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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

życzy

Wesołych Świąt

Bożego Narodzenia

oraz dużo uśmiechu

w nadchodzącym

Nowym Roku 

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

Życzymy zdrowych, radosnych 
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia w Nowym Roku
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Teren Stacji Demontażu Pojazdów w Ogrodzieńcu-Józefowie! 

W OLKUSZU WYCHODZIMY…  
NA LODOWISKO

Moc atrakcji towarzyszyła uczestnikom wielkiego otwarcia olkuskiego 
lodowiska, które odbyło się w niedzielę 2 grudnia. Amatorów lodowych 
szaleństw pokazem łyżwiarstwa figurowego w zachwyt wprowadziła 
grupa Walley Ice, najmłodszych olkuszan na lodzie odwiedził św. Mikołaj, 
a wszystkich do jeszcze lepszej zabawy rozgrzewał DJ. 
- Lodowisko w sercu miasta, świą-
teczna iluminacja i choinka spra-
wiają, że atmosfera przed świętami 
w naszym mieście jest każdego roku 
naprawdę wyjątkowa. Najważniejszą 
jej częścią są jednak ludzie – olku-
szanie i przyjezdni goście. Chciał-
bym, abyście tak jak w poprzednich 
latach, spędzali razem czas właśnie 
w tym miejscu i dobrze się przy tym 
bawili. Cieszcie się tymi pięknymi 
chwilami! – zachęcał do korzystania 
z lodowiska Roman Piaśnik, bur-
mistrz Olkusza. 
Oficjalne otwarcie Srebrnej Tafli 
zaplanowano na 2 grudnia, choć 
pierwsi łyżwiarze na lodowisku zja-
wili się już dzień wcześniej. Bezpłatny 
wstęp zachęcał do próbowania swoich 
sił, a zorganizowane atrakcje dodat-
kowo urozmaiciły rozpoczęcie sezonu 
na lodowisku, które odwiedził nawet 
św. Mikołaj. 
Najmłodszych olkuszan rozpieszczał 
nie tylko św. Mikołaj. Oprócz nie-
zwykle efektownego pokazu jazdy na 
łyżwach grupa Walley Ice przygoto-
wała animacje, które nie tylko były 
świetną zabawą, ale również okazją 
do poprawienia swoich umiejętności 
jazdy po lodzie.
Korzystanie z lodowiska wiąże się 
z następującymi opłatami:
•	 dla osoby dorosłej: 8,00 zł 

brutto/wejście

•	 dla dzieci i młodzieży do 18 
roku życia poza zajęciami szkol-
nymi - 7,00 zł brutto/wejście

•	 dla emerytów, rencistów - 6,00 
zł brutto/ wejście

•	 dla dzieci i młodzieży szkolnej 
Miasta i Gminy Olkusz w czasie 
ferii zimowych w godzinach 
9:00 –14:00 - 5,00 zł brutto/ 
wejście

•	 bilet rodzinny (2 dzieci + rodzi-
ce) – 18,00 zł brutto/ wejście

•	 bilet na Kartę Dużej Rodziny – 
4,00 zł brutto/ wejście

•	 karnet: 20 wejść normalny: 
65,00 zł brutto, ulgowy: 40,00 
zł brutto

•	 wypożyczenie jednej pary łyżew 
na jedno wejście na lodowisko - 
7,00 zł brutto

•	 wypożyczenie jednej pary łyżew 
na jedno wejście na lodowisko 
w ramach zajęć lekcyjnych – 
4,00 zł brutto

•	 ostrzenie pary łyżew (własności 
osoby prywatnej) - 10,00 zł 
brutto

•	 wypożyczenie korektorów 
czy figurek do nauki jazdy na 
łyżwach - bez opłat

Zupełnie za darmo z lodowiska mogą 
korzystać uczniowie z terenu Mia-
sta i Gminy Olkusz w ramach zajęć 
szkolnych. W czasie przerwy świą-
tecznej oraz w ferie zimowe wykwa-
lifikowani instruktorzy poprowadzą 
bezpłatną szkółkę jazdy na łyżwach. 
Na Srebrnej Tafli planowana jest tak-
że organizacja m.in. sylwestra.

Informacje • Reklamy
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KONCERT PAPIESKI W MOK
9 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbył się Koncert Papie-
ski „Promieniowanie Ojcostwa” pod patronatem honorowym Romana 
Piaśnika, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Grzegorza Kaszaka, 
Biskupa Sosnowieckiego. 
Temat przewodni tegorocznego 
koncertu Papieskiego „Promie-
niowanie Ojcostwa” pochodzi 
od tytułu sztuki Karola Wojtyły 
zawierającej refleksje o dojrze-
waniu do ojcostwa, o powołaniu 
i misji ojca w rodzinie, a także 
o głębszym wymiarze – boskie-
go ojcostwa.
Zorganizowany przez MOK 
koncert reżyserowała Anna 
Brandegger-Miśków. Marcin 
Wiercioch, Kierownik Działu 
Organizacji Imprez, w imieniu 
Dyrektor MOK Beaty Soboń, 
powitał wszystkich gości. 
Koncert rozpoczęła solistka Pra-
cowni Muzycznej MOK Sabina 
Podsiadło, której akompaniowa-
li prowadzący pracownię Wie-
sław Baran oraz Adam Sowula.  
Rolę konferansjera pełnił Bar-
tłomiej Kiszka, a recytował pod-
opieczny Pracowni Teatralnej 
MOK Jakub Salwiński.
Kiedy na scenę wyfrunęło grono 
dziewczynek z Centrum Kul-
tury w Bolesławiu, czyli zespół 
Psotki, wszyscy uśmiechnęli się 
z rozczuleniem. Psotki śpiewały 
pięknie, a ich ruch sceniczny 
był w uroczy sposób naturalny. 
Z Centrum Kultury w Bole-
sławiu podziwialiśmy również 
zespół wokalny KropkaPL, 
a jako solistkę niezrównaną 
Iwonę Pilarz. 

