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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

SKUTERY

tel. 575 298 312

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

tel. 728 122 613

www.system-olkusz.pl

• 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

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

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

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

SKLEP

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz dużo uśmiechu
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

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

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne:

pon. - piątek 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

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

Na liście wydarzeń wiążących się ze stresem opracowanej przez dwóch psychiatrów - Thomasa
Holmes’a i Richarda Rahe - święta z rodziną znajdują się na 42 miejscu. Przyporządkowano
im wartość 12 punktów. Dla porównania - 100 punktów wiąże się ze śmiercią współmałżonka
- pierwszą pozycją na liście. Z badań wynika, że jeśli suma różnych stresogennych wydarzeń
w ciągu roku daje wynik powyżej 300 - prawdopodobieństwo zachorowania na którąś z poważnych chorób powiązanych ze stresem w ciągu następnych dwóch lat wzrasta do 79 %.

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

Święta z rodziną są jednym z najniżej punktowanych wydarzeń na tej
liście. Wyżej jednak niż niewielkie
wykroczenie prawne. Czyli, jeśli
dostaniemy mandat drogowy za
przekroczenie prędkości, to prawdopodobnie zestresujemy się mniej
niż spędzając święta z rodziną.
Myśląc chłodno święta powinny być
rozumiane jako wydarzenie jednoznacznie pozytywne, przyjemne,
a przez to może łatwe. Skąd stres?
Po pierwsze pamiętajmy, że stres to
nie tylko dyskomfort i narażenie na
chorobę, ale też mobilizacja, której
pewien poziom jest nam potrzebny
do sprawnego działania. Zabierając się za lepienie uszek na pełnym
luzie moglibyśmy skończyć po
kolacji. Gotowość do energicznego
podejmowania działań, myślenie
organizacyjne, koncentracja na
celu pomaga nam osiągnąć sukces
w jego realizacji.
Drugą stroną medalu jest to, że im
więcej energii wkładamy w drogę
do celu, tym bardziej chcielibyśmy
być zadowoleni z efektów. Stres,

który mobilizuje nas do sprawnego działania, wraz z pojawieniem
się pierwszej gwiazdki zmienia się
w obawy przed oceną. Po pierwsze
własną - czy na pewno wszystko
odbywa się tak jak chcę. Po drugie
- rodziny - czy rodzina dostrzeże
i zauważy mój wkład, czy praca
zostanie doceniona. Po trzecie spotkania rodzinne to często okazja
by dać upust różnym emocjom - nie
koniecznie takim, z którymi każdy
czuje się dobrze. Komentarze, pytania, oceny, uwagi - jeśli przywiązujemy do nich dużą wagę prymat
świąt nad mandatem drogowym
na skali stresu może się wydawać
uzasadniony.
Wskazówka, by nie przejmować
się zanadto może brzmieć w tym
miejscu jak truizm. Z pewnością
jednym będzie łatwiej to osiągnąć,
innym trudniej. Pomocne mogą być
niektóre techniki, jak wizualizowanie sobie z wyprzedzeniem tego jak
będzie miło, jak przebiegną święta,
jak będę się czuć, jak poradzę sobie
w trudnej sytuacji, żeby nie stracić
równowagi?

Nie warto powtarzać sobie komunikatów zaczynających się od „nie”
jak „nic nie popsuje mi tego dnia”
czy „nie dam się zwariować” - podpowiadamy w ten sposób nieświadomości scenariusz, którego nie
chcemy. Nasza uwaga zaczyna
koncentrować się na sygnałach
mogących prowadzić na manowce,
a nie na tym co może być dla nas
dobre. Myślmy więc pozytywnie:
„to będzie dobry czas”, „spędzimy
święta w miłej atmosferze” (albo
przynajmniej spokojnej).
To, co jednak najskuteczniejsze,
to świadomość i utrzymywanie
uwagi na tym, co w świętach najważniejsze. Jeśli skupiamy się na
wartościach materialnych, które
podlegają ocenie, uzależniamy swoje samopoczucie od kaprysu innych.
Szukając wartości duchowych
nastawiamy się na doświadczenia
innego rodzaju, a być może dzięki
nim łatwiej będzie nam przyjmować
krewnych takimi jakimi są.
vv Emilia Owoc
Gabinet Pomocy Psychologicznej
Psychologkrzeszowice.pl

Gabinet Pomocy Psychologicznej
Emilia Owoc

Ze
skierowaniem

Psycholog, Psychoterapeuta,
Seksuolog, Logopeda, Pedagog

NFZ

-20%

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

Drzewka
świąteczne

cięte oraz w donicy

I OLKUSKI KONKURS SZOPEK I
WIANKÓW BOŻONARODZENIOWYCH

I doczekaliśmy się! Nie tylko Kraków ma swój konkurs szopek. 5 grudnia
w Miejskim Ośrodku Kultury – Centrum Kultury w Olkuszu odbyło się rozstrzygnięcie I Olkuskiego Konkursu Szopek i Wianków Bożonarodzeniowych.
Konkurs przeznaczony był dla
szkół podstawowych; każda
mogła zgłosić jeden zestaw
złożony z wianka i szopki.
Napłynęły piękne prace. Niektóre z nich wykonane z niezwykłą dbałością o szczegóły,
zawierające mistrzowsko zminiaturyzowane przedmioty –
pod tym względem prawdziwym arcydziełem jest szopka
zaprezentowana przez Szkołę
Podstawową z Braciejówki. Najokazalsza szopka wykonana jest
w większości z zapałek... iście
benedyktyńska praca.
Nagrodzone szopki t worzą
malowniczą wystawę zaaranżowaną przez Klaudię Zub-Piechowicz.

