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

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

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

SPRZEDAŻ
BRYKIETU

WSZYSTKO 
Z DREWNA

"U GÓRALA"

U NAS NAJTANIEJ! 

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

• DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE

MOŻLIWOŚĆ
DOSTAWY

tel. (32) 754 60 10

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

Czynne: Poniedziałek - piątek od 7.00 do 16.00

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

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

PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

STAŁA
OPIEKA

SERWISOWA

Kasy Fiskalne 
Online 

szczegóły 
u sprzedawcy

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

www.polnox.pl

SPRZEDAŻ 
KOMPUTERÓW

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
NAJLEPSZE CENY!

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

Novitus
Nano E

POSNET
ERGO

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

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

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

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

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

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

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

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

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697
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Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej h
p://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13  lub osobisty w siedzibie �rm w Olkuszu, 

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

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

OFERTA WYNAJMU LOKALI BIUROWYCH PRZY UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 21
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu posiada do wynajęcia przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 21 dwa lokale biurowe.

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

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

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

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

Opłaty za media: • Opłata ryczałtowa za wodę, kanalizację oraz śmieci  • Zaliczka na poczet rozliczenia centralnego ogrzewania – 3,5 zł/m2 • Opłata za energię elektryczną według wskazań licznika

W Olkuszu nie brakuje ludzi o szlachetnych sercach
W sobotni wieczór 2 lutego odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządu Gminy Olkusz, środowisk 
biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez 
burmistrza Romana Piaśnika nagród Cordis Nobilis, przyznawanych już po raz dziesiąty Szlachetnym Sercom, czyli osobom 
i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych.
W sobotni wieczór 2 lutego odbyło się tradycyjne 
spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządu 
Gminy Olkusz, środowisk biznesu, organizacji 
pozarządowych i instytucji publicznych. Punk-
tem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie 
przez burmistrza Romana Piaśnika nagród Cordis 
Nobilis, przyznawanych już po raz dziesiąty Szla-
chetnym Sercom, czyli osobom i organizacjom, 
wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą 
na rzecz innych.
- W ciągu ostatniej dekady Nagrodą Cordis 
Nobilis wyróżnionych zostało kilkadziesiąt osób 
i instytucji z naszej Gminy. Każda z nich swoją 
bezinteresowną pracą na rzecz innych zasłu-
żyła na wdzięczność. Laureaci nagrody Cordis 
Nobilis tworzą nasz panteon wybitnych olku-
szan. Dzisiaj do tego szacownego grona dołączą 
kolejne wyjątkowe i szlachetne osoby. W imieniu 
własnym i mieszkańców Gminy Olkusz chciał-
bym podziękować wszystkim laureatom za to, że 
mimo wielu własnych obowiązków, znajdują czas 
na to, aby dzielić się z innymi – swoim czasem, 
pomysłami, pieniędzmi czy żywnością. – doceniał 
laureatów nagrody Cordis Nobilis Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.
W kolejnej już edycji Szlachetnych Serc nagrody 
zostały przyznane w pięciu kategoriach: Organi-
zacja, Filantrop, Wolontariusz, Nauczyciel, Osoba.
W kategorii Organizacja nagrody przyznawane są 
dla organizacji pozarządowej za najwartościowsze 
przedsięwzięcia służące budowaniu wspólnego 
dobra. Laureatem zostało Stowarzyszenie „Zamek 
Rabsztyn” w Olkuszu.
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” powstało 
w Olkuszu w 2000 roku. Założyciele Stowarzy-
szenia za główny cel swojego działania uznali 
ratowanie min zamku w Rabsztynie przed znisz-
czeniem i popularyzację tego cennego zabytku. 
Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” wydaje foldery 
i książki poświęcone historii zamku, organizuje 
konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie, 
zloty turystyczne i plenery malarskie. W 2003 roku 
z inicjatywy Stowarzyszenia odbył się pierwszy 
turniej rycerski w Rabsztynie. W ubiegłym roku 
odbyła się 14 edycja turnieju – największej tego 
typu imprezy w Małopolsce Zachodniej, w której 
udział wzięło ponad 1000 osób. W 2018 roku 
Stowarzyszenie było współorganizatorem Świę-
ta Szlaku Orlich Gniazd, wydając min książkę 
Zamek Rabsztyn oraz kartkę pocztową. Człon-
kowie stowarzyszenia podczas wszystkich imprez 
na zamku społecznie oprowadzają po nim tury-
stów. Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn otrzymało 
wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
i zostało wyróżnione w konkursie „Kryształy Soli” 
dla najlepszych organizacji pozarządowych dzia-
łających w Małopolsce. Stowarzyszenie „Zamek 
Rabsztyn” w Olkuszu niestrudzenie przypomina 
nam o naszej historii i dba o jeden z najcenniej-
szych zabytków Olkusza.

W kategorii Filantrop nagrody przyznawane są dla 
darczyńców i sponsorów za finansowe wspieranie 
działalności społecznej. Laureatem nagrody w tej 
kategorii została firma Artur Sokół.
Firma Artur Sokół to firma cateringowa działająca 
od blisko 30 lat. Od początku swojej działalności 
aktywnie angażuje się w życie społeczne i kul-
turalne Olkusza. Właściciele firmy Pani Beata 
i Pan Artur Sokół od lat wspierają dziesiątki olku-
skich stowarzyszeń i szkół. Od kilku lat pomagają 
w organizacji Wigilii mieszkańców na olkuskim 
Rynku, w której osoby samotne, osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji materialnej mogą wziąć 
udział we wspólnym wigilijnym posiłku. Wspierają 
wiele przedsięwzięć sportowych, są fundatorem 
posiłków regeneracyjnych dla uczestników naj-
większego olkuskiego biegu ulicznego – Srebrna 
Dziesiątka. Firma Artur Sokół uznawana jest 
również przez artystów i działaczy kulturalnych 
za mecenasa sztuki. Współpracują z Galerią Sztuki 
Współczesnej „Biuro Wystaw Artystycznych” 
w Olkuszu, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olku-
szu i organizacjami pozarządowymi.
W kategorii Wolontariusz nagrody przyznawane 
są osobom stawiającym pierwsze kroki w pracy 
społecznej. Laureatką tegorocznej edycji nagrody 
została Pani Ewa Gruszka, a wyróżnienie otrzymał 
Pan Kacper Żurek.
Pani Ewa Gruszka jest uczennicą czwartej klasy 
Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół 
Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu. 
Jest niezwykle aktywną wolontariuszką działającą 
w Kole Caritas i Kole Wolontariackim w swojej 
szkole. Uczestniczy w zbiórkach żywności i zbiór-
kach pieniężnych dla osób ubogich i chorych. Pani 
Ewa Gruszka pomaga osobom starszym w Domu 
Pomocy Społecznej w Olkuszu – wspólnie z nimi 
przygotowuje kartki świąteczne, przygotowuje 
i ofiarowuje bożonarodzeniowe upominki świą-
teczne. Jako wolontariusz pomagała w organizacji 
Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych, 
wspierała organizację spartakiady dla przedszko-
laków w Przedszkolu Integracyjnym w Olkuszu 
i współpracuje w wielu akcjach charytatywnych 
z Olkuskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. 
Niestrudzenie promuje działalność wolontariacką 
i zachęca swoje koleżanki i kolegów do podjęcia 
takiej pracy. Pani Ewa Gruszka zawsze znajduje 
czas, by pomóc osobom tego potrzebującym.
Pan Kacper Żurek jest uczniem klasy maturalnej 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Olkuszu. Od 6 lat pracuje 
jako wolontariusz w Stowarzyszeniu „Wszyscy dla 
Wszystkich” w Olkuszu. Jest realizatorem dźwięku 
i aktywnym uczestnikiem akcji charytatywnych 
organizowanych przez Stowarzyszenie. Aktywnie 
włącza się w projekt Lektorium – w którym udziela 
pomocy w nauce swoim młodszym kolegom. Jako 
realizator dźwięku wspiera przygotowania spek-