Małgorzata Kocjan wzbudziła 
podziw pięknym wykonaniem 
Ave Maria. Akompaniowały jej 
dzieci - Michał Kocjan (for-
tepian) oraz Karolina Kocjan 
(altówka). 
Na dłuższą chwilę sceną zawład-
nął Chór Cantores Minores Basi-
lica Sancti Andreae pod dyrekcją 
ks. prof. Roberta Żwirka.

Przyszedł czas na podzięko-
wania, pamiątkowe dyplomy, 
życzenia świąteczne i błogosła-
wieństwo, którego tradycyjnie 
udzielił ks. Henryk Chmieła, 
Dziekan Dekanatu Olkuskiego. 

POSPRZĄTAJ SOBIE NA ŚWIĘTA

SKUP MAKULATURY

Książki, gazety, ulotki, katalogi, 
kartony, zeszyty - bez plastikowych okładek

„KAROLINEX”,  Olkusz
Wjazd na skup od strony Al. 1000-lecia

(Na terenie starej EMALII, koło sklepu JYSK)

Tel: 795 440 002 • 32 645 14 13
 administracja@karolinex.pl

www.karolinex.pl   •   www.karolinex-worki.pl

Klucze, ul. Osada 39 A
(naprzeciwko Papierni)
tel./fax 32 642 80 81
                 32 645 74 78
biuro@gigantokna.pl 
Pn.- Pt. 7.00 - 16.00, Sob. 7.00 - 13.00

PRODUCENT 
OKIEN PCV

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

PRODUKCJA LIN PLECIONYCH,
LIN KRĘCONYCH I SZNURKA MURARSKIEGO

okna pcv i aluminiowe
Oferujemy także: 

ROLETY, ŻALUZJE,
MOSKITIERY

DRZWI WEJŚCIOWE 

cement, wapno, farby, lakiery,
płyty gipsowo-kartonowe, artykuły metalowe

www.gigantokna.pl

OKNA

NAJWYŻSZEJ

JAKOŚCI

ŚWIĄTECZNE
PROMOCJE

732 878 697

ul. Zawierciańska 4, 32-310 Klucze

Antyczny Zakątek

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 900 do 1700

Odwiedź to miejsce jeśli kochasz podróżować w czasie!

Zawiercie, ul.Paderewskiego 136B
tel.: 32 677-11-15 • 507-241-597

PIECE KOMINKOWE
PIECE NA PELLET • BIOKOMINKI

www.goldkom.com.pl

MONTAŻ
•

SPRZEDAŻ

Informacje • Reklamy



4

KRZYŻÓWKA
Poziomo: 

3. Figura akrobacji lotniczej

7. Zespół muz. R. Riedla

9. ... z makiem

10. Osobowe to personalia

11. Atmosfera danego miejsca

12. Marka ros. Ciężarówki

13. Fałszywe doznanie zmysłowe

15. Fusy na dnie szklanki

18. Przyprawa uniwersalna Knorra

20. "Krzepkie" warzywo

21. Cudzoziemska lub honorowa

24. Gwoździa w deskę 

       przy użyciu młotka

27. Krzew z żołnierskiej piosenki

28. Los przypadający 

       komuś w udziale

29. Jest nim, np. "Marsylianka"

30. Bieleje ze zdumienia

31. Ciężka, twarda lub żelazna

Pionowo: 

1. Imię twórcy kabaretu Dudek

2. Specjalista od chorób nerek

4. Płynny składnik krwi, osocze

5. Wyparte przez sochę

6. Bogusław, aktor ("Kroll" , "Psy")

8. Główne miasto Florydy

14. Mogą być tajne

16. Zawód J. Kilińskiego

17. Drobne okrągłe cukierki

19. Rowki na walcu lub stożku

22. Zmysłowy wiersz

23. Świętuje razem z Adamem i Ewą

24. Krzewinka zwiastująca jesień 

25. Samiec z koralami

26. Jodła, sosna lub modrzew 

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

Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w sobotę 
(15.12.br.) między 8.30 a 9.00 do redakcji Gwarka Olkuskiego pod 
numer tel.: 510 190 038 i podadzą poprawne hasło mamy książki!

NAGRODA:
Dave Itzkoff „ROBIN” Wydawnictwo Agora

Dave Itzkoff, reporter New York Times, w rewelacyjnej 
biografii, pokazuje zarówno komiczny blask Williamsa, jak        
i skrzętnie zamaskowaną głęboką studnię sprzecznych 
emocji i zwątpienia. Kreśli pełnokrwisty portret człowieka, 
który silnie walczył z uzależnieniem i depresją, i na kolejnych 
stronach książki odkrywa nieznane dotąd fakty z jego życia. 
Autor czerpiąc z ponad setki oryginalnych wywiadów                      
z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami Williamsa,                 
a także z obszernych badań archiwalnych, stworzył biografię 
będącą świeżym i oryginalnym spojrzeniem na człowieka, 
którego twórczość poruszała miliony ludzi na całym świecie.

