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USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

• INSTALACJE C.W.U.,
Z.W.U. I KANALIZACJI
• INSTALACJE C.O.
• INSTALACJE
CENTRALNEGO
ODKURZACZA
• INSTALACJE
WENTYLACJI
MECHANICZNEJ
• POMPY CIEPŁA
• UZDATNIANIE WODY
• KLIMATYZACJA
• FOTOWOLTAIKA

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

tel.: 728-820-552
600-985-465
600-931-058

SPRZEDAŻ WĘGLA

Orzech I • Orzech II • Kostka
Groszek • Ekogroszek • Miał
DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

CENTRUM MEBLI
NA WYMIAR
PRODUCENT

SZAFY - GARDEROBY
Z DRZWIAMI SUWANYMI

KUCHNIE

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

Tel. 728 122 613

tel.: 32 641 32 00, kom.: 502 261 586
ul. Sławkowska 22, 32-300 Olkusz

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
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

"U GÓRALA"

DOSTAWY

www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

Olkusz, ul. 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

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

NAJLEPSZE CENY!
Novitus
Nano E

POSNET
ERGO

Kasy Fiskalne
Online
szczegóły
u sprzedawcy

STAŁA
OPIEKA
SERWISOWA

SPRZEDAŻ
KOMPUTERÓW
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

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

www.polnox.pl

• 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
• MEBLE OGRODOWE • MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO

Oferujemy:

U nas kupisz drzwi wewnętrzne
sosnowe i dębowe.
Surowe lub malowane

• Pergole różne wzory i wymiary
• Donice drewniane różne kolory i wymiary
• PRODUKTY POLSKIE
W ATRAKCYJNYCH CENACH!

W ofercie również drzwi przesuwne i łamane
CENY DO NEGOCJACJI • U NAS NAJTANIEJ !

Serdecznie zapraszamy:

MOŻLIWOŚĆ

biurosystem-olkusz@wp.pl

TEL.: 5000 999 01

• Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm • Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm

WSZYSTKO
Z DREWNA
pon. - pt. 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

www. system-olkusz.pl

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

- do wyboru wiele kolorów i kilkaset modeli
w tym białe lub bielone.

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl tel. (32) 754 60 10
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Otwarta Strefa Aktywności w Jaroszowcu
Gmina Klucze otrzymała dofinansowanie na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności
(OSA) w Jaroszowcu. OSA dofinansowana została przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019”.

Realne szanse na
budowę obwodnicy Klucz
W dniu 03.07.2019r. w Urzędzie Gminy Klucze odbyło się spotkanie
Wójta - Norberta Bienia z wicemarszałkiem Małopolski - Łukaszem
Smółką oraz radnym wojewódzkim Andrzejem Wójcikiem. Wizyta
dotyczyła budowy obwodnicy Klucz.
W czer wcu tego roku,
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie ogłosił przetarg na
wykonanie wielowariantowej
koncepcji tzw. zachodniej obwodnicy. W maju została podpisana umowa z gminą Klucze,
dotycząca współfinansowania
tego zadania. Przetarg obejmuje wykonanie koncepcji wraz
z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –
otwarcie ofert przewidziane jest
na 5 lipca b.r. Zgodnie z zapisami
umowy, województwo i gmina
pokryją koszty opracowania koncepcji po połowie. Szacunkowa
wartość to 300 tys. złotych.

Pierwszy etap obwodnicy rozpoczynałby się na Osadzie,
przy Zakładzie Velvet Care,
gdzie planowana jest budowa
ronda, dalej lasem, między
Czubatką a pustynią, a kończyłaby się rondem na drodze 791
(skrzyżowanie drogi na Hutki,
ul. Bolesławskiej i łącznika).
Planowana długość obwodnicy
to 3,2 km. Termin wykonania
dokumentacji przewidziany jest
na przyszły rok.

obwodnicy mocno zabiega radny
wojewódzki Andrzej Wójcik.