takli i koncertów organizowanych przez Stowa-
rzyszenie „Wszyscy dla Wszystkich”. Pracuje przy 
nagłośnieniu i montowaniu sprzętu muzycznego 
z międzypokoleniową grupą instrumentalno – 
wokalną pod kierunkiem Pana Franciszka Dudka.
W kategorii Nauczyciel nagroda przyznawana 
jest za działalność na rzecz wychowania dzieci 
i młodzieży, wykraczająca poza zwykłe obowiązki. 
Laureatką nagrody Cordis Nobilis w tej kategorii 
została Pani Bożena Szymonek.
Pani Bożena Szymonek jest nauczycielem religii 
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Francesco Nullo 
w Olkuszu. Od wielu lat bezinteresownie anga-
żuje się w projekty, które wspierają najbardziej 
potrzebujących. Od 1995 roku jest opiekunem 
Szkolnego Koła Wolontariuszy, które z jej inspi-
racji wspierało wiele akcji charytatywnych min 
pomoc dla Domu Samotnej Matki w Sosnowcu, 
pomoc dla dzieci chorych na nowotwory, pomoc 
dla hospicjum św. Łazarza w Krakowie, „Studnie 
w Sudanie”, „Akcja – pomagamy misjonarzom”, 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna 
Paczka czy Góra Grosza. Działania Klubu Wolon-
tariuszy przyczyniły się do uzyskania przez szkołę 
certyfikatu „Szkoła humanitarna”. Pani Bożena 
Szymonek współpracuje z licznymi instytucjami 
samorządowymi i pozarządowymi. Działa w Sto-
warzyszeniu Dobroczynnym Res Sacra Miser 
w Olkuszu, w którym pomaga organizować corocz-
nie Targi Wolontariuszy. Od ubiegłego roku jest 
kierownikiem akamienice, a gdzie podziały się 
świetlice?” polegającym na prowadzeniu 3 świe-
tlic opiekuńczo – wychowawczych. Pani Bożena 
Szymonek swoją postawą daje przykład młodzieży, 
zarażając ją pasją pomagania. Jest wzorem, dzięki 
któremu kilka pokoleń uczniów realizuje zaszcze-
pione pasje w życiu dorosłym.

 
W kategorii Osoba nagroda przyznawana jest za 
długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz 
innych osób. W tym roku laureatem nagrody Cordis 
Nobilis w kategorii Osoba został Pan Konrad Kulig.
Pan Konrad Kulig jest prezesem Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Olku-
szu. Jako przedstawiciel młodego pokolenia przejął 
tą funkcję od kombatantów Armii Krajowej z ziemi 
olkuskiej. Od wielu lat jest pasjonatem historii, 
w szczególności historii ruchu oporu na terenie 
powiatu olkuskiego i działań niepodległościo-
wych czasu powojennego. Jako uczeń gimnazjum 
nakręcił swój pierwszy film nawiązujący do wyda-
rzeń opisanych w powieści „Kamienie na szaniec”. 
W szkole średniej – IV Liceum Ogólnokształcącym 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego współtworzył 
Klub Historyczny im. Armii Krajowej. Organizo-
wał gry miejskie dla młodzieży szkolnej. W ciągu 
7 lat nakręcił kilkanaście filmów dokumentalnych, 
w większości poświęconych olkuskiej historii – 
„Antoni Kocjan. Życie pd wiatr”, „Żołnierze Nie-
złomni Ziemi Olkuskiej”. Jego najbardziej znany 
film „O pamięć wołają ofiary” został nagrodzony 
na festiwalu filmów dokumentalnych „Niezłomni 
Niepokorni Wyklęci” w Gdyni. Od kilku lat organi-
zuje inscenizacje dotyczące działalności podziemia 
niepodległościowego, współorganizuje Rajd Pieszy 
Szlakami Walk Oddziału Hardego, publikuje arty-
kuły o historii olkuskiej konspiracji. Pan Konrad 
Kulig niestrudzenie dokumentuje i popularyzuje 
historię, nie pozwalając by pamięć o niej uległa 
zapomnieniu.
Galę Cordis Nobilis uświetnił występ krakowskiego 
kwartetu Saksofonarium. Pomoc w organizacji 
spotkania noworocznego z galą Cordis Nobilis 
zapewnił Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Informacje • Reklamy
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OLKUSZ Z BUDŻETEM NA 2019 ROK
30 stycznia, po trwających dwa dni obradach, Rada Miejska w Olkuszu uchwaliła historyczny dla Olkusza budżet. Po raz 
pierwszy wydatki miasta przekroczą 200 milionów złotych, co jest zasługą licznych projektów dofinansowanych z zewnątrz, 
które na wiele lat korzystnie wpłyną na wizerunek Srebrnego Grodu oraz znacznie poprawią jakość życia mieszkańców.
- Budżet na 2019 rok był dużym wyzwaniem. Podjęliśmy się wielu ambit-
nych przedsięwzięć o przełomowym znaczeniu dla naszego miasta. Ich 
realizację musimy pogodzić z finansowaniem innych bieżących zadań 
Gminy Olkusz, w tym mniejszych inwestycji, które być może nie są tak 
spektakularne jak całkowity remont Dawnego Starostwa czy Parku na 
Czarnej Górze, ale równie potrzebne. Dziękuję wszystkim pracownikom 
oraz radnym Rady Miejskiej za wytężoną pracę w ostatnim okresie, 
dzięki której możemy przedstawić konkretny plan działania – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Dochody budżetu na rok 2019 ustalono na poziomie 192 313 159,92 
zł. Łączne wydatki na nadchodzące 11 miesięcy wyniosą 207 313 
159,92 zł, z czego 34 079 348,84 zł zostanie przeznaczone na inwe-
stycje w infrastrukturę miejską. W porównaniu do 2018 roku wartość 
wydatków majątkowych wzrośnie o ponad 60%. Różnica między 
zaplanowanymi dochodami a wydatkami zostanie pokryta z emisji 
obligacji komunalnych, choć – jak zapewniają władze miasta – zostaną 
podjęte działania, które pozwolą uniknąć decyzji o zasileniu budżetu 
w ten sposób.
- Już w 2018 roku zakładaliśmy możliwość emisji obligacji na potrzeby 
pokrycia niezbędnych wydatków, jednak w ostatecznym rozrachunku 
okazało się to niepotrzebne. Gdy, zgodnie z przepisami, kończymy 
prace nad budżetem w listopadzie, trudno jest z pełną precyzją prze-
widzieć wartości wszystkich wydatków oraz dochody w kolejnym roku, 
dlatego wtedy zawsze lepiej założyć wariant konserwatywny. Dzięki 
temu – w wyniku dobrego zarządzania gminą – po rozliczeniu całego 
roku pojawiają się oszczędności. Podobnie będzie teraz, dlatego liczę, 
że rok 2019 zakończymy bez jakiegokolwiek nowego kredytu, mimo 
że na tę chwilę taka możliwość musiała zostać wpisana – tłumaczy 
Halina Siodłak, skarbnik gminy Olkusz.
Projekt budżetu na rok 2019 musiał być gotowy oraz przekazany 
do Rady Miejskiej do 15 listopada. Razem z Wieloletnią Prognozą 
Finansową był pozytywnie zaopiniowany przez organ nadzorczy, 
którym jest Regionalna Izba Obrachunkowa.
Ponad połowa dochodów z budżetu pochodzi z podatków i opłat oraz 
udziału gminy w PIT i CIT. Na pozostałe dochody składają się sub-
wencje, dotacje, dofinansowania oraz środki pochodzące ze sprzedaży 
majątku. W 2019 roku zaplanowano pozyskanie blisko 16 milionów 

złotych ze środków unijnych, przede wszystkim w związku z rewitali-
zacją budynku Dawnego Starostwa z podziemną trasą multimedialną, 
Dolinki na Osiedlu Młodych, Parku Czarna Góra, czy zamku Rabsztyn.
Największy udział w planowanych na 2019 r. wydatkach stanowią 
stałe, obligatoryjne zadania, a także te wynikające z zaciągniętych 
zobowiązań, związane z:
•	 Finansowaniem oświaty i wychowania – 71,2 mln zł
•	 Pomocą społeczną – 43 mln zł
•	 Gospodarką mieszkaniową, komunalną  

i ochroną środowiska – prawie 23,3 mln zł
•	 Kulturą i sportem – prawie 10 mln zł
•	 Administracją publiczną – 15,4 mln zł
•	 Transportem (w tym komunikacją miejską) – prawie 6 mln zł.
Z wydatków majątkowych w 2019 roku najważniejsze są przede wszyst-
kim te o wartości szacowanej w milionach złotych:
•	 Rewitalizacja kwartału królewskiego z multimedialną trasą tury-

styczną w obrębie podziemi olkuskiego ratusza  
– ponad 11,1 mln zł

•	 Rewitalizacja Parku „Czarna Góra” – ponad 4,5 mln zł
•	 Kontynuacja prac na zamku w Rabsztynie – ponad 2,7 mln zł
•	 Rewitalizacja Dolinki na Osiedlu Młodych – blisko 2,7 mln zł
•	 Budowa budynku socjalnego przy ul. Witosa w Olkuszu  

– ponad 2 mln zł
•	 Modernizacja obiektu i infrastruktury Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 – ponad 1,5 mln zł
W najbliższych miesiącach realizowane będą też mniejsze inwestycje, 
równie ważne dla mieszkańców gminy.
•	 Budowa boisk w Kosmolowie – ponad 750 tys. zł
•	 Zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie – blisko 472 tys. zł
•	 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 – ponad 815 tys. zł
•	 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 