Spotkanie otworzyła Grażyna
Praszelik-Kocjan, Kierownik
Działu Muzealno-Regionalnego
niezwykle ciekawym i barwnym
wykładem o historii i tradycji
szopek.
Potem nastąpiło rozdanie
nagród; jury w składzie:
Klaudia Zub-Piechowicz oraz
Wioletta Sarota-Stach wybrało
zwycięskie prace:
I miejsce: Szkoła Podstawowa
Nr 4 w Olkuszu,
II miejsce ex aequo: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olkuszu i Szkoła Podstawowa w Braciejówce,
III miejsce: Szkoła Podstawowa
w Witeradowie.
Dodatkowa prezentacja: Szkoła

Podstawowa w Gorenicach.
Jako nagrody szkoły otrzymały
karnety do muzeów oraz udostępnienie Padoku na ognisko
integracyjne pod Zamkiem
w Rabsztynie.
Młodzież szkolna, po obejrzeniu ekspozycji, popijała zimową
herbatę zagryzaną ciasteczkami
i już miała pomysły na przyszłoroczny konkurs.
Szopki będą ozdobą wigilii
mieszkańców na Rynku 17
grudnia.
Warto obejrzeć tę niezwykłą
wystawę – zapraszamy w godzinach otwarcia do 18 stycznia
2018 roku – MOK-Centrum
Kultury, ul. Szpitalna 32.

• 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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PORADY PRAWNE

UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W PRZYPADKU
WYKRYCIA WAD W KUPIONEJ RZECZY

Jakie zatem uprawnienia przysługują nam w przypadku jeżeli kupiliśmy
rzecz, która później okazała się mieć wady i jak usunąć skutki zakupu przysłowiowego „kota w worku”?
W niniejszym artykule skupię się jedynie na naszych uprawnieniach z „rękojmi” w przypadku wad fizycznych rzeczy. Należy jednak mieć na uwadze,
że sprzedający może być również
odpowiedzialny z „gwarancji” jeżeli
przy sprzedaży złożył oświadczenie
gwarancyjne. Co ważne dla Państwa,
kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu „rękojmi” za wady fizyczne
rzeczy i to niezależnie od uprawnień
wynikających z „gwarancji”, tak więc
możecie Państwo skorzystać z jednej
lub drugiej możliwości według Państwa wyboru.

Kodeks Cywilny w art. 556 wskazuje
nam, że sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz
sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Krótko mówiąc, wadą
fizyczną rzeczy jest wada polegająca
na niezgodności rzeczy sprzedanej
z umową. Przykładowo sytuacja taka
ma miejsce jeżeli: 1) rzecz nie ma
właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel
w umowie oznaczony albo wynikający
z okoliczności lub przeznaczenia; 2)
nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,
w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym
kupujący poinformował sprzedawcę
przy zawarciu umowy, a sprzedawca
nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego
jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
5) została nieprawidłowo zamontowa-

na i uruchomiona, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez sprzedawcę
lub osobę trzecią, za którą sprzedawca
ponosi odpowiedzialność, albo przez
kupującego, który postępował jednak według instrukcji otrzymanej od
sprzedawcy.

Podkreślić należy, że sprzedawca jest
odpowiedzialny z tytułu rękojmi tylko za wady fizyczne, które istniały
w chwili przejścia niebezpieczeństwa
na kupującego lub wynikły z przyczyny
tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej
samej chwili. Tak więc sprzedawca
nie odpowiada już za wady fizyczne,
które pojawiły się później a ich przyczyna nie istniała w chwili sprzedaży.
Powyższe prowadziłoby bowiem do
nieograniczonej w czasie odpowiedzialności sprzedającego za rzecz na
którą nie miał już wpływu. Ponadto,
sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli
kupujący wiedział o wadzie w chwili
zawarcia umowy.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,
chyba że sprzedawca niezwłocznie
i bez nadmiernych niedogodności dla
kupującego wymieni rzecz wadliwą
na wolną od wad albo wadę usunie.
W praktyce oznacza to, że najpierw
winniśmy wezwać sprzedającego do
usunięcia wady lub wymiany rzeczy
pod rygorem odstąpienia od umowy.
Dopiero jeżeli sprzedawca nie sprosta

powyższemu wezwaniu we właściwym
czasie to dopiero wtedy możemy złożyć
ostateczne oświadczenie o odstąpieniu
od umowy, które winno zostać złożone
na piśmie.
Powyższa procedura nie dotyczy jednak sytuacji kiedy ze strony sprzedającego doszło już do jednej wymiany
lub naprawy, a rzecz ponownie okazała
się wadliwa. W takiej sytuacji już od
razu możemy skorzystać z prawa do
odstąpienia od umowy.
Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy obowiązani jesteśmy
zwrócić sprzedającemu towar, a druga strona obowiązana jest go przyjąć.
W takim wypadku możemy żądać nie
tylko zwrotu dokonanej płatności ale
również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania przez sprzedającego.
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POKRYCIA
DACHOWE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ
GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE
• MEMBRANY
• RYNNY

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

tel. 601 464 046

Szczególne uregulowania dotyczą
sytuacji kiedy w sporze występujemy
jako konsument, czyli osoba dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z naszą
działalnością gospodarczą lub zawodową. Wtedy nasza sytuacja jest jeszcze
korzystniejsza gdyż prawo przewiduje
domniemania, m.in. istnienia wady
w chwili przejścia niebezpieczeństwa
na kupującego, jeżeli wada została
stwierdzona w ciągu roku od dnia
wydania rzeczy.
vv Szymon Dubel
Adwokat
kom. 795 11 75 74

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu olkuskiego.
Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem jej
specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Serdecznie zapraszam Państwa do wysyłania na adres e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl nurtujących Państwa zagadnień z zakresu
prawa, które to sugestie będą mogły zostać następnie poruszone na łamach „Gwarka Olkuskiego”.