Opisywana inwestycja to pierwszy etap obwodnicy. W dalekosiężnych planach jest i druga
część. Tzw. północna obwodnica
prowadziłaby od Velvet Care,
obok kopalni dolomitu i Zalesia
Golczowskiego, do drogi 783
w Pazurku. W tym przypadku
konieczne byłoby wybudowanie
estakady w Jaroszowcu, z uwagi
na biegnące tam tory kolejowe.
Wyprowadzenie ruchu samo- Na obecnym etapie współpraca
chodów ciężarowych z centrum gminy Klucze i województwa
Klucz jest niezmiernie istotną przebiega bardzo dobrze, jest
sprawa dla popraw y jakości więc szansa na realizację tych
życia mieszkańców. O budowę zamierzeń.

Celem programu jest budowa
ogólnodostępnych, bezpłatnych
stref sportowo-rekreacyjnych,
które mają szansę stać się miejscem
pierwszej aktywności fizycznej
dla dzieci, dorosłych oraz osób
starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni
publicznej i poprawią jakość życia
mieszkańców danego obszaru.

złożył ofertę na wykonanie zadania na kwotę: 141 691,08 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
wynosi: 50 000,00 zł.

Strefa aktywności będzie miała
plac zabaw z pięcioma urządzeniami dla dzieci oraz siłownię plenerową z sześcioma urządzeniami
oraz strefę relaksu z ławkami parkowymi i stołem do gry w szachy.
Strefa powstanie na placu przed Strefa będzie dostępna dla osób
Ośrodkiem Rekreacyjnym „Leśny z ograniczeniami ruchowymi,
Zakątek” w Jaroszowcu. Obecnie ponieważ zostaną utworzone tam
został rozstrzygnięty przetarg, ciągi komunikacyjne ułatwiające
w ramach którego wykonawca dostęp do wszystkich urządzeń.
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Olkuski Kwartał królewski na półmetku

Dobiegają półmetka prace przy realizacji projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, który uzyskał dofinansowanie unijne. Realizowany przez olkuski magistrat projekt „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy
turystycznej w podziemiach ratusza” obejmuje dwa obiekty. Pierwszy to dawny kwartał królewski przy rynku, gdzie na przełomie XVI i XVII wieku działała królewska mennica,
a obecnie, na reliktach dawnej zabudowy, wznosi się klasycystyczny gmach dawnego starostwa. Drugim obiektem są podziemia olkuskiego ratusza na rynku, gdzie powstaje
multimedialna trasa turystyczna, która ma szansę stać się atrakcją na skalę ogólnopolską.
- Możemy mówić o półmetku prac, a zatem jest to okazja do pewnego podsumowania. Wszyscy pamiętamy jak budynek dawnego starostwa wyglądał
jeszcze niedawno. Dziś staje się wizytówką naszego miasta. Na razie widzimy tylko efekty rewitalizacji na zewnątrz, jednak zapewniam, że również
wnętrze budynku oraz podziemia stają się coraz bardziej imponujące. Po
zakończeniu inwestycji obiekty te będą dostępne dla zwiedzających – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Budynek dawnego starostwa