630 tys. zł
•	 Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Słowiki, wzdłuż bloków 

mieszkalnych przy ul. Bylicy 3,4,5 oraz modernizacja parkingu przy 
bloku nr 2 – 300 tys. zł

•	 Kontynuacja modernizacji ul. Rataja – 275 tys. zł

•	 Modernizacja ul. Armii Krajowej w Olku-
szu i budowa miejsc parkingowych – 270 
tys. zł

•	 Modernizacje budynków OSP w Osieku 
i Zedermanie – 200 tys. zł

•	 Kontynuacja prac adaptacyjnych sal lekcyj-
nych i pracowni w Szkole Podstawowej Nr 
5 – 150 tys. zł

•	 Utworzenie pętli rowerowych oraz infra-
struktury turystycznej – ponad 137 tys. zł

•	 Budowa dróg transportu rolnego – 130 tys. zł
•	 Remont świetlicy w Szkole Podstawowej w Gorenicach – 100 tys. zł
•	 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Sienicznie – 100 tys. zł
•	 Budowa odwodnienia ul. Stary Olkusz – 100 tys. zł
•	 Wymiana posadzki w salach zabaw Przedszkola Nr 8 – 50 tys. zł
•	 Modernizacja drogi gminnej w Niesułowicach – 50 tys. zł
- Nie są to wszystkie inwestycje planowane na 2019 rok, jednak obra-
zują skalę wyzwań, przed którymi stoimy. Co roku w okolicy marca 
i kwietnia kończone jest rozliczenie poprzedniego roku budżetowego, 
które – co stało się standardem – wiąże się z uzyskaniem wolnych 
środków i oszczędności. Planujemy przeznaczyć je na kolejne inwe-
stycje oraz redukcję zadłużenia. W ciągu roku dochodzą też nowe 
zadania w związku z uzyskiwanymi dofinansowaniami, dlatego 
mogę obiecać mieszkańcom, że to jeszcze nie koniec pozytywnych 
wiadomości – zapowiada Roman Piaśnik.

Napoje zimne niegazowane
i woda z miętą i cytryną bez limitu

Alkohol we własnym zakresie 
lub do zakupu w lokalu po cenie promocyjnej.

Zabawa przy muzyce na żywo! Zagra dla Was zespół EXEL!

Lawendowy Dworek
w Kluczach zaprasza na:

Klucze, ul. Bolesławska 53 A, tel: 796 720 700, 602 574 450

BAL KARNAWAŁOWY
II termin: 22 lutego 2019 r. 1900 - 400

Wyśmienite menu:
• Trzy gorące posiłki (dwa w formie bufetu)

• zimna płyta – szwedzki stół,
• czekoladowe fondue – słodki stół,

• bufet kawowo-herbaciany

290 zł / PARA
Zapraszamy po
odbiór biletów !!!
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II DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE
Hałas, zaśmiecanie, niszczenie mienia i niebezpieczeństwo związane z nielegalną jazdą 
quadami to główne tematy, które wyłoniły się podczas dyskusji na debacie społecznej 
„Bezpieczeństwo w turystyce na terenie Pustyni Błędowskiej”. Debatę otwartą dla 
mieszkańców zorganizował w czwartek 5 lutego Komisariat Policji w Kluczach.
Uczestnikami debaty, oprócz mieszkań-
ców, byli przedstawiciele samorządu, 
straży pożarnej i wojska. Była to druga 
debata poświęcona tematowi bezpie-
czeństwa na Pustyni Błędowskiej – 
pierwsza odbyła się w maju 2018 roku.
Otwierając debatę, Komendant Komi-
sariatu Policji w Kluczach, podkom. 
Jerzy Wilk przedstawił wnioski 
z ubiegłorocznego spotkania z udzia-
łem mieszkańców, przedstawicieli 
instytucji, służb i samorządu. Jednym 
z najdokuczliwszych problemów zgła-
szanych podczas tamtej debaty były 
uciążliwości związane z nielegalnych 
wjazdem pojazdów mechanicznych 
(quadów, motocykli i samochodów 
terenowych) na teren Pustyni Błę-
dowskiej i sąsiadujących z nią lasów. 
Temat ten jest nadal aktualny i również 
na wczorajszej  debacie był szeroko 
omawiany. Zarówno mieszkańcy jak 
i osoby związane z branżą turystycz-
ną zwracali także uwagę (podobnie 
jak w ubiegłym roku) na zaśmiecanie 
pustyni, niszczenie mienia (tablic infor-
macyjnych, elementów wyposażenia 
infrastruktury turystycznej), rozbu-
dowę monitoringu oraz na dokuczliwy 
hałas, który powodują grupy zmotory-
zowane (np. nielegalnie wjeżdżający 
quadami - na pustynię i do okolicznych 
lasów), ale również hałas związany 
z organizacją imprez. Do problemu 
nielegalnej jazdy quadami odniósł się 
również komendant  posterunku Straży 
Leśnej w Olkuszu Jan Górecki, który 
potwierdził otrzymywanie od miesz-
kańców wielu zgłoszeń i skarg z tym 
związanych.  
Ubiegłoroczne wnioski i postanowienia 
po debacie zaowocowały przeprowa-
dzeniem wspólnych akcji z udziałem 
różnych służb - policji, straży leśnej 
i żandarmerii wojskowej (północna 

cześć Pustyni Błędowskiej jest terenem 
wojskowym). Były to m.in. działania na 
poziomie regionalnym, skutkujące uka-
raniem kierowców pojazdów mecha-
nicznych, którymi nielegalnie poruszali 
się po terenie Lasów Państwowych 
czy Pustyni Błędowskiej. Zwrócono 
także uwagę, że niejednokrotnie takie 
zloty pojazdów terenowych kończy-
ły się wypadkami. W odpowiedzi na 
wnioski z czerwca 2018 roku udało 
się również podjąć działania w związ-
ku z pozostałymi zgłoszeniami, m.in. 
dotyczącymi rozbudowy monitoringu 
(ten zainstalowany na Pustyni Błędow-
skiej, na „Róży Wiatrów”, pozwala na 
dokładną identyfikację pojazdów czy 
ludzi przebywających wokół obiektu).
Pustynia Błędowska stała się dużą 
atrakcją turystyczną i w związku z tym 
mamy coraz większe wyzwania zwią-
zane z bezpieczeństwem na jej terenie. 
Wnioski z poprzedniej debaty dopro-
wadziły m.in. do stworzenia  wspól-
nych patroli służb mundurowych, za 
co dziękuję – powiedział Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień, deklarując jedno-
cześnie wsparcie dla służb, aby ułatwić 
wykonywanie przez nich zadań. Wójt 
wspomniał m.in. o konieczności zna-
lezienia rozwiązania odnośnie dopo-
sażenia policji w odpowiedni pojazd, 
quad, który umożliwi poruszanie się 
patrolom po piaszczystym terenie 
Pustyni Błędowskiej.
Wójt Norbert Bień, jak również prezes 
Pustynnej Grupy Terenowej Przemy-
sław Michalski, zauważyli, że rozwią-
zaniem problemu nielegalnego wjazdu 
mogłoby stać się zalegalizowanie jazdy 
off-road, ale na wyznaczonym do tego 
terenie. O takim pomyśle mówił też 
Kamil Wołek, pracownik Pustynnego 
Centrum Informacji, radny powiatowy.

Z problemem skutecznie poradzono 
sobie w Dąbrowie Górniczej, gdzie 
quadowcy jeździli dosłownie między 
ludźmi odpoczywającymi na Pogorii. 
Wyznaczenie terenu do legalnej jaz-
dy sprawiło, że quady znikły z terenu 
rekreacyjnego. Wiem też, że tamtejsi 
miłośnicy off-road sami pilnują tego, 
by nie dopuszczać do jazdy w miejscach 
niedozwolonych – mówił Kamil Wołek.
Bardzo ważnym spostrzeżeniem była 
również konieczność wypracowania 
szybkiego reagowania na zgłoszenia 
dotyczące ujawnienia niewybuchów 
na terenie pustyni, na co m.in. zwrócił 
uwagę Zastępca Komendanta Państwo-
wej Straży Pożarnej w Olkuszu Michał 
Polak (w ubiegłym roku dwukrotnie 
doszło do takiego zdarzenia). Zgo-
dzono się co do tego, że konieczna jest 
lepsza współpraca i komunikacja służb 
w tym zakresie.
Jak zapowiedział  podkom. Jerzy Wilk, 
prawdopodobnie jeszcze w tym roku 
uda się zorganizować kolejną debatę, 
a poprzedzi je spotkanie wewnętrzne 
służb i instytucji, w tym samorządo-
wych.
W debacie zorganizowanej 5 lutego 
w sali Domu Kultury w Kluczach 
uczestniczyli ponadto: ppłk. Ryszard 
Ziółkowski - Zastępca Szefa Regional-
nego Zarządu Infrastruktury w Krako-
wie, Marek Kalarus - Naczelnik Sztabu 
Komendy Powiatowej Policji w Olku-
szu, kom. Dominik Szot – p.o. Naczel-
nika Wydziału Ruchu Drogowego KPP 
w Olkuszu, Wicestarosta Wicestarosta 
Olkuski Bogumił Sobczyk oraz przed-
stawiciele organizacji turystycznych 
(PTTK w Kluczach, OGT „Amonit” 
w Olkuszu), szkół i samorządu Gminy 
Klucze (m.in. radni gminy).