LODOWISKO PONOWNIE NA OLKUSKIM RYNKU

Serce Olkusza – zabytkowy rynek – znowu zabiło mocniej! Wszystko za sprawą
największej zimowej atrakcji w Gminie Olkusz – lodowiska. Podczas oficjalnego otwarcia ślizgawki setki mieszkańców rozpoczęły sezon łyżwiarski. Wstęp
i wypożyczenie łyżew tego dnia były bezpłatne. Rozświetlona w centrum miasta
iluminacja wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.
- Popularność lodowiska przerosła nasze największe oczekiwania, dlatego też zapadła
decyzja o jego kontynuacji
w tym roku. W imieniu własnym i burmistrza Romana Piaśnika życzę wszystkim mieszkańcom i gościom wspaniałego
sezonu oraz mnóstwa radości
podczas organizowanych na
lodowisku imprez – powitała
tłum zastępca burmistrza Olkusza Bożena Krok.
Największą atrakcją popołudnia
był występ profesjonalnych łyżwiarzy z grupy Walley Ice Story. Joanna Zając, Jan Mościcki
i Maciej Litwin. Zapierające
dech w piersiach pokazy rewiowe były rozgrzewką przed tym,

co czekało na amatorów łyżwiarstwa później. W specjalnie
przygotowanych zabawach i animacjach można było spróbować
swoich sił. Za efekty nagradzał
wszystkich słodyczami i gadżetami promocyjnymi Olkusza
Święty Mikołaj. Do późnych
godzin wieczornych łyżwiarze
bawili się na dyskotece na lodzie.
To nie koniec atrakcji, jakie
przygotowała Gmina Olkusz na
lodowisku. Podczas Wigilii 17
grudnia również będzie można
bezpłatnie pojeździć na łyżwach
w sercu Olkusza. Podobnie jak
w zeszłym roku, na lodowisku
zorganizowana będzie zabawa sylwestrowa, a na rynku
mieszkańcy wspólnie powitają

Nowy Rok 2018. Planowane są
również zabawy karnawałowe
i bezpłatna szkółka łyżwiarska.
Lodowisko czynne będzie do
końca lutego przez siedem dni
w tygodniu od 9:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku między 9:00 a 14:00 z lodowiska
korzystają bezpłatnie uczniowie
z olkuskich szkół w ramach zajęć
wychowania fizycznego. Przerwa techniczna jest zaplanowana od godz. 14:00 do 15:00 we
wszystkie dni tygodnia.

Bardzo Udana VIII Jurajska Olimpiada
OYAMA Karate Dzieci i Młodzieży w Zadrożu

W dniu 9 grudnia 2017 r. w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Zadrożu
pod Honorowym Patronatem Posłanki na Sejm RP Lidii Gądek oraz Wójta
Gminy Trzyciąż Pana Romana Żelaznego odbyła się VIII Jurajska Olimpiada
OYAMA Karate Dzieci i Młodzieży.
W Olimpiadzie udział wzięło
ponad 100 zawodniczek i zawodników ćwiczących w Jurajskim
Klubie Oyama Karate w Olkuszu
z powiatu olkuskiego i krakowskiego. Na zakończenie zawodów
najlepszym zawodnikom puchary
wręczali Wójt Gminy Roman
Żelazny, Przewodniczący Rady
Gminy Trzyciąż Lucjan Gajda
oraz Pani Bożena Kościej Dyrektor BiOAK Gminy Trzyciąż.

Skalniakiem 4 dan na czele, który współpracował z Dyrektor SP
w Zadrożu Renatą Żelazną Panią Nauczycielką SP w Zadrożu Anną Kozioł oraz Dyrektor
BiOAK - Panią Bożeną Kościej.
Organizatorzy składają podziękowania przedstawicielom
Rady Rodziców SP w Zadrożu
oraz Panu Grzegorzowi Furgalińskiemu za pomoc i przygotowanie smacznego obiadu.
Organizatorem Olimpiady był Rodzicom i osobom towarzyJurajski Klub OYAMA Karate w szącym dziękujemy za liczne
Olkuszu z Sensei Kazimierzem przybycie i wspaniałą atmosferę.

Bardzo sprawnie zawody prowadziła Pani Marta Skalniak
oraz Pan Grzegorz Furgaliński.
Dziękujemy również wszystkim
sędziom na czele z Sensei Kingą
Skalniak 1 dan i zawodnikom za
liczny udział. Przed nami egzamin na wyższe stopnie, ferie w
Krynicy i przygotowania do MP
w Kumite i Kata oraz zawodów
regionalnych OSU !!!

Z okazji zbliżających się Świąt
Zarząd Jurajskiego Klubu OYAMA Karate
Życzy Wszystkim Radosnych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku. OSU !!!
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CENTRUM OGRODNICZE

ACZER

• Sprzedaż CHOINEK
• JODŁY, ŚWIERKI

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!
SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW!
A NA GWIAZDKĘ
POLECAMY...

doniczkowe i cięte

Godz. otwarcia
Pon. - Pt. 800 - 1800
Sob. 800 - 1800 • Nd 900 - 1700

OLKUSZ, ul. Zagaje 48 • tel. 608-030-366

KOMPUTER PC
DO GIER 4x 3.9 GHz

1099 zł !!!

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

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

Planeta Piękna zaprasza na zabiegi na ciało AROSHA oraz egzotyczne masaże od Thalgo.
BANDAŻE Arosha są skuteczną bronią w walce z wszelkimi niedoskonałościami skóry. Bandaże wykonane z delikatnej bawełny, nasączonej aktywnymi składnikami.
Podczas zabiegu aktywne składniki z bandaża uwalniają się i stopniowo penetrują w głąb skóry. Bandaże Arosha wskazane są szczególnie przy: utracie napięcia
i elastyczności skóry, nadwadze, pojawiających się rozstępach, cellulicie oraz w każdym przypadku, gdy chcemy poprawić jakość skóry.
Rodzaje banaży :
AQUA-DRAIN - oczyszcza i drenuje ciało, o właściwościach wyszczuplających i rewitalizujących. SLIM-CEL ma działania modelujące i wyszczuplające sylwetkę, poprzez stymulację mechanizmu rozkładu trójglicerydów.
CEL-TERM jest zabiegiem antycellulitowym, który stymuluje metabolizm i wymianę tlenową w komórkach tłuszczowych. LIFTING UP zabieg skutecznie zwalcza objawy opadania, utraty jędrności i elastyczności biustu.

