
Obszar gmin, miast i wsi: 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.

SZAFY - GARDEROBY
Z DRZWIAMI SUWANYMI

KUCHNIE
tel.: 32 641 32 00, kom.: 502 261 586 

ul. Sławkowska 22, 32-300 Olkusz

www. system-olkusz.pl

biurosystem-olkusz@wp.pl 

PRODUCENT

CENTRUM MEBLI 
NA WYMIAR

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

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

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

   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

WSZYSTKO 
Z DREWNA

"U GÓRALA" • 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
• MEBLE OGRODOWE • MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO

U nas kupisz drzwi wewnętrzne 
sosnowe i dębowe.
Surowe lub malowane 
- do wyboru wiele kolorów i kilkaset modeli 
   w tym białe lub bielone.

MOŻLIWOŚĆ
DOSTAWY

tel. (32) 754 60 10

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

Oferujemy:

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

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

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

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

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Tel. 728 122 613

Orzech I • Orzech II • Kostka
Groszek • Ekogroszek • Ekomiał

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

SPRZEDAŻWĘGLA

DOWOZIMY PODWSKAZANY ADRES!

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600 Sob. 800 - 1400

www.polnox.pl
Olkusz, ul. FrancescoNullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409079

Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00

TUSZE I TONERY
dokażdegourządzenia drukującego!!!

PROFESJONALNYSERWISKOMPUTEROWY
NOTEBOOKI • KOMPUTERY • MONITORY •DRUKARKI •OPROGRAMOWANIE

PODZESPOŁYKOMPUTEROWE
GAMING •PRODUKTYSIECIOWE

URZĄDZENIA FISKALNE
iwiele innych znajdź na

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7, 32-300 Olkusz

TEL: 791 097 989.
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Sztafeta i nocny przejazd 
Kluczewskiej Grupy Rowerowej
Na zakończenie wakacji Kluczewska Grupa Rowerowa posta-
nowiła pokonać dłuższy dystans w rowerowej sztafecie i prze-
jechała wspólnie 300 km! W ubiegły weekend zorganizowała 
też nocną przejażdżkę po osiedlu.
Kluczewska Grupa Rowerowa po-
wstała przy Oddziale PTTK im. 
Zbigniewa Czapnika w Kluczach, 
„kręci” od lutego i ma się coraz le-
piej. Częściej widać nas w małych 
grupkach lub nawet indywidual-
nie, ale na koniec wakacji posta-
nowiliśmy zebrać siły i wspól-
nie przejechać dłuższy dystans 
w sztafecie. Ostatnia zmiana 
sztafety jechała do później nocy 
i to w deszczu, więc wynik ponad 
300 kilometrów wydaje się impo-
nujący. Całe wydarzenie trwało 21 
godzin, z czego 15 godzin samej 
jazdy, a reszta spędzona na miłych 
rozmowach czy przekazywaniu 
zmiany – informuje Krystian Kot 
z Kluczewskiej Grupy Rowerowej.
Wszystkim uczestnikom należą się 
wyrazy uznania za wielkie zaan-
gażowanie, chęci i miłą atmosferą 
na trasie.  Zapraszamy do udziału 
w jazdach KGR wszystkich lubią-
cych tę formę rekreacji . Wystarczy 
mieć rower i trochę chęci. Sezon 
jeszcze trwa – zachęca Krystian 
Kot i zaprasza również do odwie-
dzenia profilu grupy rowerowej na 
portalu Facebook: „Kluczewska 
Grupa Rowerowa” Tam do obej-
rzenia również foto-relacja z ko-
lejnego wydarzenia zorganizowa-
nego przez Kluczewską Grupę 
Rowerową, czyli przejażdżki 

rowerem po zapadnięciu zmroku. 
Jak informują organizatorzy, wie-
czorem 30 sierpnia grupa posta-
nowiła pokazać dzieciom trochę 
magii i wyjątkowej atmosfery or-
ganizując na osiedlu w Kluczach 
wspólną przejażdżkę nocną.
Zaczęliśmy o godzinie 20.00. 
Zamontowaliśmy na naszych ro-
werach lampki, ubraliśmy kaski 
i ruszyliśmy na jednokilometrową 
pętlę. Już po paruset metrach dało 

się odczuć atmosferę ekscytacji 
wśród najmłodszych. Po kilku 
pętlach zaczęło kropić, ale wśród 
dzieci zapał nie opadał. Niestety 
pogoda w końcu z nami wygrała 
i z wielkim żalem po 10 km skoń-
czyliśmy to krótkie ale bardzo fajne 
wydarzenie – relacjonuje grupa 
i zapewnia, że nie była to ostatnia 
taka wieczorna przejażdżka.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 64303 13 lub osobistyw siedzibie firmwOlkuszu,