 v www.gmina-klucze.pl

W 2018 roku z terenu Miasta i Gminy Olkusz w ramach realizacji „Programu usuwania wyro-
bów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” zostało usunięte 363,96 ton odpadów 
zawierających azbest za łączną kwotę 90 626,04 zł. Odpady zawierające azbest były usuwa-
ne od mieszkańców nieodpłatnie, a koszty usunięcia były współfinansowane z funduszy UE 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami. Odpady zawierające 
azbest zostały zutylizowane na składowisku odpadów niebezpiecznych w Ujkowie Starym         
k. Bolesławia. W 2019 roku planowana jest kontynuacja zadania.

• Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2032 roku jeżeli są                    
w dobrym stanie technicznym, nie mają uszkodzeń, nie są popękane, połamane oraz ich 
powierzchnia nie uległa erozji.

• Obowiązek usunięcia azbestu z obiektów i nieruchomości spoczywa na ich właścicielu.
• Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest są pracami niebezpiecznymi               

i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla-
tego w przypadku planowanego usuwania wyrobów zawierających azbest konieczne jest wyna-
jęcie specjalistycznej firmy, która posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i sprzęt do 
wykonywania tego typu prac.

• Wyroby zawierające azbest po ich zdemontowaniu muszą być transportowane przy użyciu           
specjalnych oznakowań i umieszczane na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Informacje i wnioski o nieodpłatny odbiór zdemontowanych wyrobów zawierających azbest 
można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu, tel. 32 626 01 76 oraz na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl.
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I BIEG O SZABLĘ JANA KILIŃSKIEGO  
NA INAUGURACJĘ TRIADY BIEGOWEJ

W 2019 roku Stowarzyszenie Wolbrom TEAM jest organizatorem odbywanej po raz 
pierwszy w naszej gminie triady biegowej, nad którą patronat objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Wolbrom Adam Zielnik. Na triadę składają się: Bieg o Szablę Jana Kilińskiego, 
Wolbromska Ciężka Dycha oraz Wolbromski Bieg Niepodległości - czyli trzy biegi, trzy 
medale, jeden cykl. Inauguracja tzw. wolbromskiej triady biegowej rozpoczęła się w dn. 
3 lutego o 13:30 I Biegiem o Szablę Jana Kilińskiego.
W biegu i Nordic Walking na 
dystansie 7 km, upamiętniającym 
200 rocznicę śmierci pułkowni-
ka powstania kościuszkowskiego 
Jana Kilińskiego (28.01.1819 roku) 
udział wzięło 122 zawodniczek 
i zawodników.

Wyniki Biegu O SZABLĘ  
JANA KILIŃSKIEGO

Kategoria open mężczyzn:
1 miejsce 

Adrian WOJTACHA nr 98,
2 miejsce 

Michał SAWICKI  nr 80,
3 miejsce 

Wojciech PIEPRZYK nr 76.

Kategoria open kobiet:
1 miejsce 

Anna BRZEZIŃSKA nr 84,
2 miejsce 

Asia SZCZEPANEK nr 4,
3 miejsce 

Paulina PUTOWSKA nr 61.

NORDIC WALKING

Kategoria open mężczyzn:
1 miejsce 

Kacper MIZGAŁA nr 129,
2 miejsce 

Tadeusz KOWALCZYK nr 127,
3 miejsce 

Andrzej DUDEK nr 122.

Kategoria open kobiet:
1 miejsce 

Nadia MIZGAŁA nr 137,
2 miejsce 

Nel MIZGAŁA nr 128, 
3 miejsce 

Joanna KOWALCZYK nr 124.
Ceremonia wręczenia nagród odby-
ła się na Rynku, pod pomnikiem 
Jana Kilińskiego. Zdobywcom 
trzech pierwszych miejsc okazałe 
statuetki wręczył Burmistrz Adam 
Zielnik oraz prezes Stowarzyszenia 
Wolbrom TEAM Tomasz Rogóż. 
Każdy zawodnik otrzymał ponad-
to pamiątkowy medal i dyplom, 
a w drodze losowania 10 uczestni-
ków zostało nagrodzonych bonami 
na zakupy do sklepu Decathlon. 
Z kolei patronujący imprezie Bur-
mistrz Wolbromia  Adam Ziel-
nik z rąk prezesa Tomasza Rogó-

ża został uhonorowany koszulką 
startową z plakietką nr 1 oraz 
okazałą repliką szabli Kilińskiego.
Każdy z zawodników mógł się posi-
lić kwaśnicą z żeberkiem i gorącą 
herbatą. 
Nad bezpieczeństwem uczestników 
czuwała Straż Miejska, OSP Wol-
brom, Policja, młodzieży z klasy 
mundurowej w Wolbromiu i służby 
medyczne.
Jak zapowiadają organizatorzy, dla 
najlepszych zawodników w całej 
triadzie czekają puchary, które 
wręczone zostaną po ostatnich 
zawodach czyli 10 listopada, po 
zakończonym IV Wolbromskim 
Biegu Niepodległości. Drugą część 
zawodów stanowi VI Wolbromska 
Ciężka Dycha, którą zaplanowano 
na 19 maja br.

 v www.wolbrom.pl

WKRÓTCE W OLKUSZU 
PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 15

OTWORZYMY DLA WAS 
DRZWI DO INNEGO WYMIARU 

KIGO          
przeniesiemy Cię w miejsce, w którym

wszystko jest możliwe...
HALA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Nautilus Fitness Klub
to coś więcej niż Klub Fitness!

KIGO-FIT

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 15 • tel. 518 782 960
Zadzwoń do nas i umów się!

najlepsze masaże
bańką chińską

Z nami noworoczne postanowienia są
realne do spełnienia

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ
KONSULTACJĘ DIETETYCZNĄ

Centrum Dietetyczne Naturhouse Olkusz
ul. Żuradzka 2b, 32-300 Olkusz

tel. 514 738 359  www.naturhouse.com.pl
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6

Bliski z depresją? Jak pomóc
Każda długotrwała choroba bliskiej osoby wiąże się z olbrzymim obciążeniem całej 
rodziny. Jeśli do tego chory odmawia leczenia  sytuacja może robić się trudna do wy-
trzymania. Brak zgody na leczenie – mniej czy bardziej świadomy może zdarzyć się 
przy okazji różnych schorzeń, jednak w depresji ma szczególny charakter, bo wynika 
z procesu chorobowego i ma związek z charakterem objawów. W takiej sytuacji nie 
ma żadnych prostych recept, ani uniwersalnych rozwiązań.  

Nie tylko smutek

Wiele  osób uważa, że depresja wiąże  
się z głębokim smutkiem. To tylko 
częściowo prawda – smutek oczywiście 
jest jednym z uczuć, które towarzy-
szą choremu, ale nie jedynym, często 
wskazywanym też jako nie najgorsze 
w porównaniu z innymi. To, co parali-
żuje działanie  chorego może wiązać się  
z przeżywaniem wewnętrznej pustki, 
obojętności, brakiem celu i poczucia 
własnych potrzeb czy dążeń. Dlatego 
popularny ostatnio na Facebooku łań-
cuszek jest krytykowany przez wielu 
chorych. Wpis: „Moje drzwi, mój dom 
i telefon są zawsze otwarte dla każdego 
z moich bliskich, przyjaciół, znajomych 
lub rodziny. Nie jest dobrze cierpieć 
w ciszy. Mam kawę, herbatę, a nawet 
trochę wina. Mogę przygotować coś 
zdrowego, aby móc się z Tobą podzie-
lić. Może mam tylko świeżą wodę lub 
kawałek chleba lub po prostu dam 
Ci moje ramię i milczenie, jeśli tego 
potrzebujesz... ja Zawsze będę tu, a Ty 
zawsze będziesz mile widziany! Dołą-
czam się do ruchu zapobiegania depresji. 
#zapobiegamydepresji” wklejany maso-
wo przez różnych użytkowników tego 
portalu może mieć znaczenie  dla osób, 
które cierpią, są samotne, przecho-
dzą przez trudny okres. Jeśli mówimy 
o pełnoobjawowej, rozwiniętej depresji, 
takie  działanie  nie będzie miało zbyt 
wielkiej wartości. Osoba chora nie  
tylko nie będzie  w stanie  skorzystać 
z takiego wsparcia (wyjść z inicjatywą, 
żeby odpowiedzieć na takie zaprosze-
nie), może też nie potrafić tego przyjąć 

– spotkanie  zamiast wsparcia stanie się 

obciążeniem, będzie męczyć chore-
go. Warto oczywiście  oferować takie 
wsparcie, na pewno zdziała tu więcej 
dobrego niż złego, ale nie spodziewaj-
my się po nim zbyt wiele. 