POLYNESIA MASSAGE
Relaksujący masaż całego ciała z elementami masażu Lomi- Lomi
oraz polinezyjskich technik. Prawdziwe zaproszenie w podróż po
egzotycznych Wyspach Polinezji. Ten tradycyjny masaż jest mocny,
powolny i rytmiczny. Opiera się na głębokim pobudzeniu mięśni.
Mieszkańcy Polinezji wykonują go z użyciem olejku Monoi najczęściej
na plażach, gdzie ciało ma kontakt z gorącym piaskiem. Ciepłe stemple
z piaskiem, uwodzicielski zapach olejku Mahana Massage Oil pomogą
zapomnieć o troskach dnia codziennego, odprężą ciało i umysł.

ul. Nowa 5 Wolbrom
511-377-038 575-341-330

MASAŻ INDOCEANE
Jest to niezwykła podróż w krainy
piękna i relaksu, a ciało osiąga stan
pełnego odprężenia i relaksu.
Podstawowymi składnikami linii są:
kompleks Qi - Marine
(wyciąg z brązowej algi Undaria Pinnatiﬁda) i lotos posiadające
wyjątkową zdolność rewitalizacji i redukcji stresu.
Masaż Indoceane to kwintesencja wyjątkowych ﬁlozoﬁi,
propozycja dla osób zestresowanych, potrzebujących odprężenia
i poprawy samopoczucia. Masaż jest inspirowany Ayurvedą.
Najpierw nakłada się na centra energii (czakry) Qi-Balm,
a następnie ciepły olejek bogaty w oleje esencjonalne
i wykonuje się masaż, który uwalnia ciało i umysł od napięć.

W standardowej naszej ofercie także manicure, pedicure, przedłużanie rzęs oraz kosmetyka twarzy.

NA ZIMOWE WIECZORY POLECAMY
Remigiusz Mróz „OSKARŻENIE”

Od serii brutalnych morderstw pod Warszawą minęły cztery lata. Sprawcę
ujęto, skazano, a potem osadzono w więzieniu. Dowody wskazujące na dawną
legendę „Solidarności” były nie do podważenia.
Mimo to pewnego dnia mecenas Joanna Chyłka otrzymuje list od żony
skazańca, w którym kobieta twierdzi, że odkryła nowe dowody na niewinność męża. Prawniczka przypuszcza, że to jedna z wielu spraw, którym nie
warto poświęcać uwagi…
Przynajmniej do czasu, aż kobieta ginie, a materiał DNA jednej
z ofiar zabójcy zostaje odnaleziony w innym miejscu przestępstwa. W dodatku wszystko wydaje się w jakiś sposób związane z
Kordianem Oryńskim…

Małgorzata Rogala „ZASTRZYK ŚMIERCI”

Morderca już wydał wyrok. Zostało niewiele czasu. Ewa Frydrych znajduje szczelnie owinięte taśmą ciało męża – szefa portalu krytyki kulinarnej,
którego opinie nie wszystkim przypadły do gustu. Dlaczego ktoś wstrzyknął mu truciznę i pozbawił życia? Czy chodziło tylko o zemstę, czy za
zbrodnią kryje się coś jeszcze? Tym bardziej że w podobny sposób giną
kolejne osoby. Sprawę prowadzą starsza aspirant Agata Górska i komisarz
Sławek Tomczyk, którzy próbują rozwikłać serię zagadkowych śmierci.
Tymczasem ktoś wysyła anonimy do młodszej siostry komisarza Tomczyka. Czy ma to jakiś związek ze sprawą? Kim jest Zosia i dlaczego ktoś
musi ją chronić? Nowe światło na sprawę rzuci niewyjaśniona
tragedia sprzed lat, która nie pozwoli o sobie zapomnieć.
Małgorzata Rogala kolejny raz udowadnia, że należy jej się
miejsce na kryminalnym podium.

Joanna Szarańska „CZTERY PŁATKI ŚNIEGU”

Ciepła, przepełniona humorem i wzruszeniami opowieść o tym, co jest
naprawdę ważne.
Gwiazdka za pasem, w powietrzu pachnie makowcem, goździkami i zieloną choinką. Mieszkańcy małego miasteczka myślą już o przygotowaniach świątecznych, ale na drodze lepienia uszek i łańcuchów choinkowych staną im rodzinne perypetie. Zabiegani zapomną, co naprawdę liczy
się w świętach. Na szczęście ktoś im o tym przypomni…
Bo święta mogą być wyjątkowe, nawet gdy z nieba spadną
cztery płatki śniegu na krzyż…

KĄCIK KULINARNY

CIASTO NA ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
– GALETTE DES ROIS

Przepisów wigilijnych i świątecznych, tych bardziej i mniej
tradycyjnych pojawiało się już na łamach „Gwarka” wiele. Tym
razem, wybiegając już trochę w przyszłość, ale wciąż jeszcze w świątecznych
klimatach, proponujemy Ciasto na święto Trzech Króli czyli Galette des rois.
Ciasto na święto Trzech Króli
(Galette des rois) to ciasto pieczone we Francji z okazji Objawienia Pańskiego, czyli naszego
św. Trzech Króli. Zrobione jest
z ciasta francuskiego i masy migdałowej. Ciasto jest o tyle specjalne, że po położeniu masy, osoba
która je przygotowuje, układa na
niej jeden migdał (kiedyś bób).
A dlaczego? A dlatego, że ten
kto trafi na ten migdał, zostanie
królem i dostanie do noszenie
tego dnia koronę. Hmm... kto
na niego trafi?
CIASTO NA ŚWIĘTO
TRZECH KRÓLI
• 2 płaty ciasta francuskiego
• 100 gram migdałów
zmielonych
• 100 gram cukru
• 1 jajko
• 1 żółtko
• 100 gram masła
• 1 migdał

Piekarnik nagrzewamy do 190
C. Z płatów ciasta francuskiego wycinamy koła (najprościej
położyć talerz i odrysować
kształt nożem).
Układamy jeden okrąg z ciasta
na formie do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia.
Do miksera wkładamy miękkie
masło oraz cukier, mieszamy, po

chwili dodajemy jajko i migdały
– wszystko dokładnie miksujemy.
Tę masę układamy na naszym
cieście i układamy jednego
migdała.
Przykrywamy drugim blatem
z ciasta i dokładnie sklejamy
boki, tak żeby podczas pieczenia
masa nam z ciasta nie uciekła.

vv Ulla Pałka

Ostrym nożykiem delikatnie
nacinamy ciasto, tworząc na jego
powierzchni wzór. Ciasto smarujemy rozmąconym żółtkiem.
Wkładamy ciasto do nagrzanego
piekarnika i pieczemy 30 minut.
Wyciągamy ciasto, studzimy i ...
smacznego życzę!
Pięknych, rodzinnych i „smacznych” Świąt!