W ciągu nieco ponad roku od rozpoczęcia prac budynek dawnego starostwa
nabrał blasku za sprawą nowej elewacji oraz dachu. Wewnątrz budynku, po
wyburzeniu XX-wiecznych ścianek działowych, co pozwoliło na przywrócenie pierwotnego kształtu najbardziej reprezentacyjnych sal, przystąpiono
do dalszych prac. Do tej pory zakończono prace konstrukcyjne wewnątrz
budynku, wykonano uzupełnienia w stropach międzykondygnacyjnych
i wzmocnienia ścian. Wykonano także nowe klatki schodowe. Poza tym
skotwiono rozwarstwione ściany i wykonano mur obwodowy wokół piwnic
w postaci palisady.
Obecnie w budynku wykonywane są instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne oraz - dość skomplikowana ze względu na zabytkowy charakter
obiektu - instalacja wentylacyjna. Zostały już wykonane wszystkie stropy.
Na ukończeniu są też prace tynkarskie. Po zakończeniu prac instalacyjnych
rozpoczną się prace wykończeniowe. Równolegle trwają prace związane z rekonstrukcją kafli i konserwacją kilkunastu zabytkowych pieców. Do końca
sierpnia na tympanonie, czyli trójkątnym elemencie elewacji nad wejściem
zostanie zamontowany kartusz z ozdobnym herbem Olkusza z XIX wieku,
czyli okresu, kiedy powstał budynek Starostwa.
Podczas odgruzowania zabytkowych piwnic pod budynkiem, których mury
zostały poddane konserwacji, nie obyło się bez nowych odkryć w postaci
nieznanych wcześniej komór piwnic i przejść, co spowodowało zwiększenie
zakresu prac w stosunku do planowanego. Został już rozstrzygnięty przetarg
na wykonanie odgruzowania trzech nowo odkrytych komór piwnic w podziemiach budynku dawnego Starostwa. Prace mają potrwać dwa miesiące.
Jeszcze jesienią ubiegłego roku zostały wykonane żelbetowe płyty zabezpieczające nad piwnicami, jakie odkryto na dziedzińcu budynku, a zimą
podobne płyty zostały wykonane nad piwnicami wewnątrz budynku dawnego starostwa. Obecnie trwają prace konstrukcyjne w obrębie pawilonu na
dziedzińcu, który będzie stanowił dodatkowe wyjście z piwnic i jednocześnie

będzie miał za zadanie zabezpieczyć odkryte przez archeologów kamienne
płyty i detale architektoniczne.
Podziemia ratusza

Obecnie zakończono już prace wykończeniowe w podziemiach średniowiecznego ratusza pod olkuskim rynkiem. Zostały wykonane tynki imitujące
beton architektoniczny na betonowych murach oporowych, zakończyła się
zabudowa ścian w przestrzeni holu wejściowego i recepcji oraz wydzielenie
toalet. Wykonano instalację elektryczną słaboprądową niezbędną do zasilania multimediów i oświetlenia. Zostały wykonane podwieszane sufity
w części pomieszczeń. Zakończono prace wodno–kanalizacyjne i wykończeniowe w recepcji i toaletach oraz wykonano posadzki. Została także
wykonana nowa balustrada przy schodach prowadzących do podziemi.
Niebawem zostanie przygotowany przetarg na wykonawcę trasy muzealnej
w piwnicach Starostwa i multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach
ratusza pod rynkiem.

Pod koniec tego roku powinien się rozpocząć kolejny etap prac związanych
z adaptacją pomieszczeń piwnic ratusza i Starostwa na ekspozycji z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, nowe obiekty będzie można zwiedzić w 2020 roku.

Wykonawcą prac prowadzonych na zlecenie władz Olkusza jest firma AMC
Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych. Realizacja tego ambitnego
projektu wzmocni rozwój gospodarczy i kulturalny miasta, a także wpłynie na wykreowanie nowego wizerunku Olkusza poprzez promowanie
i upowszechnianie w innowacyjny sposób wiedzy o historii regionu dzięki
ochronie, zachowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń.Srebrne Miasto zyska obiekt o dużym znaczeniu dla mieszkańców i przyjezdnych. Projekt zagospodarowania Kwartału
Królewskiego przewiduje nie tylko ekspozycję muzealną, ale również restaurację, pokoje hotelowe, ogród z kameralną sceną, pomieszczenia konferencyjne, sklep z pamiątkami czy pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.
Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego
w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi
Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji to około 20 mln
zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi kwota dofinansowania.

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

informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• dwa pomieszczenia garażowe każde o pow. 35 m2
wyposażone w energię elektryczną i wodę.