ORYGINALNE BATERIE DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!
Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

SPRZEDAŻ I SERWIS: TELEFONÓW, 
LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

MEGA GŁOŚNIK BLUETOOTH 
XTREME 20W 10000 mAh

A NA GWIAZDKĘ
POLECAMY...

89 PLN !!!

CENTRUM OGRODNICZE

• Sprzedaż CHOINEK
   • JODŁY, ŚWIERKI 
          doniczkowe i cięte

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

ACZER

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

Informacje • Reklamy
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KĄCIK KULINARNY

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI
Czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, choć często stresujący dla 
dorosłych, dla dzieci jest to okres radosnych przygotowań i oczekiwania. 
Dlatego też niżej przedstawiam przepis na pyszne pierniczki, które można 
przygotować razem z dziećmi co zapewni fajną, wspólną zabawę w pieczenie 
i dekorowanie a po wszystkim pierniczki świetnie się sprawdzą jako ozdoby 
na choinkę lub na stół wigilijny czy też zawinięte w celofan i przewiązane 
wstążką jako drobny i miły upominek w  wigilijny wieczór.  

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI 
• 300 g mąki pszennej
• 100 g mąki żytniej  

pełnoziarnistej
• 2 duże jajka
• 130 g cukru pudru
• 100 g masła, roztopionego  

i lekko przestudzonego
• 100 g łagodnego miodu  

np. akacjowego*
• 1 łyżka przyprawy  

do piernika
• 1 łyżka kakao
• 1 łyżeczka sody  

oczyszczonej

Wszystkie składniki wsypu-
jemy do naczynia, wymieszać 
i wyrobić do otrzymania gład-
kiego ciasta (można mikserem). 
Ciasto może być klejące, ale nie 
dodawać mąki.
Ciasto rozwałkuj na grubość 
4 mm, podsypując je małą ilo-
ścią mąki-tylko  tyle, by ciasto 
nie kleiło się do stolnicy.
Do wykrojenia pierniczków użyj 
dowolnych foremek. Układaj je 
na blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia w niewielkich 
odstępach. Piec w temperatu-

rze 180ºC przez około 8 - 10 
minut.
Pierniczki po wystudzeniu 
dowolnie udekoruj-lukier, cze-
kolada, posypki.
Jeśli twoje pierniczki mają zawi-
snąć na świątecznym drzewku to 

pamiętaj, aby na etapie wycina-
nia pierniczków nie zapomnieć 
o wycięciu dziurki na nitkę do 
zawieszenia ozdoby.

AM

Informacje • Reklamy

Olkusz, Legionów Polskich 14 (pawilon I piętro) 
Zapraszamy codziennie od 12.00 do 22.00 

Obiady domowe 13 zł
Danie + zupa
Dowóz do klienta 

tel.: 537 426 400

Organizacja imprez okolicznościowych:
wesela • komunie • chrzciny • 18-ki 

• przyjęcia rodzinne • stypy

Dnia 24, 25 i 26 grudnia 
oraz 1 stycznia restauracja

będzie nieczynna.

Naszym obecnym 
i �m przyszłym klientom 
życzymy pełnych ciepła, 
spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
i sukcesów w 2019 roku.
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Jak prawidłowo segregować odpady?

TWORZYWA 
SZTUCZNE,  
METALE 

WIELOMATERIA
ŁOWE

SZKŁO PAPIER ODPADY 
BIODEGRADO
WALNE

WRZUCAMY:
• 
• 

płynach, 
•  

plastikowe elementy przedmiotów 
(np. doniczki, pojemniki) 

• 
• 
• 

sztućce) 
• opakowania wielomateriałowe 

NIE WRZUCAMY:
• 

• 

• 
• 

• sprzętu AGD, 
• zabawek elektronicznych, 
• 

materiałami, np. gumą. 
• 

możliwości czyste opakowania należy, 
trwale zgnieść przed włożeniem 

WRZUCAMY:
• 
• szklanki, 
• słoiki, 
• szklane podstawki, 
• szklane wazony, 
• szklane opakowania 

NIE WRZUCAMY:
• ceramiki (porcelana, naczynia typu 

arco, talerze, doniczki), 
• luster, szkła budowlanego (szyby 

okienne, szkło zbrojone), 
• szyb samochodowych, 
• żarówek, świetlówek, 
• 

czyste opakowania szklane 

(nie należy ich wcześniej tłuc).

WRZUCAMY:
• 
• 
• torebki papierowe, 
• tekturę, 
• papierowe dokumenty 

• 
• 

NIE WRZUCAMY:
• papieru zatłuszczonego, 
• papieru woskowanego 

• 
żywnością, wapnem, cementem, 

• kalki technicznej, 
• odpadów higienicznych 

• 
klejach, zaprawach

Opróżnione opakowania należy, 
trwale zgnieść przed włożeniem 

WRZUCAMY:
• skoszona trawa oraz drobne 

odpady ogrodowe, 
• 
• 
• 

• pieczywo, 
• przeterminowana żywność oraz 

• 
doniczkową.