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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Królewno, wyłaź z pieczary! Czyli o smoku,
szewczyku i zachwyconej publiczności

Wszyscy kochają szewczyka Dratewkę! Jest niekwestionowaną gwiazdą
przedstawienia „O straszliwym smoku, dzielnym szewczyku, prześlicznej
królewnie i królu Gwoździku”, które przez dwa dni – 3 i 4 grudnia - prezentowała Grupa Teatralna Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu pod
kierownictwem Stanisławy Szarek.

JAK POPARZENI

Ach, jak zabrzmiało! Radość dla uszu i duszy... Wszyscy szaleli jak poparzeni
– nie można się było oprzeć. Poparzeni Kawą Trzy, wspaniały zespół pop
rockowy oraz ska zagrał 9 grudnia na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu. I to jak zagrał!
Zespół tworzą głównie dziennikarze Radia Zet i RMF FM.
Ich muzyka to różne style – rock,
punk i ska. „Byłaś dla mnie
wszystkim” czy „Kawałek do
tańca” – kto ich nie słyszał?
Najlepsze z połączeń: talent,
inteligencja i wspaniałe poczucie
humoru, to oni: Roman Osica
– wokal, saksofon; Krzysztof
Zasada – gitara, wokal; Marian
Hilla – saksofon tenorow y,
wokal; Wojciech Jagielski –
perkusja; Mariusz Gierszewski – gitara basowa; Krzysztof
Tomaszewski – trąbka; Jacek
Kret – puzon.
Autorem wszystkich świetnych
tekstów zespołu, przy których
nie sposób się nie uśmiechnąć,

choć czasem melancholijnie, jest
Rafał Bryndal. Wieść niesie, że
na teksty twórcy mają wpływ
jego aktualne miłości i zadurzenia. Jeśli to prawda, niech będzie
zakochany bez przerwy. Wielbiciele tylko na tym skorzystają.
Reżyserem dźwięku jest Andrzej
„Bestia” Karp. Niepowtarzalną
charakterystykę tego producenta, realizatora i dźwiękowca
znajdziecie na stronie zespołu
http://poparzeni.pl/, którą szczerze polecamy; można poczytać,
posłuchać i zachwycić się. Mieliśmy też prezentację na żywo
- Wojciech Jagielski przedstawiał pokrótce każdego z członów
zespołu, zagłuszany nieco wybuchami żywiołowego śmiechu.

To był fantastyczny wieczór
z fantastycznymi mężczyznami
i fantastyczną muzyką. Publiczność szalała! Nikt nie zawracał
sobie głowy siadaniem. Bawiliśmy się cudownie, wszyscy roześmiani, roztańczeni i szczęśliwi.
I tak nam na resztę wieczoru
zostało... Huragan oklasków,
wiwaty, bis! I jeszcze, jeszcze...
Jeszcze nie raz i nie dwa Poparzeni Kawą Trzy w Olkuszu,
prosimy, BIS!

Przedstawienie, odegrane trzykrotnie przy pełnej sali i zachwyconej publiczności, było jak prezent mikołajkowy. Niecierpliwie
oczekiwane i przynoszące radość.
Publiczność, zależnie od wieku,
była zachwycona z różnych powodów, ale szczerze. Młodzi aktorzy
dali z siebie wszystko, a nawet
więcej, a ich żywiołowa gra chwytała za serce. Gdy rozsunęła się
kurtyna i na scenie ukazała się
piękna królewna w zwiewnej sukni, dzieci wydały spontaniczne
„Aaaach...”.
Niezapomnianą kreację stworzył
szewczyk Dratewka urzekając
swoim naturalnym wdziękiem;
wszyscy artyści grali wspaniale:
Baj i para królewska, królewna,
żywiołowa czarownica i zmartwiona ochmistrzyni, Szara Godzinka i podszyci strachem rycerze,
Świerszczyk i dzieci, brykający
Siwek Złotogrzywek, czarny kot
i groźny smok.

Pisząc tę sztukę Maria Kownacka,
jedna z najpopularniejszych autorek sztuk i książek dla dzieci i młodzieży, użyła barwnego, prostego
i dowcipnego języka, zrozumiałego
nawet dla małych dzieci. Znakomita muzyka Jana Wesołowskiego i pogodne piosenki brzmiały
w uszach długo po zakończeniu
przedstawienia. Brawa i owacje na
koniec były najlepszą nagrodą dla
młodych artystów.

Taki sukces wymaga wielu miesięcy ciężkiej pracy. I to nie tylko
aktorów, ale przede wszystkim
reżysera. I scenografów. A później całej ekipy technicznej.

Przedstawienie reż yserowała
znakomita Stanisława Szarek
prowadząca Pracownię Teatralną
MOK, scenografię zawdzięczamy
Wioletcie Szarocie-Stach i Zdzisławowi Kordybalskiemu, piękne
solo na skrzypcach grał Michał
Mączka, Kierownik Działu Artystycznego, a wystąpili:
Szewczyk: Igor Pałka;
Baj: Krzysztof Kulig;

Królewna: Aleksandra Cebo;
Czarownica: Małgorzata
Węgrzyn;

Szara Godzinka: Zuzanna
Jochemczyk;

Świerszcz: Hanna Grzebinoga;

Król Gwoździk: Kuba Salwiński;
Królowa: Julia Włodarczyk;

Ochmistrzyni: Katarzyna Grabowska;
Kot: Aleksandra Rasiak;

Siwek Złotogrzywek: Krzysztof
Kulig;
Smok: Amelia Grzanka;

Rycerze: Maksymilian Wójcicki
i Krystian Goraj;
Marysia: Nela Dudek;

Tomek: Bartek Brodziński.