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

informuje zainteresowanych, że posiada dowynajęcia
przy ul. K.K.Wielkiego 21 (dawny budynek ING):
• pomieszczenia biurowe o pow. 13 m2
i pow. 12,5 m2 wyposażone w media

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

• Wylewki maszynowe
• Docieplenia pianą PUR
• Sprzedaż i transport

kruszyw i materiałów sypkich
• Niwelacje terenu
• Wykopy
• Rozbiórki

WYLEWKI MASZYNOWE

Paweł Mstowski - Tel. 510 492 890
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 90 A, 32-310 Klucze

pawel.mstowski@interia.eu

USŁUGI:
• Wywrotką • Koparko-ładowarką • Koparką

MIXOKRET

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

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

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

NOWA STACJA

Bolesław
ul.Wyzwolenia 1K

(naprzeciwko BIDY)

pn. - pt. 8⁰⁰ - 20⁰⁰
sob. 7⁰⁰ - 15⁰⁰

KONTROLI POJAZDÓW

SZANUJEMYTWÓJ CZAS
PRZEGLĄD SAMOCHODUODRĘKI

Do każdego przeglądu firmowy upominek
lub ozonowanie pojazdu GRATIS!

KLIMATYZACJA ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ

tel. 534 455 099

Informacje • Reklamy
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RADNI W PODZIEMIACH
Olkuscy radni Rady Miejskiej wzięli udział w wizycie studyjnej, której celem było zapoznanie się z pracami wyko-
nywanymi w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej 
trasy turystycznej w podziemiach ratusza”.
- Jestem przekonany, że prowadzona przez nas inwestycja 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. Nasze miasto zyska nowoczesny obiekt 
o dużym znaczeniu dla mieszkańców i turystów. – uważa burmistrz Roman 
Piaśnik.
Poza radnymi Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków, w wizy-
cie wzięli też udział inni radni zainteresowani tematyką. W wizycie stu-
dyjnej uczestniczyła także Jolanta Motyczyńska, Zastępca Burmistrza ds. 
Komunalnych oraz dr hab. Dariusz Rozmus, który działa w zespole inwestora 
zastępczego. Z zakresem prac wykonanych w budynku dawnego starostwa przy 
rynku zapoznawała radnych Agnieszka Kaczmarczyk, Naczelnik Wydziału 
Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Radni 
oglądali pomieszczenia parteru i piętra dawnego starostwa, gdzie zakończono 
już układanie posadzek i parkietów, malowanie ścian oraz montaż oświetle-
nia. Zainteresowanie wzbudzały m.in. odtworzone z pietyzmem zabytkowe 
piece kaflowe i posadzki. Odwiedzili także pomieszczenia na poddaszu, gdzie 
powstały pokoje gościnne. Warto dodać, że w budynku dawnego starostwa 
będą pomieszczenia konferencyjne, sklep z pamiątkami, a także restauracja 
z wyjściem na ogród, gdzie powstała kameralna scena. Prace budowlane wy-
konywała na zlecenie władz Olkusza firma AMC Zakład Robót Górniczych 
i Wysokościowych.
Następnie radni zeszli do piwnic starostwa. Tam, założenia scenariusza no-
woczesnej wystawy  multimedialnej „Górnictwo kruszcowe oraz mennica” 
przedstawiał dr inż. Grzegorz Augustyn z firmy Signum Project, podwyko-
nawca warszawskiej firmy Trias AVI, która wygrała przetarg na zaprojekto-
wanie i wykonanie trasy multimedialnej w podziemiach ratusza i piwnicach 
starostwa. Ekspozycja w podziemiach starostwa będzie poświęcona historii 
olkuskiego górnictwa oraz mennicy królewskiej. Podczas wizyty, radni mieli 
okazję zapoznać, się, jaka będzie tematyka i forma ekspozycji w poszczegól-
nych pomieszczeniach piwnic.
Na powstającej wystawie będzie można zobaczyć m.in. stanowiska interak-
tywne, gdzie zostaną zaprezentowane modele i repliki dawnych urządzeń gór-
niczych i hutniczych, takich jak kierat, płuczka, czy tzw. Pater noster. Będzie 
też część poświęcona metalurgii, gdzie znajdzie się piec rosztowy, a zwiedzający 
dowiedzą się więcej o trzech okresach wydobycia i produkcji metali w Olkuszu, 