NIE WRZUCAMY:
• odpadów innych aniżeli odpady 

biodegradowalne, 
• mięsa, wędlin, kości, 
• odchodów zwierzęcych, 
• cytrusów, 
• lakierowanego drewna, 
• 

umieszczać płynnych resztek jedzenia.

Informacje • Reklamy



7

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia
zdrowia, radości i spokoju.

Niech przy świątecznym stole
nie zabraknie wzajemnej życzliwości

i rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok niech przyniesie Państwu

szczęście  i pomyślność.
Edmund Gmi�uk
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Gajdziszewski
Burmistrz Miasta Bukowno

Niech te Święta Bożego Narodzenia 
przyniosą Wam wiele radości.

Niech uśmiech zagości w domach.
Niech ogarnie Was ciepło wigilijnej świecy, 

a jej blask zamieni się 
w żywe iskierki w Waszych oczach.

Niech dobry Bóg namaluje 
szczęście na Waszych twarzach.

Niech miłość dotyka Was delikatnie, 
lecz bez ustanku,

Niech marzenia płyną 
wysoko w górę…i spełniają się…

życzy Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu

wraz z pracownikami.
 

    

         

V-ce Prezes Zarządu
Grzegorz Cebo

Prezes Zarządu
Alfred Szylko

od 1956

Wesołych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku

życzy
ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN 

„KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA”  W OLKUSZU

Józef  Kaczmarczyk
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU 

Tadeusz Chwast 
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę mieszkańcom naszej Gminy,

Radosnego świątecznego nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym
Dziękując za współpracę w minionym roku 
życzymy by Nowy Rok był czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych zamierzeń

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy
Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu
Prezes Zarządu

Jolanta Dudkiewicz

Życzymy Państwu z całego serca,
aby nadchodzący 2019 rok przyniósł to,

co w życiu najważniejsze 
- zdrowie, radość i pomyślność. 

Niech Święta Bożego Narodzenia 
miną w dobrej, rodzinnej atmosferze i miłości, 
a każdego z nas napełnią nadzieją i spokojem.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz! 

Łukasz Kmita
Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Reklamy
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DZIEŃ ADRES

13-11-2018 Czwartek ul. K. K. Wielkiego 14

14-11-2018 Piątek Al. 1000-lecia 2 B

15-11-2018 Sobota ul. K. K. Wielkiego 24

16-11-2018 Niedziela ul. Krakowska 16

17-11-2018 Poniedziałek ul. Legionów  
Polskich 14

18-11-2018 Wtorek ul. Sławkowska 13

19-11-2018 Środa ul. Konopnickiej 4

20-11-2018 Czwartek ul. K. K. Wielkiego 24

21-11-2018 Piątek ul. K. K. Wielkiego 64 B

22-11-2018 Sobota ul. Mickiewicza 7

DZIEŃ ADRES

23-11-2018 Niedziela Al. 1000-lecia 2 B

24-11-2018 Poniedziałek  
(Wigilia) ul. K. K. Wielkiego 14

25-11-2018 Wtorek  
(Boże Narodzenie) ul. Skwer 6

26-11-2018 Środa  
(Boże Narodzenie) ul. Rabsztyńska 2

27-11-2018 Czwartek ul. Orzeszkowej 22

28-11-2018 Piątek ul. Piłsudskiego 22

29-11-2018 Sobota ul. K. K. Wielkiego 60

30-11-2018 Niedziela Al. 1000-lecia 17

31-12-2018 Poniedziałek  
(Sylwester) ul. K. K. Wielkiego 28 

DYŻURY APTEK

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

WIGILIA NA OLKUSKIM RYNKU
16 grudnia na olkuskim rynku odbędzie się Wigilia Mieszkańców organizo-
wana przez burmistrza Romana Piaśnika przy wsparciu lokalnych instytucji 
oraz przedsiębiorców. Spotkania na rynku stały się już tradycją i okazją do 
złożenia sobie życzeń, degustacji świątecznych potraw, wizyty w zagrodzie św. 
Mikołaja i jego reniferów oraz zrobienia świątecznych zakupów na kiermaszu 
bożonarodzeniowym. Jest to również dzień, w którym solidaryzujemy się 
z najbardziej potrzebującymi, którzy otrzymają paczki z potrzebnymi w okresie 
świąt produktami żywnościowymi. O świąteczną atmosferę zadbają olkuscy 
artyści wykonujący kolędy. 
- W tym pięknym czasie świąt 
Bożego Narodzenia wszyscy chcie-
libyśmy być otoczeni przez naj-
bliższe nam osoby. Często brakuje 
nam jednak chwili wytchnienia, 
by w gorączce ostatnich przygoto-
wań zatrzymać się, spotkać z dru-
gą osobą, wymienić życzliwością 
i uśmiechem. Wszyscy będą mieli 
ku temu okazję w czasie spotkania 
na olkuskim rynku. Zadbamy o to, 
by niedzielnemu spotkaniu wigi-
lijnemu towarzyszyły atrakcje dla 
każdego, niezależnie od wieku. 
Gorąco wszystkich zapraszam – 
mówi Roman Piaśnik, burmistrz 
Olkusza.
Choć oficjalne rozpoczęcie Wigi-
lii Mieszkańców zaplanowano 
w niedzielę 16 grudnia na godzinę 
13:00, to pierwsi wokaliści pojawią 
się na scenie w centrum Olkusza 
już o godzinie 12:00. Jeszcze wcze-
śniej, bo od godziny 10:00, możliwe 
będzie odwiedzenie zagrody św. 
Mikołaja z reniferami oraz skorzy-
stanie z oferty Olkuskiej Manufak-
tury Bombek.
Ponadto w programie zaplano-
wano między innymi: bezpłatną 
degustację potraw świątecznych 
przygotowanych przez olkuskich 
restauratorów, kiermasz ozdób 