A po spektaklu... wciąż jeszcze
pełne emocji rozmow y, żarty,
przyjacielsk ie docink i, uwagi reżysera, ufundowana przez
MOK pizza i napoje.
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,,Pastuszkowie na znak dany,
Znalazłszy Pana nad Pany,
Z pociechą serca witają,
Bogiem go swoim wyznają.”
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
składam wszystkim pełne serdeczności życzenia.

Niech ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia
będzie dla Państwa okresem spokoju,
radości i pozytywnego myślenia.
Niech bliskość wyjątkowych osób, z którymi je spędzicie,
dostarczy Wam siły na podjęcie wyzwań nowego roku
i mierzenie się ze wszystkim,
z czym przyjdzie Wam się mierzyć.
Niech niezwykłe chwile
na długo zostaną w Państwa pamięci
i będą źródłem niepokonanej woli czynienia życia
piękniejszym każdego dnia.
życzą
pracownicy i Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu
Alfred Szylko
Prezes Zarządu

Grzegorz Cebo
Wiceprezes Zarządu

Niech ten wyjątkowy, rodzinny czas wypełniony
pięknymi polskimi zwyczajami stanie się dla Państwa
źródłem radości, pomyślności i zgody,
a narodzona Boża Dziecina hojnie Błogosławi
w nadchodzącym nowym 2018 roku całej Ojczyźnie,
wszystkim rodzinom i Państwu osobiście.
Poseł Ziemi Krakowskiej,
Minister Infrastruktury i Budownictwa
- Andrzej Adamczyk

Radosnych i spokojnych,
pełnych ciepła
Świąt Bożego Narodzenia,
pomyślności i sukcesów
oraz dalszej owocnej współpracy
w nadchodzącym 2018 roku.
życzy
ALBA MPO Sp. z o.o.
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Świąt wypełnionych
radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia.
życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej

Edmund Gmitruk

Burmistrz Miasta Bukowno

Mirosław Gajdziszewski

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Niech ten najpiękniejszy w roku czas upłynie
w magicznej i pełnej miłości atmosferze,
która doda sił do realizacji planów
w Nowym Roku 2018.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Olkuszu
Jan Kucharzyk

Burmistrz Miasta
i Gminy w Olkuszu
Roman Piaśnik

Dziękując Państwu serdecznie za dotychczasową współpracę,
pragniemy złożyć życzenia,
ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów w nadchodzącym Nowym 2018 Roku
życzy
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Z okazji zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy naszym Czytelnikom,

Klientom i Współpracownikom, szczęścia, spokoju
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
i samych sukcesów w pracy zawodowej
Redakcja Gwarka Olkuskiego

Wesołych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń z okazji nadchodzącego Nowego Roku
życzy
ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA” W OLKUSZU
Tadeusz Chwast

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Józef Kaczmarczyk

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Radosnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie
oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym 2018 Roku
wszystkim Mieszkańcom Olkusza, a szczególnie naszym Klientom
życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu
Prezes Zarządu - Jolanta Dudkiewicz
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Burmistrz Miasta Bukowno,
Miejski Ośrodek Kultury
i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
serdecznie zapraszają na

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

VII WIGILIĘ dla Mieszkańców
w dniu 16 grudnia 2017 r. o godz. 11.00
na placu przed Centrum Kultury w Bukownie.
W programie:
• życzenia świąteczne • żywa szopka •
• występy artystyczne dzieci i lokalnych zespołów •
• kiermasz ozdób świątecznych •
• degustacje świątecznych potraw •
ZAPRASZAMY

Wszystkich, którzy pragną
zaprezentować się na scenie
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olkuszu podczas

26. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
prosimy o kontakt mailowy
pod adresem:

wosp2018@mok.olkusz.pl.
Finał odbędzie się

14 stycznia 2018 r.,
a zgłoszenia przyjmowane będą do

20 grudnia 2017 r.
Zapraszamy do współpracy
dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem
W dniu 7 grudnia 2017 roku Ośrodek
Pomocy Społecznej w Olkuszu przy
współpracy Stowarzyszenia ,,Wszyscy
dla Wszystkich” zorganizował dla 88
dzieci spotkanie ze Świętym Mikołajem.
W oczekiwaniu na przybycie Świętego
Mikołaja dzieci uczestniczyły w konkursach plastycznych i artystycznych, w
których zostały obdarowane nagrodami
oraz obejrzały przedstawienie teatralne
pt. ,,Halo, halo Mikołaju” przygotowane
przez Fundację ,,Nowa” w Olkuszu.
Po przedstawieniu długo oczekiwany
gość wywołał uśmiech na twarzach dzieci. Miło spędzony czas
uświetniły paczki ze słodyczami zakupione przez Ośrodek. Dzieci
z radością zaprosiły Św. Mikołaja za rok, obiecując, że czekając na
niego będą bardzo grzeczne.
Dzięki wsparciu sponsorów, którzy corocznie angażują się w organizację spotkań mikołajkowych, dzieci skorzystały ze słodkiego poczęstunku. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich
osób dobrego serca.
Dziękujemy i życzymy zdrowych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olkuszu

www.ops.olkusz.pl

ROUTEREK:

KOKOLINO:
HASANEK:
Hasanek to około 6-7-letni, bardzo
kudłaty, inteligentny pies.
Trafił do nas po tym jak właścicielka
trafiła do szpitala, a właściciel się go
zrzekł. Niestety po wyjściu ze szpitala właścicielka go nie odebrała
i zamieniła na koty :(.
Hasanek bardzo tęskni za swoim
panem. Wystarczy mu jedna osoba,
którą będzie się mógł zajmować
i kochać. Będzie najwierniejszym
przyjacielem swego nowego pana.
Hasan nie ma tendencji do ucieczek.
Psiak waży około 15 kg, jest kudłaty, może sporą część dnia spędzać
na polu.
Potrafi chodzić na smyczy, szczeka
gdy trzeba, jest wspaniały, bardzo
bystry.
Piesek ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i wykastrowany.