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

KĄCIK KULINARNY

NAGRODY:
Agnieszka Lis „POCZTÓWKI”
Wakacje na Wyspach
Kanaryjskich w styczniu,
kiedy w Polsce jest szaro
i zimno, wydają się
strzałem w dziesiątkę.
Słoneczne plaże, piękne
widoki,
hotel
all
inclusive.
Żyć,
nie
umierać! A jednak i w
słonecznym raju nie
zawsze może być idealnie...
Agnieszka Lis w swojej nowej powieści
kreśli wyraziste portrety psychologiczne.
Pokazuje jakie emocje rodzą się w nas, gdy
wymarzone wakacje zamieniają się w
nieporozumienie. Czy ten urlop na zawsze
zmieni życie bohaterów?

Poziomo:
1. Nauszniki u czapki
4. Fabularny lub animowany
7. Cofanie się w rozwoju
9. Sześcienny, to kubik
10. Płyną po policzku
11. Tytuł książęcy władców arabskich
12. Harmonogram zajęć
13. Część strony
17. Marek z powieści E. Niziurskiego
18. Bezdenna głębia
19. Ang. harcerz
22. Zespół dorzeczny jednego morza
24. Po triasie w erze mezozoicznej
25. Góry z Makalu
26. Do ręcznego młócenia zboża

Lodowy tort bezowy z porzeczkami –
w sam raz na upały
Ile można jeść taką samą bezę .. hmm .. dużo :) ale jako, że ja chciałam czegoś nowego,
to tak powstał ten tort. Tort składający się z dwóch pysznych blatów bezowych, przełożony znakomitym i prostym w wykonaniu kremem. Czy potrzeba czegoś więcej w upalne
dni żeby zachwycić rodzinę ? Zdecydowanie nie. Zabieramy się w takim razie za przepis.
Zróbcie i zachwyćcie swoją rodzinę, to naprawdę prosty przepis.
Lodowy tort bezowy
• 6 białek (schłodzone)
• 30 dkg cukru
• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżeczka octu winnego
• szczypta soli
Masa:
• 100 gram mascarpone
• 150 ml śmietany 36%
• 5 łyżek cukru pudru
• skórka z limonki
• czerwone porzeczki

Trzy blachy wyłożyć papierem do pieczenia, na każdy
położyć mały talerzyk deserowy i odrysować ołówkiem
jego kontur.

Pionowo:
1. Dolna część zęba
2. Np. Karol Darwin
3. Fajka dzika
5. Całokształt poglądów grupy ludzi
6. Amer. piechota morska
8. Lichy, mizerny koń
14. Białoruska stolica
15. Horeszko z "Pana Tadeusza"
16. Np. Szymon Majewski
20. Kosz do przewozu drobiu
21. Bardzo gorąca woda
23. Podniosły, poważny lub wyjątkowy

Schłodzone białka, przelać do metalowej miski i ubić
mikserem. Stopniowo dodawać cukier po łyżce i ubijać
aż piana będzie lśniąca, dodać mąkę i ocet i zamieszać
w miarę delikatnie ale tak żeby składniki połączyć.

Masę bezową rozprowadzić na papierze do pieczenia w oznaczonych kręgach. Ja rozprowadzam łyżką,
delikatnie ją formując. Z pozostałych ubitych białek
łyżeczką zrobiłam małe beziki, które potem wykorzystałam do dekoracji bezy.
Piekarnik rozgrzać do 120° C i wstawić na 10 minut
nasze blaty bezowe, po tym czasie zmniejszyć temperaturę do 100° C i suszyć bezę przez 100 minut. Po tym
czasie wyłączyć piekarnik i zostawić lekko uchylone
drzwiczki, bezę zostawiamy do wystygnięcia.
Limonkę porządnie myjemy i wyparzamy we wrzątku.
Ścieramy z niej skórkę (tylko zieloną część).

Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się w poniedziałek (15.07.br.)
między 9.00 a 9.30 do redakcji Gwarka Olkuskiego pod numer
tel.: 510 190 038 i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Ubijamy śmietanę dodając cukier po łyżeczce, ubijając, po chwili też po łyżce dodajemy mascarpone.
Dodajemy połowę skórki z limonki i mieszamy.

Jeden z blatów pokruszyłam na średniej wielkości
kawałeczki. Teraz na talerz ( paterę ) przekładamy
pierwszy blat i na nim rozsmarowujemy masę, na niej
układamy porzeczki i posypujemy pokruszoną bezą
i na tym układamy porzeczki. Przykrywamy drugim
blatem i rozsmarowujemy masę, układamy beziki i dekorujemy porzeczkami. Na koniec posypujemy całość
skórką z limonki.

I teraz najważniejsze wstawiamy nasz tort do zamrażarki na minimum 10 godzin. Można go oczywiście zjeść bez mrożenia, ale mrożony w te upały
będzie akurat.

vv Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

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

tel.: 537 426 400

• Obiady domowe 15 zł
(zupa + II danie)
• II danie 13 zł
• zupa 4 zł

Dowóz
do
klienta!

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

SZEROKI WYBÓR
WĘDLIN, MIĘS,
DROBIU
I GARMAŻERKI

Szanowni Państwo,

Wśród nas są osoby, które zmagają się z wieloma
trudnościami. Jedną z takich osób jest Pani Anna
Siemniszko mieszkanka Klucz, do której trafiła
nasza redakcja po telefonie od Pana Zbigniewa –
męża Pani Anny z prośbą o nagłośnienie sytuacji,
w jakiej obecnie się znajdują.

W stałej sprzedaży
dania na ciepło:
• udko z rożna
• kotlet mielony
• karczek pieczony
• schab pieczony
• pierogi
• gołąbki

Pani Anna to osoba niepełnosprawna, poruszająca się
na wózku inwalidzkim, która od dzieciństwa zmaga
się z chorobą Heinego Medina. W codziennym życiu
pomaga jej mąż. Pan Zbigniew także jest niepełnosprawny, choć jest w stanie poruszać się na własnych
nogach, a nawet pchać wózek z żoną.
I choć oboje darzą się miłością i naprawdę doskonale sobie radzą, to jednak nie
są w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Przeszkodą są przede wszystkim finanse. Pani Ania potrzebuje stałej rehabilitacji, aby Jej stan zdrowia nie pogarszał się
tak szybko. Marzy Im się również podjazd dla wózka od strony balkonu. Teraz, aby
wyjść z żoną na spacer, Pan Zbigniew musi prosić sąsiadów o pomoc w zniesieniu
wózka. Koszt wykonania podjazdu to 60 tys. zł, z czego 60% finansuje PFRON, gdzie
został złożony stosowny wniosek, a 40% to wkład własny (ok. 25 tys. zł).
Pan Zbigniew zwraca się do firm, instytucji, mediów, ludzi dobrej woli wrażliwych
na ludzką krzywdę i cierpienie o pomoc w wykonaniu podjazdu dla swojej żony
Anny poprzez wpłaty na podany niżej numer konta. Każda nawet symboliczna
wpłata jest nieoceniona i daje szanse na spełnienie marzeń.
Na apel o pomoc dla Pani Anny Siemniszko odzew jest pozytywny, znalazły się
firmy, które w odpowiedzi na apel zadeklarowały pomoc w postaci materiałów
budowlanych czy też poszerzenia i dostosowania drzwi balkonowych pod mający
powstać podjazd, jednak w dalszym ciągu do pełnej kwoty brakuje około 9 tys. zł.

Codziennie
świeże
dostawy!
Olkusz,
ul. Sławkowska 13

Pomóżmy Pani Ani zawalczyć o samodzielność!
Rachunek Bankowy:
BANK PEKAO SA, nr konta: 05 1240 4953 1111 0010 5900 5464
Tytuł wpłaty: PODJAZD

(obok Biedronki)

Zapraszamy:
pon. - pt. 6.30 - 19.00
sob. 6.30 - 14.00

Kontakt: Zbigniew Siemniszko, tel.: 508 168 926

DYŻURY APTEK
DZIEŃ

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. Znajdującego się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.
Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycznych, oraz fizjoterapeutów, 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 fizjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces
rehabilitacji.