świątecznych wykonanych przez 
miejscowe stowarzyszenia i insty-
tucje publiczne, losowanie upo-
minków, występ Olkuskiej Repre-
zentacyjnej Orkiestry Dętej oraz 
prezentacje artystyczne lokalnych 
wokalistów. Amatorów szaleństw 
na łyżwach z pewnością ucieszy 
bezpłatny wstęp na lodowisko 
w godzinach trwania imprezy.
Podczas Wigilii będzie można 
otrzymać żywe choinki oraz pre-
zenty przygotowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Olkuszu – mię-
dzy innymi kalendarze promocyj-
ne na 2019 rok. Z kolei Komenda 
Hufca ZHP zadba o to, by wszyscy 

mogli poczuć ciepło olkuskiej spo-
łeczności również wokół ogniska.
Na najbardziej potrzebujących 
mieszkańców będą czekać paczki 
świąteczne, które udało się przy-
gotować dzięki ogromnej ofiarności 
lokalnych firm.
Organizatorami Wigilii Miesz-
kańców na olkuskim Rynku 
są: Burmistrz Miasta i Gminy 
w Olkuszu Roman Piaśnik, Miejski 
Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Olkuszu, przy współpracy 
z olkuskimi parafiami, firmami, 
stowarzyszeniami i instytucjami.

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku
życzymy naszym Czytelnikom,
Klientom, Współpracownikom,

dużo szczęścia, radości 
oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym

Redakcja Gwarka Olkuskiego

Informacje • Reklamy
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www.ops.olkusz.pl

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby 
wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra 
osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:
•	 Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania 
•	 Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
•	 Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza  

prawa i dobra osobiste drugiej
•	 Osoba wobec której stosowana jest przemoc,  

doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych

Zjawisko przemocy w rodzinie prowadzi do poważnego naruszenia 
zasad współżycia rodzinnego, społecznego, norm moralnych i prawnych, 
także do tragicznych skutków psychologicznych powodujących znaczne 
spustoszenia w psychice ofiary i sprawcy przemocy, prowadzi do poważnych 
okaleczeń a w skrajnych przypadkach do poważnych urazów. Przemoc  
w rodzinie jest jednym z dominujących obecnie problemów społecznych.

RODZAJE PRZEMOCY 

•	 Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.
•	 Psychiczna - naruszenie godności osobistej. 
•	 Seksualna - naruszenie intymności. 
•	 Ekonomiczna - naruszenie własności. 
•	 Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

CYKLE PRZEMOCY
Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy:
1. Faza narastania napięcia 
2. Faza ostrej przemocy 
3. Faza miodowego miesiąca 

MITY, STEREOTYPY I PRZEKONANIA 

Mity i stereotypy to kulturowo uwarunkowane, silne i często 
ponadczasowe przekonania gromadzące wiedzę i sposób rozumienia 
różnych wydarzeń danej społeczności, niesione przez pokolenia.

Na zjawisko przemocy w rodzinie mają bardzo duży wpływ, bowiem wiele 
z nich stoi na straży jednej z największych wartości w naszej kulturze, 
którą jest rodzina. Mity i stereotypy opisują więc "pożądane" relacje 
w rodzinie, pomiędzy mężem i żoną, rodzicami i dziećmi; wyznaczają 
role kobiecie, mężczyźnie, dzieciom; "wyjaśniają" samo zjawisko i "dają 
wskazówki", jak należy postępować wobec problemów rodzinnych. 
Wiele z nich również, w najlepszej intencji ochrony rodziny, sprzyja 
niestety przemocy, usprawiedliwia ją i postuluje powstrzymywanie się 
od reakcji osób z zewnątrz.

PRZEMOC TO NIE TO SAMO, CO AGRESJA.

To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron. W 
przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji – 
zrównoważona.

Nie bądź obojętny. Reaguj na przemoc! 

Przemoc nigdy nie skończy się sama.

Masz prawo się bronić i szukać pomocy u profesjonalistów mogących 
pomóc rozwiązać Twoje problemy, jednak od Ciebie zależy decyzja 
o poszukiwaniu pomocy. Nie zwlekaj, im szybciej zaczniesz działać, 

tym szybciej uzyskasz pomoc. 

CO POMAGA WYJŚĆ Z PRZEMOCY?

Możemy zmieniać myślenie i nasze postawy dotyczące przemocy 
– z takich, które usprawiedliwiają i podtrzymują przemoc na takie, 
które będą sprzyjać w nieakceptowaniu przez nas i u siebie samego 
stosowania przemocy.

Możemy nauczyć się inaczej wyrażać uczucia przeżywane jako 
nieprzyjemne: zamiast krzyczeć  i bić, możemy nauczyć się mówić  
o nich w sposób nie zagrażający innym.