Kokolino- 4-5-letni, bardzo wesoły, radosny, energiczny nieduży
piesek.
Uwielbia i ubóstwia opiekunów,
przytula się do każdego, jest bardzo kontaktowy.
Pięknie chodzi na smyczy, jest
pogodny, jego psia mordka jest
zawsze uśmiechnięta.
Psiak bez problemu może
zamieszkać w domu z dziećmi.
Nikomu nie zrobi krzywdy, jest
łagodny, dogaduje się z innymi
psami.
Kokolino waży około 10 kg, ma
bardzo krótką okrywę włosową.
Bardzo prosimy o dom dla Kokolinka.

Przedstawiamy Routerka - starszego, wspaniałego, BARDZO
kochanego, cudownego psiaka..
Routerek to piesek niewielki;
waży około 10, maksymalnie 12
kg. To piesek spokojny, grzeczny,
przyjazny. Chętnie przytula się do
opiekunów, chętnie spaceruje, jest
czystym pieskiem. Nie szczeka,
nie zaczepia i nie dokucza innym
pieskom. Może bez problemu
zamieszkać w bloku jak i w domu.
Routerek jest już dość wiekowy;
ma prawdopodobnie powyżej 10
lat, ale mimo wszystko dzielnie
podąża za opiekunem i jak każdy
starszy psiak potrzebuje dobrego,
ciepłego, bezpiecznego miejsca.
Routerek to dobry, kochany piesek. Bardzo prosimy o szansę i dom
dla tego urokliwego staruszka
o niesamowitym spojrzeniu.
Piesek ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i wykastrowany.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło
Miechowa w woj. małopolskim (około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są
przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa.
Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy
o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
Tel: 793993779. Smsów nie otrzymujemy 		
		
schroniskopsiepole.pl

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie
www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

Lenka urodziła się 17 sierpnia 2016 roku z zespołem wad wrodzonych
między innymi brakiem kości przedramienia i kciuka lewej rączki (hemimelia promieniowa), kręczem szyi oraz skoliozą kręgosłupa. W pierwszych dniach swojego życia przeszła operację przesunięcia odbytu. Aktualnie jest leczona przez wielu specjalistów oraz rehabilitowana.
Lenka wymaga też kolejnych dwóch operacji na rączkę dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc i wsparcie leczenia naszej córeczki, aby w
przyszłości mogła prowadzić samodzielne życie.
Jeżeli możecie Państwo przyczynić się
do leczenia i rehabilitacji Lenki, prosimy o wpłaty
darowizn i przekazywanie 1% podatku.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 31175 Romańczak Lena-darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia

Można też Przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać:
KRS 0000037904
a w polu “informacje uzupełniające” : 31175 Romańczak Lena
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym
pola “wyrażam zgodę”.
Rodzice Anita i Arkadiusz Romańczak
anita.rom@op.pl
www.dzieciom.pl/podopieczni/31175
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FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

POLICJA

UWAGA NA WŁAMANIA ORAZ KRADZIEŻE
W ubiegłych tygodniach, na terenie naszego powiatu, policja odnotowała kilka kradzieży z włamaniem do domów, garaży oraz kradzieży mienia. Zdarzenia te miały miejsce w Olkuszu oraz na terenie Wolbromia. Złodzieje są tak pewni siebie, że włamują się również w ciągu dnia. Dlatego też apelujemy do mieszkańców naszego
powiatu o zwiększenie czujności i właściwe zabezpieczenie swojego mienia.

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

SKLEP MOTORYZACYJNY

W jaki sposób można zabezpieczyć się przed włamaniami ?
Zabezpieczenie naszego domu
czy mieszkania poprzez zastosowanie zabezpieczeń mechanicznych w postaci dobrych drzwi antywłamaniowych z atestowanymi

zamkami. Zamykanie wszystkich
okien przed wyjściem z mieszkania lub domu oraz czujność
sąsiadów.
Włamywacze często wykorzystują fakt nieobecności domowników w mieszkaniu. Najczęściej

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

wnątrz, zadzwoń na 112 lub 997.
Uważny i spostrzegawczy sąsiad
to jedno z najlepszych zabezpieczeń przed złodziejami również
sami nie bądźmy obojętni, reagujmy dzwoniąc na policję gdy
wymaga tego sytuacja.

KRONIKA POLICYJNA
• WŁAMANIE DO SAMOCHODU W OLKUSZU
W okresie od 13.11.2017 r do 07.12.2017 r na terenie Olkusza, nieustalony sprawca włamał się do zaparkowanego pojazdu marki VW Transporter z którego skradł radioodtwarzacz,
klucze naprawcze oraz płyty CD. Sprawą zajmują się policjanci z miejscowej komendy.
• USIŁOWANIE WŁAMANIA DO GARAŻY
Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego w Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, prowadzą postępowanie w sprawie usiłowania włamania do dwóch garaży mieszczących się
w jednej ze wsi na terenie gm. Olkusz. Do zdarzenia doszło
miedzy 04 a 09 grudnia 2017 roku.

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

do tego typu zdarzeń dochodzi
w godzinach przedpołudniowych.
Zdarza się że sprawcy obserwują
mieszkanie czy dom sprawdzając
zwyczaje domowników. Jeśli słyszysz podejrzany hałas czy widzisz niepokojącą sytuację na ze-

• OLKUSZ. KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM
Olkuscy policjanci prowadzą czynności w sprawie włamania
do piwnicy, do którego doszło między 25 listopada a 9 grudnia 2017 roku, na jednym z olkuskich osiedli. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że sprawca po uprzednim podważeniu drzwi
dostał się do wnętrza z którego skradł miedziany drut, zabytkowe radia oraz elektronarzędzia. Straty w wysokości ok.
1500 zł, na szkodę mieszkańca Olkusza.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie
proszone są o telefoniczny kontakt z numerem 32-6478-271
lub 997.
• USZKODZENIE OGRODZENIA
W nocy z 2 na 3 grudnia 2017 roku, doszło do uszkodzenia
ogrodzenia posesji w miejscowości Gorenice w rejonie ulicy
Krakowskie. Uszkodzenia dokonał kierujący n/n pojazdem koloru zielonego. Postępowanie w sprawie uszkodzenia mienia
prowadzą olkuscy policjanci. Osoby, które mają jakiekolwiek
informacje w tej sprawie proszone są o telefoniczny kontakt
z numerem 32-6478-235 lub 997.
• OLKUSZ. WŁAMANIE DO GARAŻU
1 grudnia 2017 roku, właściciel ujawnił włamanie do garażu
na terenie Olkusza
Nieustalony do chwili obecnej sprawca, po uprzednim wyłamaniu drzwi dostał się do wnętrza skąd dokonał kradzieży kompletnych kół. Straty zgłaszający oszacował na kwotę
5800 zł. Sprawą zajmują się policjanci z Olkusza.