ADRES

11.07.2019

Czwartek

ul. Piłsudskiego 22

12.07.2019

Piątek

ul. Nullo 2

13.07.2019

Sobota

ul. K.K. Wielkiego 24

14.07.2019

Niedziela

ul. Rabsztyńska 2

15.07.2019

Poniedziałek

ul. Krakowska 16

16.07.2019

Wtorek

ul. Buchowieckiego 15A

17.07.2019

Środa

ul. Legionów Polskich 14

18.07.2019

Czwartek

ul. Nullo 2

19.07.2019

Piątek

ul. Skwer 6

20.07.2019

Sobota

ul. Rabsztyńska 2

21.07.2019

Niedziela

al. 1000 lecia 17

22.07.2019

Poniedziałek

ul. K.K. Wielkiego 14

23.07.2019

Wtorek

al. 1000 lecia 2B

24.07.2019

Środa

ul. Mickiewicza 7

25.07.2019

Czwartek

ul. K.K. Wielkiego 24

26.07.2019

Piątek

ul. Piłsudskiego 22

27.07.2019

Sobota

ul. K.K. Wielkiego 64B

28.07.2019

Niedziela

ul. Buchowieckiego 15A

29.07.2019

Poniedziałek

ul. K.K. Wielkiego 28

30.07.2019

Wtorek

ul. Krakowska 16

31.07.2019

Środa

ul. Nullo 2

1.08.2019

Czwartek

ul. Rabsztyńska 2

2.08.2019

Piątek

al. 1000 lecia 17

3.08.2019

Sobota

ul. K.K. Wielkiego 14

4.08.2019

Niedziela

ul. Krakowska 16

5.08.2019

Poniedziałek

ul. K.K. Wielkiego 60

6.08.2019

Wtorek

al. 1000 lecia 2B

7.08.2019

Środa

ul. Orzeszkowej 22

8.08.2019

Czwartek

al. 1000 lecia 17

9.08.2019

Piątek

ul. K.K. Wielkiego 24

10.08.2019

Sobota

ul. K.K. Wielkiego 60

11.08.2019

Niedziela

ul. K.K. Wielkiego 28

12.08.2019

Poniedziałek

ul. K.K. Wielkiego 64B

13.08.2019

Wtorek

ul. Legionów Polskich 14

14.08.2019

Środa

ul. Piłsudskiego 22

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

„SKUP MONET”

Prowadzimy skup
monet kolekcjonerskich
oraz banknotów.
(nie skupujemy monet
obiegowych PRL)

tel.: 608 364 428


663 747 581
Olkusz, Aleja 1000-lecia 2a (dawny budynek OWENT-u)

 KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 RYCZAŁT  EWIDENCJA VAT  JPK
 ROZLICZENIA ZUS  KADRY I PŁACE

Uciekł z miejsca wypadku
Do wypadku doszło 2.07.br przed godziną 17:00 w miejscowości Bukowno na ulicy Długiej – rejon
zjazdu do domu seniora „Leśna Polana”. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem
osobowym marki BMW jadąc w kierunku Bukowna na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas
ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem
osobowym marki Mitsubishi. W wyniku zdarzenia kierujący Mitsubishi zjechał na pobocze drogi
i uderzył w drzewo, zakleszczając się w pojeździe. Sprawca zdarzenia pozostawił samochód i uciekł
z miejsca. 42-latek powiatu olkuskiego z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala w Olkuszu.
Kierujący BMW 38-letni mieszkaniec Olkusza, tego samego dnia o godzinie 21.00 został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że jest nietrzeźwy. Teraz mężczyźnie może grozić kara do
12 lat pozbawienia wolności.