Możemy nauczyć się wyrażać uczucia przeżywane jako przyjemne  
i wyrobić nawyk mówienia o nich, w stosunku do naszych bliskich i nie 
tylko bliskich.

Możemy nauczyć się zachowań asertywnych: są to zachowania, które 
pomagają nam wyrazić siebie (to, co myślimy, czujemy, pragniemy, 
potrzebujemy), w sposób, który szanuje zdanie, uczucia – drugiej osoby.

Możemy nauczyć się prosić o to czego nam potrzeba i negocjować  
z innymi swoje prawa, zamiast wymuszać.

Możemy wreszcie zaakceptować to, że aby żyć z innymi czasem trzeba  
z czegoś zrezygnować lub odpuścić.

Słyszysz czyjś płacz?  
Widzisz, że ktoś z Twoich znajomych, sąsiadów doznaje przemocy? 

Zgłoś! lub Zadzwoń!

czynny 
 TELEFON ZAUFANIA - BEZPŁATNA INFOLINIA 

800 17 00 77
telefon czynny jest w godzinach pracy Ośrodka tj. od wtorku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 15.00, a w poniedziałki od 7.00 do 17.00; oraz 
w godzinach pracy Punktu.

ŚWIADEK PRZEMOCY TO NIEZWYKLE WAŻNA OSOBA.  
CZĘSTO JEDYNA, KTÓRA MOŻE POMÓC PRZERWAĆ PRZEMOC.

Przemoc domowa ukrywa się w czterech ścianach. Sprzyja temu 
także bierność świadków. Ty możesz spowodować, że instytucje 
odpowiedzialne za pomoc osobom doświadczającym przemocy 
domowej dotrą do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. 

Świadkami mogą być różne osoby:
•	 same poszkodowane ofiary,
•	 świadkowie bezpośredni, czyli osoby które widziały akt przemocy 

albo jednoznaczne jego skutki,
•	 świadkowie pośredni – czyli osoby, które coś słyszały, albo osoba 

doznająca przemocy im opowiadała o tym, co ją spotkało.
  

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu, działa Zespół 
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. 

Podejmowanie przez Zespół Interdyscyplinarny lub Grupę Roboczą 
interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą, odbywa 
się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym 
systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Olkusz.

Celem Zespołu jest rozwój partnerstwa lokalnego oraz zwiększenie 
skuteczności  działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
niesienie skutecznego wsparcia osobom uwikłanym w przemoc.

www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach i 
urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać w 
domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.

ZapaleTAK zatok –  
„pozytywne myślenie” a depresja

Trafiłam ostatnio na żartobliwy komiks, którego bohater odnalazł „genialny” sposób 
na depresję. Wystarczy zamienić wszystkie „nie” na „tak”. A więc wstawać z radością 
w poTAKdziałek, wpatrywać się w TAKbieskie TAKbo i pokochać swoje zapaleTAK za-
tok. Finału, w którym entuzjastyczne TAK padło na pytanie „a w zęby to nie chcesz?” 
(mniej więcej tak) nie trzeba widzieć, żeby odczuć (autor komiksu: facebook.com/
drzwinarzepy). Czym różni się tak szeroko reklamowane pozytywne myślenie u ludzi 
zdrowych i cierpiących na depresję?

„Weź nie…”

Rady na depresję wywodzące się 
z psychologii ludowej zna każdy. 

„Weź się w garść”, „weź nie smęć”, 
„myśl pozytywnie”, „zajmij sobie 
czymś czas”.  Wydają się być życz-
liwą poradą, ale można je sobie tłu-
maczyć w dwóch płaszczyznach. Po 
pierwsze „nie chcę widzieć twoich 
problemów i uczuć, chcę myśleć, 
że wszystko jest dobrze”. Czę-
sto wynika to z troski o bliskich. 
Każdy chciałby, żeby jego rodzina 
i przyjaciele byli zawsze zdrowi 
i szczęśliwi, trudne uczucia kogoś 
w najbliższym otoczeniu bywają 
trudne do przyjęcia. Smutek, strach, 
wstyd czy lęk bywają odbierane jako 
coś, czego natychmiast trzeba się 
pozbyć. A w stanach depresyjnych, 
niezależnie od tego czy powstają 
na tle psychologicznym czy fizjolo-
gicznym (depresja endogenna), tych 
uczuć nie brakuje. Po drugie takie 
komentarze sugerują, że chory może 
pokonać swoją niemoc wyłącznie 
odcięciem od przykrych doznań. To 
tak jakby leczyć zapaleTAK zatok 
tym, że się je pokocha. Depresja 
jest chorobą, stanem, w którym za 
późno na „branie się w garść”, to ona 
przejmuje kontrolę. Pomóc może 
tylko profesjonalne leczenie – wizyta 
u psychiatry, być może rozpoczęcie 
leczenia farmakologicznego, oraz 
psychoterapia. Ta ostatnia nie jest 

tym samym, co rozmowy jak wziąć 
się w garść. To obserwacja swoich 
reakcji i ich przebudowa, dokony-
wana spokojnie i z szacunkiem do 
własnych uczuć. 