Wiedza o chorobie

Znajomość natury objawów pomaga 
nie tylko w codziennej koegzysten-
cji z chorym, ale też wspiera. Jeśli 
najbliżsi potrafią ocenić czego real-
nie mogą się spodziewać po chorym 
może to zmniejszyć stres jaki pojawia 
się w rodzinie. Warto zmienić popu-
larną w naszym społeczeństwie posta-
wę „będę mobilizować do aktywności 
niezależnie od wszystkiego” na drogę 

„zaproszę do różnych aktywności, wie-
dząc, że nie wszystko się uda”. Bieżący 
kontakt z lekarzem czy poznawanie 
choroby na własną rękę (uwaga na 
artykuły w internecie – nie wszyst-
kie są profesjonalne!) doda pewności 
i spokoju osobom wspierającym, a to 
przekłada się na cierpliwość wobec 
chorego i tworzenie przestrzeni do 
zdrowienia (a nie nacisku na pozbycie 
się obecnych uczuć). Każdy moment 
gotowości do podjęcia leczenia warto 
wzmacniać i wspierać - brak dbania 
o siebie, świadomości swojego stanu, 
poczucia sensu są typowymi zjawi-
skami jakie występują w tej chorobie. 

Otwarcie na leczenie

Dużym wsparciem jest otwarcie naj-
bliższych na leczenie. Czasem spo-
tykam się z postawą rodzin, w której 
pojawia się lęk przed hospitalizacją. 
Leczenie tak, ale byle nie szpital. Wiele 
rodzin myśli o leczeniu szpitalnym 

dopiero wtedy, kiedy sytuacja jest już 
naprawdę bardzo trudna. Warto wie-
dzieć o tym, że w sytuacji, kiedy chory 
zagraża sam sobie – pojawiają się myśli 
czy tendencje samobójcze, które chory 
ujawnia, lub zachowuje się w sposób 
autodestrukcyjny leczenie szpitalne 
można podjąć nawet bez zgody cho-
rego. Czasem sama świadomość, że 
rodzina postrzega leczenie psychia-
tryczne jako szansę na wyzdrowienie, 
a ewentualną hospitalizację jako pro-
cedurę umożliwiającą dokładną dia-
gnozę i zaplanowanie leczenia, pomaga 
podjąć decyzję. Chory często nie chce 
się leczyć ze względu na utrwalone, 
rodzinne przekonania, że szpital to 
niemal koniec świata, nie chce do końca 
życia nosić na sobie piętna tego, który 
był „w psychiatryku”. Rozpowszech-
nianie wśród najbliższych poglądów 
związanych z koniecznością leczenia 
depresji tak jak każdej innej choro-
by da choremu wsparcie. Jeśli mamy 
zapalenie płuc i lekarz chce skierować 
do szpitala to nikt nie mówi: „a może 
jeszcze poczekamy”, ani – „a może 
poradzimy sobie z tym sami”. Każdy 
zastanawia się kto może przywieźć 
potrzebne rzeczy i jak przełożyć różne 
pilne sprawy. Jeśli traktowalibyśmy 
leczenie depresji z podobną powagą, co 
przy zapaleniu płuc, decyzja o rozpo-
częciu leczenia byłaby prostsza.  

Emilia Owoc
Psycholog - Psychotrapeuta 

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

www.psychologkrzeszowice.pl

KĄCIK KULINARNY

Przepis na chleb na drożdżach
• 850 gram mąki pszennej
• 1 i 1/2 opakowanie drożdży suszonych
• 200 gram ziemniaków (ugotowanych 

i rozgniecionych widelcem)
• 450 ml wody (chłodnej)
• łyżeczka soli
• łyżka suszonego rozmarynu
• 3 ząbki czosnku (obrane  

i pokrojone w plasterki)
Do misy miksera wsypałam mąkę, dodałam 
wszystkie pozostałe składniki, wyrabiałam hakiem 
do ciasta przez około 10 minut. Aż do momentu 
kiedy ciasto tworzyło już jedność. Zwartą kulę 
ciasta przykryłam ściereczką odstawiłam do 
wyrośnięcia na półtorej godziny koło kominka 
(ponieważ drożdże by rosnąć potrzebują ciepła).
Po tym czasie ciasto podwoiło swoją objętość. 
Wtedy wyjęłam ciasto na blat wysypany mąką 
i kilka razy je po ugniatałam formując bochenek, 
ponacinałam go ostrym nożem.
Blachę wyłożyłam papierem do pieczenia, uło-
żyłam na niej bochenek przykryłam ściereczką 
i odstawiłam na kolejne ok. 30 minut do wyro-
śnięcia aż nagrzał mi się piekarnik ( tylko od 
dołu ) do 200 C.
Wtedy wstawiłam chleb i piekłam go przez godzi-
nę. Po tym czasie otworzyłam piekarnik, przez 
czystą ściereczkę chwyciłam chleb i wyjęłam go 

z piekarnika na kratkę żeby lekko ostygł . Pra-
wie połowa zniknęła nim zdążył porządnie się 
wystudzić.
Z dodatków do chleba robiłam też taki z podduszo-
ną cebulą na maśle, z orzechami laskowymi – więc 
dodatki możesz dodać takie jakie najbardziej lubisz.

Pewnego dnia wieczorem okazało się, że chleb nie ma na kolację, ponieważ nikomu nie 
chciało się ruszyć do sklepu . I tak się zaczęło wyjęłam mikser, zaczęłam szukać mąki, 
drożdży i wymieszałam i powiedziałam zobaczymy co z tego wyjdzie :) Takie przepisy lubię, 
kilka razy chleb na drożdżach robiłam więc wiedziałam jaką ciasto ma mieć konsystencję. A 
do tego pod kątem oka zobaczyłam resztkę ziemniaków z obiadu i przypominał mi się chleb 
z krakowskiego Zaczynu z ziemniakami i rozmarynem i tym tropem szłam.

PRZEPIS NA CHLEB NA DROŻDŻACH 
ŁATWY W ZROBIENIU

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

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

Informacje • Reklamy

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

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

Obiady domowe 15 zł
(zupa + II danie)

tel.: 537 426 400

Dowóz do klienta! 
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

KRUCZEK:
Przedstawiamy Kruczka - malutkiego, 
rudego, kudłatego pieseczka, który trafił 
pod naszą opiekę.
Kruczek to psiak spokojny, nieco nieśmia-
ły, ale przyjaźnie nastawiony do ludzi. 
Lubi noszenie na rękach, przytulanie.
Początkowo bał się chodzić na smyczy, 
ale odkrywa pomału przyjemność ze 
wspólnych spacerów.
Wkrótce Kruczek na sam widok smyczki 
będzie wesoło podskakiwał ciesząc się 
każdą chwilą spędzoną blisko człowieka.
Kruczek to młody piesek; ma około 3 lat, 
jest niewielki. Waży około 6 kg, to jego 
właściwa masa ciała.
Kruczka po prostu nie da się nie lubić. To 
chodzące kudłate cudo, które zasługuje 
na najlepszy, przyjazny i kochający dom.
Bardzo prosimy o szansę i prosimy o dobry 
i kochający dom dla Kruczka.

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

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do 
nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 
km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami 
medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie 
adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 
Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy                                    schroniskopsiepole.pl

KLIPISIK:
Klipsik to przemiły, radosny psiak o łagod-
nym usposobieniu. 
Psiak jest w wieku około 6-7 lat, jest 
w dobrej formie. Ma piękny psi uśmiech 
:). Piesek waży około 17-18 kg, Ma długą, 
puchatą okrywę włosową. Jest misiem, 
do którego przytulanie się to prawdziwa 
przyjemność i frajda.
Klipsik to kochany, wspaniały przemiły 
kudłaty psiak. Dobrze reaguje na inne 
psiaki, jest dobrym kumplem dla każdego.
Piesio ładnie chodzi na smyczy. Ładnie 
spaceruje przy nodze opiekuna, jest kocha-
nym zwierzakiem.
Klipsik nie jest hałaśliwym zwierzakiem. To 
raczej spokojny, bardzo pogodny piesek, 
który jest niesamowicie wpatrzony w czło-
wieka i nie może się doczekać bliskości, 
przytulenia, pogłaskania.
Klipsik to wspaniały kudłaty przemiły 
piesek. Zasługuje na dobry, prawdziwy, 
kochający dom. 
Profilaktyka:
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. 
Jest zaczipowany i wykastrowany.