Uciekł z miejsca zdarzenia drogowego,
bo posiadał zakaz prowadzenia pojazdów
Dnia 30.06 o godzinie 10:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu otrzymał informację o zdarzeniu drogowym na Drodze Powiatowej 1063K, która biegnie od Olkusza w kierunku
Bukowna. Podejrzewany o doprowadzenie do zdarzenia 39-letni kierujący, oddalił się z miejsca
zdarzenia. Ze względu na to iż mężczyzna mógł doznać poważnych obrażeń i znajdować się
w szoku wszystkie służby rozpoczęły poszukiwania. Ślad prowadził w stronę lasu, gdzie świadkowie zdarzenia ostatni raz widzieli mężczyznę z rozbitego samochodu. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie, okazało się dlaczego mężczyzna „uciekał”, 39-latek posiada zakaz prowadzenia pojazdów do 2020 roku orzeczony przez Sąd Rejonowy w Olkuszu. Poszukiwany mężczyzna
kilka godzin po zdarzeniu zgłosił się do komendy. W związku z tym iż uskarżał się na bóle głowy
i posiadał rozcięcia twarzy, został zabrany do Szpitala w Olkuszu. Teraz policjanci szczegółowo będą ustalać przyczyny i okoliczności tej kolizji, biorąc pod uwagę to, że mężczyzna kierował pomimo wydanego przez olkuski sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

Zatrzymany nietrzeźwy kierowca,
nie posiadał uprawnień do kierowania
www.MEBLEbenek.pl

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

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

AGA

SERWIS OPON

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH

Całe zdarzenie miało miejsce dnia. 28. 06.br. po godzinie 17.00 Funkcjonariusze z olkuskiej komendy w miejscowości Osiek, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego osobowym fiatem.
Jak się okazało 35-latek, mieszkaniec Olkusza nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami
mechanicznymi.
Ponadto w trakcie kontroli okazało się, że nie tylko to wykroczenie ma na swoim konc ie. B adanie al komatem w ykaza ło, że mężc z y zna mia ł ponad 3 promile al koholu
w organizmie. Niebawem usłyszy zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za
przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają, że nietrzeźwym kierowcom oprócz kary pozbawienia wolności grozi kara finansowa od 5 tys. złotych oraz trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo mężczyzna odpowie za wykroczenie kierowania pojazdem bez uprawnień.

POTRZEB

Tel. 889-710-510
532-072-366

• WYMIANA ORAZ NAPRAWA OPON KAŻDEGO RODZAJU
• SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

ul. Garbarska 9 • 32-340 Wolbrom
(teren marketu budowlanego PSB)

Nie upewniając się skręciła
w posesje i doprowadziła do kolizji
Do zdarzenia drogowego doszło dnia 28.06.br.przed godziną 16:00, w miejscowości Łobzów. Policjanci wstępnie ustalili, że sprawcą
kolizji drogowej była 52-letnia mieszkanka Wolbromia. Kobieta kierując samochodem osobowym marki Opel Corsa, jadąc z kierunku
Wolbromia wykonała manewr skrętu w lewo do prywatnej posesji w Łobzowie. Kobieta nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu
16-letniemu motocykliście, który jechał w tym samym kierunku, wyprzedzając kilka pojazdów. W wyniku zdarzenia 16-latek
z urazem nóg trafił do olkuskiego Szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Jak się okazało podczas sprawdzenia, nastolatek nie
posiadał uprawnień do kierowania. Kobieta odpowie za spowodowanie kolizji, a 16 - latek za brak uprawnień zostanie rozliczony
przez olkuski sąd.
Apelujemy do kierowców o bezpieczną i rozważną jazdę, zanim zdecydujemy się na wykonanie jakiegokolwiek manewru na drodze,
upewnijmy się czy taki manewr możemy wykonać bezpiecznie.