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

AUTO
SKUP

OSOBOWE
DOSTAWCZE
MOTOCYKLE
CAŁE
I USZKODZONE
ZADZWOŃ!!!

784 849 523

• WYPADEK W WOLBROMIU
06.12.2017 roku, około godziny 18.35 na ul. Krakowskiej
w Wolbromiu doszło do potrącenia kobiety
W dniu 06.12.2017 roku, około godz. 18:35 na terenie Wolbromia w rejonie ulicy Krakowskiej doszło do potracenia 45-letniej
kobiety. Jak wstępnie ustalili policjanci kierująca pojazdem
marki citroen, 24-latka nie ustąpiła pierwszeństwa pieszemu
na oznakowanym przejściu dla pieszych czym doprowadziła do
zdarzenia drogowego. Uczestnicy zdarzenia trzeźwi. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala.
Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności,
zabezpieczyli ślady oraz wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Policjanci będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności zdarzenia drogowego.
• OLKUSZ WYPADEK DROGOWY NA UL. PRZEMYSŁOWEJ
Policjanci z olkuskiej komendy prowadzą dochodzenie w sprawie wypadku drogowego do którego doszło w dniu 06.12.2017
roku, około godz. 6:15 w rejonie ul. Przemysłowej. Kierujący
n/n pojazdem wykonując manewr skrętu z DK-94 w ul. Przemysłową potracił 39-letnią kobietą, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Kobieta została przetransportowana do szpitala.
Na miejscu zostały wykonane czynności przez funkcjonariuszy
z ruchu drogowego oraz policyjnego technika.

• BOLESŁAW WYPADEK BUSA
30.11.2017 roku, około godziny 22.30 na ulicy Głównej w Bolesławiu doszło do wypadku drogowego Busa z pasażerami
Jak wstępnie ustalono kierujący samochodem typu Bus, marki
Mercedes Sprinter, który jechał ulicą Główną w miejscowości Bolesław na łuku drogi na mokrej nawierzchni jezdni wpadł w poślizg po czym doszło do przewrócenia pojazdu z pasażerami na
bok uderzając w drzewo. Kilku pasażerów Busa zostało przetransportowanych do szpitali.
Na miejscu - oprócz policjantów w akcji uczestniczyła straż pożarna. Technik kryminalistyki zabezpieczył ślady i wykonał oględziny
miejsca. Policjanci będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego
wypadku drogowego.
• NARKOTYKI W POSIADANIU MIESZKANKI OLKUSZA.
Dzięki pracy funkcjonariuszom z Wydziału Kryminalnego
z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu , 32-letnia mieszkanka Olkusza, odpowiedziała za posiadanie narkotyków.
W wyniku podjętych czynności policjanci Wydziału Kryminalnego ustalili osobę, która mogła mieć związek z przestępczością narkotykową.
Z ustaleń policjantów wynikało, że w nielegalny proceder
może być zamieszana 32-letnia kobieta. Potwierdzenia funkcjonariuszy sprawdziły się, albowiem podczas przeprowadzonych przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez wymienioną, policjanci zabezpieczyli narkotyki w postaci marihuany
i amfetaminy. Podejrzana usłyszała zarzuty za posiadanie
i udostępnianie środków odurzających.
Za powyższe przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności
do lat 3.

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

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

Grupa Projekt Sp. z o.o.

Praca dla elektromontera
„Budowa sieci elektroenergetycznych”
Kontakt: piotr@grupa-projekt.pl

tel. 534 600 801

RIO GRAPPLING CLUB Olkusz zaprasza wszystkich
na treningi Brazylijskiego Jiu-Jitsu bez względu na wiek!
Zajęcia prowadzone są w II LO w Olkuszu.

tel. 692-499-755

1 trening gratis do zobaczenia!

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
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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 •

GRUDNIOWE PROMOCJE HITACHI
Promocja od 15.12.2017 do 31.12.2017

219 zł

409 zł

Wiertarka
udarowa
FDV16VB2

629 zł

(550 W, 13 mm,
uchwyt samozaciskowy w walizce)

Młotowiertarka
DH26PC

Wkrętarka DS10DAL
(2 x akumulator + latarka)

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

PROJEKTOWANIE W 3D

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

"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

Kontakt:

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;

Świat należy
do kobiet

email:

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

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

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 • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •
• Laski • Małobądz • Michałówka, Niesułowice • Olewin • Olkusz • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •
• Pomorzany • Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Troks • Trzyciąż • Ujków Nowy • Wierzchowisko •
• Witeradów • Wolbrom • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na
terenie całego powiatu olkuskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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SUPER LAST
- JARMARKI ŚWIĄTECZNE
europejskie stolice - cena od 89 zł

RTV / AGD / MULTIMEDIA

OBNIŻAMY CENY!

SYLWESTRY LAST MINUTE

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

w stolicach europejskich
z noclegiem i śniadaniami,
od 499 zł / 5 dni

LATO 2018 FIRST MINUTE:
TELEWIZORY

LODÓWKI

LAPTOPY

PRALKI

ŻELAZKA

TELEFONY

Wolbrom, Rynek 21 • tel. 32 646 25 23

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

znajdź nas na facebooku

• Turcja, Belek rodzina 2+2, 7 dni, Ultra All,
wylot Katowice, cena od 7500 zł/rodzina
• Cypr, wyloty maj 2018. 7 dni. HB,
wylot Kraków/Katowice, cena już od 1600 zł
• Bułgaria, wyloty czerwiec 2018,
7 dni All, cena od 1500 zł

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

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

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

Ponad 20 lat
doświadczenia

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