WANESSA:
Wanessa to przemiła i kochana suczka do 
adopcji w wieku około 4 lat.
Suczka trafiła do nas w obroży, była trosz-
kę brudna, ale jest czyściutką, grzeczną, 
wspaniałą suczką.
Nie wchodzi w konflikty z innymi psami, 
jest cicha i grzeczna. Nie dominuje, jest 
przyjazna. Wanessa ma bardzo mięciutką, 
krótką okrywę włosową.
Po wymyciu pięknie lśni w promieniach 
słońca. Wanessa waży około 14 kg, to jej 
właściwa masa ciała.
To przemiła i kochana suczka do adopcji, 
która bardzo potrzebuje domu i zupełnie 
nie odnajduje się w schroniskowej rze-
czywistości.
Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom 
dla Wanessy.
 Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. 
Jest zaczipowana i wysterylizowana.

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

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.

DZIEŃ ADRES

14.02.2019 czwartek ul. Piłsudskiego 22

15.02.2019 piątek ul. K. K. Wielkiego 24

16.02.2019 sobota ul. Orzeszkowej 22

17.02.2019 niedziela ul. Piłsudskiego 22

18.02.2019 poniedziałek al. 1000-lecia 2B

19.02.2019 wtorek ul. K. K. Wielkiego 24

20.02.2019 środa ul. K. K. Wielkiego 60

21.02.2019 czwartek ul. Nullo 2

22.02.2019 piątek ul. K. K. Wielkiego 28

23.02.2019 sobota ul. Skwer 6

24.02.2019 niedziela al. 1000-lecia 17

25.02.2019 poniedziałek ul. Konopnickiej 4 

26.02.2019 wtorek ul. Rabsztyńska 2

27.02.2019 środa ul. K. K. Wielkiego 64B

28.02.2019 czwartek ul. Skwer 6

1.03.2019 piątek ul. Legionów Polskich 14

2.03.2019 sobota ul. K. K. Wielkiego 24

3.03.2019 niedziela ul. Rabsztyńska 2

4.03.2019 poniedziałek ul. Krakowska 16 

5.03.2019 wtorek al. 1000-lecia 17

6.03.2019 środa ul. Legionów Polskich 14

7.03.2019 czwartek ul. Sławkowska 13

8.03.2019 piątek ul. Nullo 2

9.03.2019 sobota al. 1000-lecia 2B

10.03.2019 niedziela al. 1000-lecia 17

11.03.2019 poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 14

12.03.2019 wtorek ul. Buchowskiego 15A

13.03.2019 środa ul. Mickiewicza 7

14.03.2019 czwartek ul. K. K. Wielkiego 24

DYŻURY APTEK

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

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

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

• Zabiegi również w sedacji wziewnej 
   (podtlenek azotu  tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 
• Finansowanie zabiegów medycznych możliwe 
   w systemie ratalnym

Zapraszamy: 
poniedziałek, 
środa, piątek
1000 - 1200 
1600 - 1900

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH  okręg Małopolski
Koło Powiatowe w Olkuszu
ul. Kpt. Hardego 11a, 32-300 Olkusz
KRS 0000088851     NIP 676 - 11-74-538    REGON: 357103108

Polski Związek Niewidomych posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza 
to, że osoby fizyczne mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszej 
organizacji. Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na realizację celów statutowych, 
(aktywizację społeczną i zawodową naszych niewidomych.) 

Koło PZN w Olkuszu działa na terenie Powiatu olkuskiego nieprzerwanie od 1950 roku.
Obejmujemy wsparciem osoby niewidome oraz słabowidzące niejednokrotnie obciążone 
dodatkową niepełnosprawnością. W PZN Olkusz pracujemy społecznie niosąc swoją postawą 
i zaangażowaniem pomoc nowo ociemniałym kolegom.

To tylko 1%, a tak wiele znaczy dla rehabilitaji osób niepełnosprawnych.
Ty też możesz pomóc wpisz nr KRS: 0000088851, cel szczegółowy:  

PZN Koło Powiatowe Olkusz, Urząd Skarbowy dopełni za Ciebie resztę formalności. 
ZOBACZ JAKIE TO PROSTE

Zarząd Koło PZN w Olkuszu przyszłym ofiarodawcom składa serdeczne podziękowania.

Rachunek Bankowy:
Santander Bank Polska
Nr konta: 41 1090 2590 0000 0001 3064 4873

Tel. (32) 757 82 34, 661 116 524
Email: pznolkusz@o2.pl

www.pznolkusz.org.pl           

Reklamy
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Olkusz, Al. 1000-lecia 2B/7B
tel. 500 809 085
tel. 500 809 019
centrum.�inansowe77@gmail.com

POŻYCZKI:
• konsolidacyjne
• hipoteczne
• pozabankowe

UBEZPIECZENIA:
• komunikacyjne
• �inansowe
• majątkowe
• rolne
• turystyczne
• na życie

KREDYTY:
• gotówkowe 
•  �irmowe:
    - gotówkowe
    - inwestycyjne
    - obrotowe
    - leasing
    - faktoring

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Daw. zarządca folwarku
4. Funkcjonariusz bezpieki
7. Piesek z kreskówki
9. Kierowany przez premiera
10. Bem lub Podleś
11. Bezpieczeństwa w samochodzie
12. Marco, słynny wenecki podróżnik
13. Ojciec …, święty, wł. stygmatyk
17. Chylenie się ku upadkowi
18. Włosy nad czołem
19. Lis morski
22. Mały, krótki utwór poetycki
24. Zabiega o nią aktor
25. Bieżnik na stole
26. „Panna …”, powieść T. Tryzny

Pionowo: 
1. Graniczy z Afryką
2. Miasto Marcina Bylicy
3. Liczbowe lub współrzędnych
5. Ateista
6. Personalna w zakładzie pracy
8. Jurek z WOŚP
14. Poszły w las (w „Popiołach”)
15. Sędzia polubowny
16. Ekspedycja badawcza
20. Biały w kinie
21. Potocznie o świerku, cisie
23. Imię Mojek, b. dyskobolki

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

Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się 
w sobotę (16.02.br.) między 8.30 a 9.00 do redakcji 
Gwarka Olkuskiego pod numer tel.: 510 190 038 i 

podadzą poprawne hasło mamy książki!

NAGRODY:

Sylwia Kubryńska BIURWA
Zaczęło się od ufarbowania długich 
włosów na rudo. Potem była trwała. 
Potem znów farbowanie. Potem cięcie. 
Kolejne ciecie i kolejna farba. Cięcie. 
Farba. Cięcie. Farba. Coraz krótsze cięcie. 
Coraz jaskrawsza farba.
Aż wreszcie powiedziałam wczoraj po 
południu, po pięciu latach pracy, po 
tygodniu uspokajania się winem, po 
miesiącu nierozmawiania z dzieckiem, 
powiedziałam do tej miłej pani fryzjerki:
– Proszę obciąć mi głowę.
 

Karolina Wilczyńska
ROK NA KWIATOWEJ. OWOCE MIŁOŚCI

Pierwszy wspólny rok na Kwiatowej 
dobiega końca… Zajrzyj do swoich ukocha-
nych przyjaciółek i przekonaj się, jak 
potoczą się ich historie. Czwarty tom 
pełnej emocji serii o współczesnych 
kobietach!
Wioletta jest pewna, że jej małżeństwo się 
rozpada. Mimo kryzysu i nadmiaru matczy-
nych obowiązków, kobieta chce aktywnie 
spędzać czas. Tylko czy znajdzie go 
wystarczająco dużo, by realizować nową 
pasję? Co wyniknie z jej spontanicznego 
pomysłu?
Lato wypełnione jest przygotowaniami do ślubu Malwiny, lecz 
radosne oczekiwanie przysłania jej rodzinna intryga. Jaki sekret 
skrywa tajemnicza ciotka?
Róża również stara się przygotować do nowej roli. W trudnych 
chwilach wspiera ją przyjaciel. Może dzięki niemu Róża ponownie 
uwierzy, że jej też pisane jest szczęście?
Karolina Wilczyńska przekonuje nas, że miłość zwycięża wszelkie 
nieporozumienia, by wydać swoje owoce. Lecz piękny finał nie 
musi oznaczać końca bajki – czasami w życiu to dopiero nowy 
początek…