Olkusz. Zatrzymani z zarzutami
za usiłowanie rozboju i kradzieży z włamaniem
Policjanci z Wydziału Patrolowo–Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, dnia
23.06.br zostali skierowani przez dyżurnego na ulice Króla Kazimierza Wielkiego, gdzie dwóch
mężczyzn miało dokonać kradzieży z włamaniem. Na miejscu właściciel wskazał policjantom
uszkodzone pomieszczenie gospodarcze, z którego dwaj znani mu mężczyźni skradli rower górski,
należący do jego siostry. Mundurowi udali się do 22-letniej kobiety właścicielki roweru. W rozmowie z kobietą policjanci ustalili, że przed dokonaniem kradzieży dwaj mężczyźni byli u niej i jej
matki w mieszkaniu i grozili im pozbawieniem zdrowia i życia. Funkcjonariusze natychmiast udali
się za podejrzanymi. Po krótkim pościgu osoby te zostały zatrzymane przez policjantów.
Okazali się nimi: 23 i 25-letni mieszkańcy miasta, dobrze znani mundurowym ze swojej kryminalnej
przeszłości. Obaj usłyszeli wczoraj zarzuty dotyczące usiłowania rozboju i kradzieży z włamaniem.
Jeden z nich dostał zarzut kierowania gróźb karalnych. Decyzją olkuskiej prokuratury jest objęcie
podejrzanych dozorem policyjnym.

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

SKLEP MOTORYZACYJNY

UNIWERSAL

udźwigniemy nawet najcięższy problem

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

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

ul. Długa 1D, 32-300 Olkusz
tel. 508 133 255
DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory •
• oleje luz •
Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

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

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

tel. 32 649 16 00
601 747 264

www.dzwigi-uniwersal.pl
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SKLEP TECHNIK

Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

LIPIEC 2019

• serwis elektronarzędzi (części zamienne) •
• ostrzenie pił widiowych• ostrzenie łańcuchów do pił •
• narzędzia spawalnicze • narzędzia pneumatyczne •

Zestaw Combo:
• Szlifierka 18V
• Wkrętarka 18 V
• 3 x bateria li-jon
• walizka systemowa
CENA PROMOCYJNA

1390 zł brutto
Cena katalogowa

2055 zł brutto.

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

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Nie Zwlekaj! Dołącz do Nas!
Postaw na rozwój i zareklamuj
swój biznes w 55 miejscowościach.

Tel.: 698 805 242
gwarekolkuski@wp.pl

Szybikowa 5, 32-300 Olkusz
tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski

LIPIEC 2019

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

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
www.ekoking.pl

tel. 783 521 234
• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS •

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do
Regionalnego Biura
Oriflame w Olkuszu
ul. Kr. K. Wielkiego 57

Kontakt:

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;

Świat należy
do kobiet

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

email:

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

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

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

Wydawca:

GwarekOlkuski

Redaktor naczelna:

510 190 038

Humana Anna Mucha
Anna Mucha

Skład i łamanie:

www.gwarek-olkuski.pl

Justyna Kurdyła

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia Sosnowiec.

„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 •
• 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.

8

Reklamy

Lipcowe last minute:
• Grecja, Rodos - wyloty od 12.07,
All inclusive, 7 dni, cena od 2600 zł
• Egipt, Hurghada - All inclusive,
7 dni, os. dorosła od 1500 zł,
Kontakt:
biuro@asestravel.pl
tel. 600 89 31 31

dziecko już od 999 zł

• Włochy autokarem - 10 dni,
zwiedzanie i wypoczynek, 2 posiłki,
cena od 1500 zł

Egzotyka na jesień:
Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

• Wietnam
wylot 04.09 W-wa liniami Qatar Air,
opieka polskiego pilota,
wyżywienie wg programu,
cena 4999 zł za 12 dni !!!

Kasy fiskalne ONLINE
- dostępne od ręki!

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

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS
•
NAPRAWA
•
USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje,
żyłki, części, smary itp.

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

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113

www.paneleipodlogi.pl

