwlekaj kasa czeka właśnie na Ciebie!

Pracujemy na profesjonalnym 
sprzęcie oraz kosmetykach 

najwyższej jakości

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PIESKI NA:

Informacje	•	Reklamy
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Humana Anna Mucha

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

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach:  
•	Bogucin	Duży	•	Bogucin	Mały	•	Bolesław	•	Braciejówka	•	Brzozówka	•	Bukowno	•	Bydlin	•	Chechło	•	Chełm• 
	•	Cieślin	•	Dłużec	•	Domaniewice	•	Gołaczewy	•	Gorenice	•	Jangrot	•	Jaroszowiec	•	Kaliś	•	Klucze	•	 
•	Kogutek	•	Kolbark	•	Kosmolów	•	Krze	•	Krzykawka	•	Krzywopłoty	•	Kwaśniów	Dolny	•	Kwaśniów	Górny	•	 
•	Laski	•	Małobądz	•	Michałówka, 	Niesułowice	•	Olewin	•	Olkusz	•	Osiek	•	Pazurek	•	Podchybie	•	Podlesie	•	 
•	Pomorzany	•	Rabsztyn	•	Rodaki	•	Ryczówek	•	Sieniczno	•	Strzegowa•	Troks	•	Trzyciąż	•	Ujków	Nowy	•	 
•	Wierzchowisko	•	Witeradów	•	Wolbrom	•	Zadroże	•	Załęże	•	Zarzecze	•	Zawada	•	Zederman	•	Zimnodół	•	Żurada.
Gazeta	dociera	do	wszystkich	firm,	sklepów	oraz	wszelkich	instytucji	prywatnych,	państwowych	i	samorządowych	na	
terenie	całego	powiatu	olkuskiego.
Redakcja	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	treść	zamieszczanych	ogłoszeń.	Opracowanie	graficzne	ogłoszeń	jest	własnością	
Wydawcy	i nie	może	być	powielane	oraz	wykorzystywane	w całości	lub	w części	bez	jego	zgody.

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

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 

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

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

Zapraszamy do 
Regionalnego Biura 
Oriflame w Olkuszu 
ul. Kr. K. Wielkiego 57 

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

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

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

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

Informacje	•	Reklamy
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PRODUCENT SŁUPKÓW 
SIATEK • OGRODZEŃ

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

LAKIERNIA
PROSZKOWA
KONSTRUKCJE STALOWE
AKCESORIA
AUTOMATYKA BRAMOWA

www.euro-metsiatki.pl
              euro-met ogrodzenia

BRAMY • FURTKI • PRZĘSŁA • BALKONY

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113
www.paneleipodlogi.pl

Kontakt:
biuro@asestravel.pl

tel. 600 89 31 31

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

SYLWESTER 2018 W PRADZE 
cena od  499 zł, 4 dni, w cenie:
• transport autokarem z klimatyzacją, 
  toaletą, barkiem, 
• 2 noclegi w hotelu *** 
• wyżywienie: śniadania – bufet
• na życzenie: dopłata do HB: 80 zł/os
• ubezpieczenie • opieka pilota
• realizacja programu zwiedzania
Opcja z balem - cena od  875 zł

LATO W GRUDNIU, CZEMU NIE !!!
Polecamy: 
• Maroko, 7 dni, HB, cena od 699 zł
• Egipt, 8 dni, All, wylot z Katowic, 
  cena od 1690 zł
• Emiraty Arabskie, 7 dni, śniadania, 
   wylot z Katowic, cena od 1919 zł

WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

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

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

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

HURTOWNIA
WOD-KAN-GAZ C.O.

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

• Wymiana Kotłów (dotacje) • Instalacje Wodno-Kanalizacyjne • 
• Przyłącza Gazowe • Ogrzewanie Podłogowe • 

• Kolektory Słoneczne • Pompy Ciepła •

Spędź z nami miło czas

• KAWA
• LODY
• DESERY
• CIASTA
• WINO
• PIWO

 Olkusz, ul. Sosnowa 32 B (Dolinka os. Młodych)• tel. 501 680 774

Zapraszamy: pon. - czw. 13.00 - 22.00, 
pt. - sob. 13.00 - 23.00, nd. 10.00 - 22.00
Zapraszamy: pon. - czw. 13.00 - 22.00, 

pt. - sob. 13.00 - 23.00, nd. 10.00 - 22.00

Reklamy