Maski

Tak częste podejście spod znaku 
„weź się w garść”  wiąże się z nara-
stającym wstydem czy poczuciem 
winy, słabości chorego. Błędne koło 
powinności i bezradności może 
pochłaniać i nie wspiera leczenia. 
W związku z intensywnymi reak-
cjami otoczenia wiele osób ukrywa 
swój nastrój. Tak zwana depresja 
maskowana to bardzo częsty pro-
blem, w którym chory nie jest gotów 
pokazać światu tego, co przeżywa 
naprawdę. Jego zachowanie może 
nie budzić niepokoju, czy nawet pro-
wadzić do myśli takich jak „o, już ci 
lepiej, bo się uśmiechasz”. Utrzyma-
nie takiej pozytywnej maski kosztuje 
mnóstwo wysiłku, paradoksalnie 
więc pogarsza stan chorego. Może 
to zaskakujące, że ktoś, kto sprawia 

„gorsze wrażenie” może być zdrowszy 
niż wiecznie uśmiechnięta osoba, 
ukrywająca depresję głęboko w sobie. 
Choremu może być trudno rozpo-
znać, że uczucia, z którymi się zma-
ga wymagają wsparcia medycznego. 
Ktoś nastawiony na to, żeby pokazać 
sobie i światu, że „właściwie, to jest 
dobrze”, może rozumieć depresję 
jako własną słabość, za którą trzeba 

wziąć odpowiedzialność. Tyle, że 
kolejne próby „wzięcia się w garść” 
nie będą skuteczne. Aby pomóc 
w podjęciu decyzji o konsultacji 
u specjalisty warto wiedzieć, że 
depresja to nie tylko smutek czy 
przygnębienie. Często dużo bardziej 
przytłaczają wstyd, poczucie winy 
czy bezsensu, własnej słabości, bez-
radności. Może pojawić się poczucie 
bezsensu dotyczące świata, nega-
tywne myślenie o innych ludziach. 
Zdarza się, że takie przekonania 
tkwią głęboko, znacznie pod dekla-
rowanym zaufaniem do świata i ludzi, 
w które tak naprawdę chory nie wie-
rzy, co nie przeszkadza takie sądy 
wygłaszać. Najbardziej dojmującym 
uczuciem jakie zgłaszają chorzy jest 
pustka, która jest związana z obo-
jętnością, nawet na smutek, ale też 
z brakiem dążeń ukierunkowanych 
w przyszłość. Jeśli podejrzewamy, 
że bliska osoba może zmagać się 
z depresją warto zwrócić uwagę na 
zaburzenia snu i apetytu, które czę-
sto pojawiają się w przebiegu choroby 
(może wystąpić ich osłabienie ale 
też wzmocnienie, na przykład pod 
postacią nadmiernej senności). 

Emilia	Owoc
Psycholog	-	Psychotrapeuta	

tel.	508	341	423	
emilia.owoc@gmail.com	

www.psychologkrzeszowice.pl
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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

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

PIASKOWANIE
(felg, maszyn rolniczych, ogrodzeń) 

MALOWANIE PROSZKOWE
PROSTOWANIE FELG

SPAWANIE PLASTIKÓW 
WULKANIZACJA

Chełm, Szlachecka 76, 32-340 Wolbrom 

Tel. 604  471  453

POLICJA

OLKUSZU. ZATRZYMANI ZA NARKOTYKI
 Zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii usłyszeli dwaj mężczyźni w wieku 
34 i 37 lat, którzy 4 grudnia 2018 roku zostali zatrzymani przez policjantów Ogni-
wa Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Jeden 
z mężczyzn decyzją sądu został aresztowany na okres 3 miesięcy.

To dzięki informacjom i ustaleniom funkcjonariuszy z „patrolówki”   doszło do 
zatrzymania  dwóch osób. Mężczyźni wpadli w ręce policjantów w mieszkaniu na 
jednym z olkuskich osiedli.   Informacje o tym, że mężczyźni mogą mieć przy sobie 
narkotyki, sprawdziły się. Ponadto w czasie przeszukania mieszkania 34-latka, 
policjanci znaleźli kilkadziesiąt woreczków strunowych z amfetaminą oraz worek 
foliowy z marihuaną. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 187 gram 
amfetaminy i około 207 gram marihuany.  Mężczyzn zatrzymano i doprowadzono 
do policyjnego aresztu.

 Zgromadzony przez śledczych obszerny materiał dowodowy,  pozwolił na  przed-
stawienie mężczyznom zarzutów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. 37-latek 
usłyszał zarzut z art. 62 ust. 1  tj. posiadania substancji psychotropowej. 

6 grudnia 2018 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej w Olkuszu przedstawił 
34-letniemu mężczyźnie zarzuty z art. 62 ust. 2 tj. posiadania znacznej ilości substancji  psychotropowych w postaci amfetaminy oraz  środków odu-
rzających  w postaci marihuany, a także udzielania substancji psychotropowych. Wobec tego mężczyzny Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 

BUKOWNO. ZDARZENIE DROGOWE Z MOTOROWERZYSTĄ
Policjanci z Bukowna wyjaśniają przyczynę i okoliczności zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i motorowerzysty, do którego doszło 
4 grudnia 2018 roku około godziny 6 rano.

Jak wstępnie ustalono, kierujący fordem mondeo, wyjeżdżając z ulicy Wyzwolenia  w Bukownie najprawdopodobniej nie ustąpił przejazdu motorowe-
rzyście, który jechał ulicą Nową w kierunku ulicy Kolejowej i doprowadził do zderzenia. Ranny  został motorowerzysta, który trafił do olkuskiego szpitala. 
Na szczęście obrażenia mężczyzny nie były na tyle  poważne i  nie wymagały dalszej  hospitalizacji.