czyli ołowiu, srebra i cynku. Osobna część ekspozycji „Srebrny splendor” ma 
być opowieścią o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. W eks-
pozycji zostanie przedstawiona także historia olkuskiej mennicy. Przybliżeniu 
historii olkuskiego górnictwa będą służyły multimedia, czyli m.in. filmy, 
animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry edukacyjne.
Następnie radni przeszli do podziemi dawnego ratusza pod rynkiem. Tam, 
odwiedzając kolejne pomieszczenia, mieli okazję zapoznać, się, jaka będzie 
tematyka i forma prezentowanych w nich ekspozycji. Podziemna ekspozycja 
w piwnicach ratusza ma przedstawiać historię Srebrnego Miasta. Jej elementem  
będzie m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej 
świetności, czyli pod koniec XVI wieku. W podziemiach będzie można także 
zobaczyć replikę srebrnego „Krzyża gwarków”, który znajduje się w olkuskiej 
Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła oraz replikę astrolabium - urzą-
dzenia astronomicznego, które należało do słynnego olkuskiego astronoma 
i astrologa Marcina Bylicy. Część ekspozycji będzie poświęcona historii sa-
mego ratusza – siedziby władz miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Na 
pewno dużą atrakcją będą liczne multimedia, czyli filmy, animacje, prezentacje, 
nagrania dźwiękowe i gry, jak również instalacje i eksponaty interaktywne, 
w tym makiety, modele eksponatów oraz instalacje artystyczne. Prace nad wy-
konaniem trasy multimedialnej w podziemiach ratusza i piwnicach starostwa 
mają się zakończyć wiosną przyszłego roku.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego 
w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podzie-
miach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi 
Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i natural-
nego, 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..

Informacje • Reklamy
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Olkusz i przeznaczonych do dzierżawy:

Księga  
wieczysta

Nr  
działki

Powierzchnia 
w ha

Położenie  
nieruchomości

Przeznaczenie  
dzierżawy i sposób jej  

zagospodarowania

Czas trwania 
umowy

Forma oddania 
nieruchomości Stawka czynszu Termin  

wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat

KR1O/00072850/2 178 0.3600 Rabsztyn przyłącz gazu

czas  
nieokreślony dzierżawa

zgodnie z 
Zarządzeniem nr 
0050.323.2015  

Burmistrza Miasta  
i Gminy Olkusz  

z dnia 20.04.2015 
r.

za pierwszy rok  
umieszczenia urządzenia 

- 30 dni od dnia  
wystawienia faktury  

VAT za każdy następny 
rok umieszczenia  

urządzenia  
- do 31 stycznia  

każdego roku z góry za 
dany rok 

zgodnie z Zarządzeniem  
nr 0050.2395A.2017  

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  
z dnia 16.08.2017 r. 

KR1O/00073008/2 1495/3 0.4045 Gorenice przyłącz  
eneregetyczny

KR1O/00072956/5 680 0,3790 Witeradów przyłącz  
eneregetyczny

KR1O/00072850/2 180 0,1590 Rabsztyn przyłącz gazu

* Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.         
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, umieszczenie na stronie: www.umig.olkusz.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 308 - na okres 21 dni licząc od dnia 
ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 10.09.2020 do 30.09.2020r. Objaśnienia do wykazu:  
Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winny w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące infor-
macje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo - Inwestycyjnym tut. Urzędu pok. 308 lub telefonicznie pod nr tel.: (32) 626-01-58.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje,
że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

obok pok. 211 na okres 21 dni tj. od dnia 10.09.2020 r.
do dnia 30.09.2020 r. wywieszony będzie wykaz

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

• część działek nr 2115/27, 3981/4 o łącznej pow. 600 m2 położonych w Olkuszu przy ul. Jana Kantego
z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną na kres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011
Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 516,60 zł brutto (tj. 0,70 zł / m2). Termin wnoszenia
opłat: rocznie do 31marca każdego roku z góry;

• częśćdziałki nr362o powierzchni 120m2 położonej w Zawadzie z przeznaczeniempod zieleń przydomową,
(działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu ustalona na podstawie
Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 51,66 zł brutto (tj. 0,35 zł/
m2).Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-gomarca każdegomiesiąca z góry;