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz • tel. 32 754 56 70

Ponad 20 lat
doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

MNIEJ PRZESTĘPSTW W 2018 ROK
Mniej przestępstw kryminalnych, w tym kradzieży, rozbojów czy uszkodzenia mienia. W 2018 
roku, w porównaniu do analogicznego okresu poprzedzającego roku, odnotowano spadek 
przestępczości, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych, przy jednocze-
snym wzroście ich wykrywalności. To wszystko jest wynikiem codziennej, ciężkiej pracy 
funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz obywateli, co wpływa na wysokie poczucie 
bezpieczeństwa - 93% Polaków deklaruje, że w okolicy, gdzie zamieszkuje jest bezpiecznie.
Dokonując oceny stanu przestęp-
czości za 2018 r., po raz kolejny 
na terenie Polski zauważalne jest 
ograniczenie przestępczości, co 
ma bezpośredni wpływ na wysoki 
wskaźnik poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz obrazuje 
skalę skuteczności Policji, a jed-
nocześnie rekordowe wskaźniki 
poczucia bezpieczeństwa Polaków 
- 93% czuje się bezpiecznie w oko-
licy, gdzie mieszka.
Obserwujemy wzrost wykry-
walności przestępczości ogółem 
do 74,1% w 2018 r. Jednocześnie 
zauważalny jest trend spadkowy 
liczby popełnionych przestępstw 
do jednej z najniższych w historii 
- 795.444 w roku 2018 r.
W zwalczaniu przestępczości kry-
minalnej obserwowany jest trend 
spadkowy tego rodzaju przestęp-
czości do 517.429 w 2018 r. - to 
najmniej od lat.
Policja dużą wagę przywiązuje 
również do ścigania sprawców 
z grupy tzw. siedmiu kategorii 
przestępstw kryminalnych, godzą-
cych w podstawowe wartości jakimi 
są życie i zdrowie człowieka oraz 
mienie.  Są to przestępstwa szcze-
gólnie dokuczliwe dla osób, które 
zazwyczaj nie mają do czynienia 
z przestępczością zorganizowa-
ną, gospodarczą (ekonomiczną) 
i korupcyjną, a znacznie częściej 
spotykają się z tzw. przestępczością 
pospolitą, taką jak: bójka i pobicie; 
kradzież cudzej rzeczy; kradzież 

samochodu i poprzez włamanie; 
kradzież z włamaniem; rozbój, 
kradzież i wymuszenie rozbójni-
cze; uszkodzenie rzeczy; uszczer-
bek na zdrowiu. Liczbę tych czy-
nów zabronionych ograniczono 
do 231.329 w 2018 r.
Jednocześnie w wyniku sku-
tecznych i efektywnych działań 
Policji poprzedzonych anali-
zami zagrożeń przestępczością 
(w 7 kategoriach), obserwuje się 
wzrost jej wykrywalności. Usta-
lanie i zatrzymanie sprawców 
przestępstw pozwala pociągnąć 
ich do odpowiedzialności karnej, 
a szczególnie w ostatnich latach 
skutecznie pozbawić ich korzy-
ści majątkowych pochodzących 
z dokonanych przestępstw. Ten-

dencje spadkowe dotyczą każde-
go rodzaju czynów (z 7 kategorii), 
przy czym największe ograni-
czenia nastąpiły w: kradzieżach 
cudzej rzeczy – z 214.959 w 2013 
r. do 103.164 w 2018 r.; rozbojach, 
wymuszeniach i kradzieżach roz-
bójniczych – z 19.533 w 2013 r. 
do 6.801 w 2018 r.; kradzieżach 
pojazdów i poprzez włamanie – 
z 14.930 w 2013 r. do 9.068 w 2018 
r.
To przegląd niektórych wymiarów 
działań Policji w 2018 r. Widać 
wiele pozytywnych trendów. Jest to 
jednak nie tylko powód do dumy, 
ale przede wszystkim przyczynek 
do dalszej wytężonej pracy.

 v KGP / mw

Informacje • Reklamy
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OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

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

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

DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS 

PIASKOWANIE
(felg, maszyn rolniczych, ogrodzeń) 

MALOWANIE PROSZKOWE
PROSTOWANIE FELG

SPAWANIE PLASTIKÓW 
WULKANIZACJA

Chełm, Szlachecka 76, 32-340 Wolbrom 

Tel. 604  471  453

POLICJA

POTRĄCENIE NA  
KRAJÓWCE W OLKUSZU

Do wypadku doszło wieczorem w niedziele tj. 10 lutego 2019 r. Po godzinie 
21 na drodze krajowej 94 w Olkuszu. Pieszy nagle wtargnął na jezdnię, 
którą poruszał się dk 94 w kierunku Katowic samochodem osobowym 
23-latek. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 46-letni miesz-
kaniec miejscowości Olkusz najprawdopodobniej nietrzeźwy wtargnął na 
przejście dla pieszych, wprost pod jadący pojazd marki Opel Astra. Męż-
czyzna był ubrany na czarno i miał na głowie kaptur. W wyniku potrącenia 
pieszy doznał urazu kończyny dolnej i stłuczenia barku. Załoga pogotowia 
ratunkowego przewiozła rannego do szpitala, gdzie pozostał na leczeniu. 
Policjanci przebadali kierującego, na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Wynik badania nie wzbudził wątpliwości funkcjonariuszy. Trwa 
postępowanie, które wyjaśni okoliczności tego wypadku.

„NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”
8 lutego na olkuskich drogach policjanci Wydziału Ruchu Drogowego realizowali działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W poli-
cyjną akcję  zaangażowanych było 16 funkcjonariuszy. Mundurowi skupiali się głównie na wykroczeniach popełnianych przez kierujących 
w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych.

Podczas działań ujawniono 105 wykroczeń polegających m.in. na wyprzedzaniu i omijaniu  w rejonie przejść dla pieszych,    przekracza-
niu  dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść czy też parkowania na przejściu dla pieszych.

W okresie zimowym  piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyzna-
czonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób 
korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków. Apelujemy do pieszych by dbali o swoje bezpieczeństwo 
i przestrzegali przepisów ruchu drogowego a w okresie jesienno-zimowym,  kiedy widoczność na drodze jest znacznie ograniczona, korzystali 
z elementów odblaskowych.

UWAŻAJMY NA SWÓJ PORTFEL
8 lutego 2019 roku około godziny 10.00 w Olkuszu  w autobusie linii 461 nieustalony do chwili obecnej sprawca, ukradł z kieszeni kurtki 
portfel z dokumentami należącymi do olkuszanina. Mężczyzna stracił dokumenty i pieniądze w kwocie 320 zł. Do kolejnej kradzieży portfela 
doszło 9 lutego 2019 roku na jednym z osiedlowych sklepów w Olkuszu. Złodziej, wykorzystując sytuacje, skradł portfel, pozostawiony na 
ladzie sklepowej z pieniędzmi w środku. Mieszkanka Olkusza poniosła straty w kwocie 1380 zł. z Trwa policyjne dochodzenie w tych sprawach.

POŻAR W BLOKU W WOLBROMIU
Do zdarzenia doszło 7 lutego około godziny 9.30 na osiedlu Bolesława Chrobrego w Wolbromiu. Policjanci zostali poinformowani, że w jed-
nym z bloków wybuchł pożar. Spaliła się piwnica i nadpaleniu uległy przylegające do niej pomieszczenia. Z budynku ewakuowano około 60 
osób. Na szczęście nie było żadnych ofiar.  Po tym jak strażacy zakończyli akcje ratowniczo-gaśniczą, mieszkańcy wrócili do swoich domostw.

Obecnie policja ustala przyczyny pojawienia się ognia. Trwa także szacowanie strat. W akcji ratowniczej brali udział strażacy, zespół ratow-
nictwa medycznego oraz Policja.

 KLUCZEWSCY DZIELNICOWI  URATOWALI  
MĘŻCZYZNĘ PRZED WYCHŁODZENIEM

 3 lutego dzielnicowi z Komisariatu Policji w  Kluczach asp. szt. Darek Gorgoń i mł. asp. Rafał 
Kwaśniewski znaleźli w jednym z niezamieszkałych budynków wycieńczonego, 53-letniego 
mężczyznę.  Nie tylko ujemna temperatura stanowiła poważne zagrożenie dla jego życia 
i zdrowia, ale i stan budynku, w którym przebywał. Na szczęście pomoc przyszła na czas.  

Podczas  sprawdzenia  pustostanu na ulicy Poległych w Kluczach  mundurowi znaleźli 
53-latka. Mężczyzna  leżał wycieńczony, miał problemy żołądkowe i nie jadł od trzech dni.  
Miał również problem z oddychaniem. 53-latek leżał na łóżku, w budynku, w którym  nie 
było okien, a temperatura w pomieszczeniach nie różniła się od tej na zewnątrz. Dzielni-
cowi ustalili, że mężczyzna kilka dni temu przewrócił się na  schodach i dotkliwie potłukł.