OLKUSZ. WŁAMANIE DO SAMOCHODU
Policjanci z Olkusza ustalają sprawcę kradzieży z  włamaniem do samochodu osobowego marki Opel, do którego doszło 3 grudnia 2018 roku w Olkuszu 
na ulicy Francesco Nullo. Złodziej ukradł z pojazdu laptop. Straty poniosła mieszkanka gminy Klucze.

WYPADEK DROGOWY W NIESUŁOWICACH
Dwie osoby zostały ranne w wypadku drogowym, do którego doszło w niedzielę 
tj. 2 grudnia 2018 roku w Niesułowicach.  Kierowca forda, stracił panowanie nad 
pojazdem  - prawdopodobnie był nietrzeźwy.

Jak ustalili policjanci, 62-letni kierowca samochodu osobowego marki Ford Focus,  
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, uderzył m.in. w baner reklamowy, 
stos cegieł i przydrożne drzewo. Ranny w wypadku został kierowca i jego pasażer. 
Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala w Olkuszu. Pomocy mężczyznom 
udzielali strażacy.

Jak się okazało,  pasażer forda był nietrzeźwy miał ponad 2,3 promila alkoholu 
w organizmie. Od kierowcy wyczuwalna była silna woń alkoholu. Policjanci pobrali 
mężczyźnie krew do badania, albowiem nie był on w stanie poddać się badaniu na 
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Na miejscu technik kryminalistyki 
wykonał oględziny, zabezpieczył ślady i zrobił zdjęcia. Policjanci będą wyjaśniać 
dokładnie przyczynę i okoliczności tego wypadku drogowego. 

Jeśli okaże się, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości i doprowadził 
do wypadku drogowego może  mu grozić kara 4,5 roku  pozbawienia wolności.

NIETRZEŹWY KIEROWCA UCIEKAŁ PRZED POLICJĄ
28-letni kierowca seata uciekał przed policyjnym radiowozem. Powód? Był 
nietrzeźwy. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie i kierował samochodem 
pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Wczoraj tj. 27 listopada 2018 roku tuż przed północą, policjanci Ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego zauważyli pojazd, który jechał z dużą prędkością. Widząc, jak 
kierowca stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, postanowili zatrzymać pojazd, 
włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca seata nie reagował  na polecenie 
policjantów. Zamiast zwolnić i zatrzymać się do kontroli, gwałtownie przyspieszył, 
skręcił w ulicę Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu i odjechał. Funkcjonariusze 
niezwłocznie ruszyli za nim w pościg i po kilku minutach zatrzymali seata. 

Gdy policjanci zbadali stan trzeźwości  28-latka, to okazało się, że  był nietrzeźwy. 
Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto mężczyzna kierował seatem 
pomimo sądowego, dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych, które  obwiązywało od dnia 3 maja 2016 roku. Nieodpowiedzialny 
28-latek będzie musiał liczyć się z poważnym konsekwencjami.

Przypominamy, że kierowca, który nie zatrzyma się do policyjnej kontroli popeł-
nia  przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Podobną karę sąd może orzec za  jazdę w stanie nietrzeźwości. Gdy 
kierowca był już uprzednio skazany za to przestępstwo przez sąd i miał orzeczony zakaz dożywotni prowadzenia pojazdów mechanicznych, grozić mu 
będzie do 5 lat pozbawienia wolności. Musi się również liczyć z poważnymi konsekwencjami finansowymi,  albowiem w takim przypadku sąd nakłada 
świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 10.000 złotych. 

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

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

Szlifierka kątowa Hitachi G23SWU
• Szlifierka kątowa o rozmiarze tarczy 230 mm.
• Silnik nowej generacji 2 200W odporny na przeciążenia.
• Przy uruchamianiu następuje płynny rozruch.
• Ergonomiczna obudowa oraz niska 
   głowica ułatwiająca manewrowanie.
• Bardzo długa żywotność szczotek węglowych.
470,00 zł przy zakupie jednej sztuki
450,00 zł przy zakupie 2 do 4 sztuk
430,00 zł przy zakupie 5 
                  lub więcej sztuk

Promocyjna cena do 31.12.2018

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/842930Olkusz

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

Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 206

tel. 518-940-675

Realizacja zamówień: 

Stypy •  Komunie • Wesela
Dowóz do klienta gra	s!

REKLAMA  W  GAZECIE
Tel.: 698 805 242

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

Życzymy 

Pełnych ciepła i radości 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz

wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 

Nowym Roku 

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 •

Zapraszamy
na innowacyjny

zabieg BB MESO
GLOW SKIN Szczególnie polecamy:

• wampirzy lifting 
• mezoteriapię igłową
• mezoteriapię
   mikroigłową
Promocja trwa do 31.12.2018 r. 

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

Atelier Urody

Zabieg polegający na wprowadzeniu w naskórek 
preparatu pielęgnacyjno- koloryzującego, 
który daje natychmiastowy efekt rozjaśnienia 
oraz wyrównuje koloryt skóry.

ŚWIĄTECZNA
PROMOCJA 

wszystkie zabiegi 
z 10% rabatem

Reklamy