• część działki nr 4457 o pow. 2 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Konopnickiej na okres do 3 lat
z przeznaczeniem pod ustawiony pojemnik do zbiórki nakrętek (działka zajmowana obecnie na podstawie
obowiązującej umowy użyczenia);

• część działki nr 599/19 oraz działki nr 595/33, 595/36 o łącznej pow. 551 m2 położone w Olkuszu obręb
Pomorzany z przeznaczeniempod zieleń izolacyjną na okres 1 rok. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/
88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 474,41 zł brutto (tj. 0,70zł/m2). Termin
wnoszenia opłat rocznie do 31-gomarca każdegomiesiąca z góry;

• część działki nr 776/75 o pow. 358 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Kluczewskiej z przeznaczeniem pod
parking, na okres do 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu
z 17.05.2011 r. wwysokości: 264,20 zł brutto (tj. 0,60 zł/m2). Terminwnoszenia opłat: miesięcznie – do 10-go
każdegomiesiąca z góry;

• części działek nr 1852/1, 1863/1, 1853/1, 1864/1 położonych w Olkuszu przy ul. W. Witosa o łącznej
powierzchni 300 m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową oraz ogród warzywno-owocowy na okres 1
roku (działki obecnie zajmowane bezumownie). Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/
88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: za zieleń 1,40zł/m2 netto, a za ogród
wwysokości: 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-gomarca każdegomiesiąca z góry;

• część działki nr 818/1 o pow. 200m2 z przeznaczeniem pod ogród warzywno owocowy, zieleń przydomową
oraz dojazd (działka obecnie zajmowana bezumownie) na okres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. za ogród w wysokości: 60,00 zł, za zieleń w
wysokości: 1,40zł/m2 netto, za dojazd w wysokości: 0,50 zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: rocznie
do 31marca każdego roku z góry, a za dojazdmiesięcznie do 10 każdegomiesiąca z góry;

• część działki nr 205/2 o pow. 100 m2 położonej w Sienicznie z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na
okres 1 roku. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu
z 17.05.2011 r. w wysokości: 43,05 zł brutto (tj. 0,35 zł/m2). Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca
każdegomiesiąca z góry.

Wprzypadkuwpłynięcia więcej niż jednegowniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy Najemcy
nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętąw przetargu.
Ogłoszeniemoże zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa, najem przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy
dzierżawy/najmuwinne sąw terminie wywieszeniawykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę
nieruchomości. Szczegółowe informacjemożna uzyskaćwWydziale Geodezji i Gospodarki MieniemUrzęduMiasta i
GminywOlkuszuw godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.

Olkusz pod biało-czerwoną
500 głosów mieszkańców naszej gminy potrzeba do tego, by w Olkuszu stanął maszt z biało-czerwoną 
flagą. Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada, że w tych miejscowościach, gdzie mieszkańcy wykażą się 
odpowiednią inicjatywą i zaangażowaniem, rząd sfinansuje zakup oraz montaż masztów i flag. Swój 
głos możesz oddać na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/
- Zachęcam wszystkich miesz-
kańców do oddania głosu na 
Olkusz. Maszt z dumnie powie-
wającą flagą Polski byłby pięk-
nym wyrazem naszego patrioty-
zmu oraz solidarności obywateli 
całego kraju. Jeżeli trwający pro-
jekt okaże się dla nas szczęśliwy, 
maszt zostanie zamontowany 
w miejscu eksponowanym, by 
stale honorował tych, którym 
jesteśmy winni pamięć – boha-
terów walki o wolną Polskę. Już 

teraz dziękuję za każdy głos – 
mówi Roman Piaśnik, burmistrz 
Olkusza.
Jak podkreślają organizatorzy 
projektu na rządowych witry-
nach internetowych, „mamy na-
dzieję, że angażując mieszkańców 
naszego kraju, zachęcimy ich do 
ref leksji zarówno nad samym 
patriotyzmem jak i przyszłością 
Polski. 100-lecie wiktorii odnie-
sionej w Bitwie Warszawskiej sta-
nowi ku temu doskonałą okazję”.

Realizacja projektu będzie moż-
liwa po spełnieniu przez daną 
miejscowość minimum zebranych 
głosów jej mieszkańców. To mini-
mum jest różne, w zależności od 
wielkości gminy:
• dla gmin do 20 000 

mieszkańców - 100 głosów;
• dla gmin powyżej 20 000 

do 100 000 mieszkańców 
- 500 głosów;

• dla gmin powyżej 100 000 
mieszkańców - 1000 głosów.