Funkcjonariusze natychmiast udzielili mężczyźnie niezbędnej pomocy i wezwali karetkę 
pogotowia. Wycieńczony i wychłodzony mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.  Mężczyzna 
był trzeźwy.

Policjanci mają świadomość, że w związku z bardzo niskimi temperaturami powietrza, 
osoby które przebywają w pustostanach,  mogą znaleźć się w sytuacji zagrażającej ich 
życiu i zdrowiu. W  okresie zimowym prowadzą wzmożone działania, podczas których 
kontrolują pustostany i budynki pod kątem przebywania osób bezdomnych. Tym razem 
przeczucie nie zawiodło mundurowych. To dzięki nim  udało się uniknąć tragedii i pomoc 
nadeszła w samą  porę.     

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na takie przypadki. Ne bądźmy 
obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza o tej porze roku mogą potrzebować naszej pomocy. 
Na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby 
nietrzeźwe przebywające na dworze, ławkach, parkach czy w opuszczonych budynkach. 
Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby 
powiadomić o tym funkcjonariuszy. Wystarczy tylko jeden telefon pod nr 112 lub 997, 
aby uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie. 

Nie bądźmy obojętni, pomóżmy tym, którzy tej pomocy potrzebują.

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

OSIEK 149B, 32-300 OLKUSZ
Warsztat i import samochodów: 503 946 234    Sklep: 690 565 165  

E-mail: prestigecarosiek@gmail.com
www.prestigecarosiek.pl

IMPORT SAMOCHODÓW Z ZAGRANICY
MECHANIKA SAMOCHODOWA l CZĘŚCI SAMOCHODOWE

Informacje • Reklamy
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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

Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24

AWARYJNE OTWIERANIE 
SAMOCHODÓW I MIESZKAŃ 24H

Tel.
508 662 339

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

 [ w Skarbku ]

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
 v LEGO: PRZYGODA 2 2D DUB 

• 14/02/2019 czwartek 14:15 • 15/02/2019 piątek 14:15 • 15/02/2019 piątek 16:15 • 16/02/2019 sobota 13:45  
• 16/02/2019 sobota 15:45 • 17/02/2019 niedziela 14:00 • 19/02/2019 wtorek 16:00 • 20/02/2019 środa 14:15  
• 21/02/2019 czwartek 14:15 • 

 v LEGO: PRZYGODA 2 3D DUB 
• 14/02/2019 czwartek 16:15 • 17/02/2019 niedziela 16:00 • 19/02/2019 wtorek 14:15 • 20/02/2019 środa 16:15  
• 21/02/2019 czwartek 16:15 • 

 v MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3 2D PL 
• 14/02/2019 czwartek 10:00 • 14/02/2019 czwartek 16:00 • 14/02/2019 czwartek 18:00   
• 16/02/2019 sobota 12:00 • 17/02/2019 niedziela 14:30 • 17/02/2019 niedziela 16:15 • 20/02/2019 środa 16:00  
• 21/02/2019 czwartek 16:00 • 

 v PLANETA SINGLI 3 2D PL 
• 14/02/2019 czwartek 18:15 • 14/02/2019 czwartek 20:30 • 15/02/2019 piątek 18:15 • 15/02/2019 piątek 20:30  
• 16/02/2019 sobota 17:35 • 16/02/2019 sobota 20:15 • 17/02/2019 niedziela 18:15 • 17/02/2019 niedziela 20:30  
• 19/02/2019 wtorek 18:15 • 19/02/2019 wtorek 20:30 • 20/02/2019 środa 18:15 • 20/02/2019 środa 20:30  
• 21/02/2019 czwartek 18:15 • 21/02/2019 czwartek 20:30 • 

 v KINO Z MALUCHEM: PLANETA SINGLI 3 
• 15/02/2019 piątek 12:00 • 

 v GREEN BOOK 2D NAP 
• 16/02/2019 sobota 19:45 • 17/02/2019 niedziela 18:00 • 19/02/2019 wtorek 18:00 • 20/02/2019 środa 18:00  
• 21/02/2019 czwartek 18:00 • 22/02/2019 piątek 20:00 • 23/02/2019 sobota 20:00 • 24/02/2019 niedziela 20:00  
• 26/02/2019 wtorek 20:20 • 27/02/2019 środa 20:20 • 28/02/2019 czwartek 20:20

 v KARTOTEKA 64 2D NAP 
• 16/02/2019 sobota 22:00 • 17/02/2019 niedziela 20:15 • 19/02/2019 wtorek 20:15 • 20/02/2019 środa 20:15  
• 21/02/2019 czwartek 20:15 • 

 v CORGI, PSIAK KRÓLOWEJ 2D DUB 
• 22/02/2019 piątek 14:30 • 22/02/2019 piątek 16:15 • 23/02/2019 sobota 14:45 • 23/02/2019 sobota 16:00  
• 24/02/2019 niedziela 14:30 • 24/02/2019 niedziela 16:15 • 26/02/2019 wtorek 16:15 • 27/02/2019 środa 16:00  
• 28/02/2019 czwartek 16:00 • 

 v FAWORYTA 2D NAP 
• 22/02/2019 piątek 17:45 • 23/02/2019 sobota 17:45 • 24/02/2019 niedziela 17:45 • 26/02/2019 wtorek 18:00  
• 27/02/2019 środa 18:00 • 28/02/2019 czwartek 18:00 • 

 v KOBIETY MAFII 2 2D PL 
• 22/02/2019 piątek 18:00 • 22/02/2019 piątek 20:30 • 23/02/2019 sobota 18:00 • 23/02/2019 sobota 20:30  
• 24/02/2019 niedziela 18:00 • 24/02/2019 niedziela 20:30 • 26/02/2019 wtorek 17:45 • 26/02/2019 wtorek 20:15  
• 27/02/2019 środa 17:45 • 27/02/2019 środa 20:15 • 28/02/2019 czwartek 17:45 • 28/02/2019 czwartek 20:15

Pracujemy na profesjonalnym 
sprzęcie oraz kosmetykach 

najwyższej jakości

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PIESKI NA:

ul. Miechowska 12, Wolbrom
kom. 504 517 454, tel. 32 644 11 05

• ORTODONCJA 
     Kompleksowe leczenie
     dzieci i dorosłych

• IMPLANTY
     Uzupełnienie braku 
     pojedynczego zęba jak 
     i całego uzębienia

• CYFROWY RTG 
• TOMOGRAFIA
• WYBIELANIE ZĘBÓW
   W GODZINĘ LAMPĄ BEYOND!  

dentysta-wolbrom.pl

REKLAMA  W  GAZECIE
Tel.: 698 805 242

DYSKOTEKA DLA DOROSŁYCH
Dyskotekowe rytmy, fantastyczna zabawa przy największych 
przebojach? Tylko w Domu Kultury  
w Wolbromiu 2 marca 2019. Start 21:00 koniec 3:00.  
Cena biletu 30 zł/os. Rezerwacja tel: 32 644 13 41 

GESEK CZAS NA DISCO
Zapraszamy na koncert zespołu GESEK.  
Już 8 marca o godzinie 18.30 specjalnie na Dzień 
Kobiet zagrają na scenie Domu Kultury  
w Wolbromiu dla wszystkich Pań oraz dla Panów.  
Cena biletu 39 zł/os.  
Sprzedaż on-line: www.dk.wolbrom.pl 

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

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.

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

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

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

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

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

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

Do wyboru wołowina lub kurczak  
PRAWDZIWY PRZYSMAK TURECKI 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

CODZIENNIE OD 12.00 DO 23.00

Nowo otwarty kebab

Klucze, ul. Zawierciańska 4 
(obok Biedronki) 

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

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

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

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

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 •

Olkusz, ul.K.K.Wielkiego 29
tel. 506 019 185, 32 641 31 80
e-mail: biuro@copyservice.com.pl

  

Przy zakupie 
kasy fiskalnej Elzab K10

metkownica GRATIS!

KASY FISKALNE
sprzedaż - serwis

PROMOCJA Kontakt:
biuro@asestravel.pl

tel. 600 89 31 31

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

Lato 2019 
PROMOCJA JESZCZE TRWA !!!
• Osoba dorosła rabat do 400 zł
• Rabat nawet do 100% na dziecko 
  w wybranych hotelach
• Zaliczka tylko 20%
• Ubezpieczenie od następstw 
  chorób przewlekłych 
• Gwarancja niezmienności ceny GRATIS

MAJÓWKA w raju...
polecamy MALEDIWY
wyżywienie All Inclusive, 6 nocy, 
wyloty 27, 28, 29 kwietnia z Krakowa

Reklamy