- Niech maszty z biało-czerwoną 
rozsiane w całym kraju pokażą 
nasze przywiązanie do Polski, 
którą mamy nie tylko w sercu, ale 
chcemy się nią podzielić budując 
wspólnotę Rzeczypospolitej. 
Zapraszam wszystkich do kam-
panii ,,Pod biało-czerwoną’’ 
– mówi Prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki, Honorowy 
Patron projektu.

Głosuj na Olkusz  
w „Turystycznych Skarbach Małopolski”

Aż siedem najciekawszych atrakcji turystycznych Olkusza zakwa-
lifikowało się do drugiego etapu konkursu  „Turystyczne Skarby 
Małopolski” na najlepsze oferty i produkty turystyczne Woje-
wództwa Małopolskiego.
Głosy na poszczególne atrakcje 
można oddawać do 20 września 
2020 r. za pośrednictwem strony 
internetowej konkursu. Laureatów 
i wyróżnionych w konkursie 
poznamy już w październiku! 
Konkurs jest podzielony na kilka 
kategorii. W kategorii „Miejsce 
z klimatem –miejscowość lub 
gmina turystyczna” zachęcamy do 
głosowania na Olkusz. Łącznie do 
tej kategorii konkursu zakwalifi-
kowało się 26 miejscowości z całej 
Małopolski.
Z kolei w kategorii „Najciekawszy 
szlak turystyczny” zachęcamy 
do głosowania na Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich oraz na 
Olkuskie Szlaki Rowerowe. W tej 
kategorii można oddawać głosy na 
14 szlaków w Małopolsce.
W kategorii „Dzieje się – wyjąt-
kowe wydarzenie turystyczne” 
zachęcamy do głosowania na 
„Olkuskie Spacery Historyczne”, 
czyli cykl bezpłatnych wycie-
czek organizowanych od trzech 
lat przez olkuski magistrat we 
współpracy z partnerami. Można 
także głosować na Rodzinne 
Rajdy po Olkuskich Szlakach 
Rowerowych, organizowane od 
12 lat przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu. 
Łącznie w tej kategorii, do dru-
giego etapu konkursu zakwalifi-
kowało się 18 wydarzeń i akcji.

Zachęcamy także do głosowania 
na olkuskie Muzeum Twórczości 
Władysława Wołkowskiego oraz 
na Park Rekreacyjno Krajobrazowy 
„Silver park” w kolejnej kategorii pt 
.„Unikatowa atrakcja turystyczna”. 
W tej kategorii o zwycięstwo wal-
czy, aż 45 atrakcji.
Ideą konkursu organizowanego 
przez Samorząd Województwa 
Małopolskiego we współpracy 
z Małopolską Organizacją 
Turystyczną jest promowanie 
i popularyzacja najciekawszych 
ofert i produktów turystycznych 
Małopolski. Dlatego na stronie 
konkursu znajduje się krótki opis 
każdego z kandydatów wraz ze 
zdjęciem, co ma zachęcić turystów 
do odwiedzenia tych miejsc, czy 
wzięcia udziału w ciekawych wy-
darzeniach. Kandydatury, które 

zakwalifikowały się do II etapu 
konkursu zgłaszały Urząd Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Miejski 
Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Olkuszu.
Laureaci oraz kandydaci wyróżnieni 
w każdej kategorii konkursowej zo-
staną objęci kampanią promocyjną 
realizowaną przez Małopolską 
Organizację Turystyczną w 2021 
roku. Poza tym, laureat w kategorii 
„Miejsce z klimatem –miejscowość 
lub gmina turystyczna” otrzyma 
nagrodę Marszałka Województwa 
Małopolskiego w wysokości 50 
000 zł.
Swój głos można oddać na stronie 
internetowej: http://konkurs.visit-
malopolska.pl
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ZAPRASZAMY NA TRENINGI OYAMA KARATE W REALU I ONLINE!

Organizujemy Mistrzostwa i obozy sportowe oraz treningi online.
Zapraszamy na treningi Oyama Karate w każdy wtorek i czwartek o godz.17.30

do Hali Sportowej przy SP 1 ul. Mariacka 28 w Wolbromiu, oraz w każdy poniedziałek i środę
o godz. 17.30 w Zespole Szkół nr 4 ul. Legionów Polskich 1 w Olkuszu

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
http://oyama-skalniak.olkusz.pl w zakładce: Zapisy 2020/2021

Bezpieczna droga do szkoły.  
Wspólne działania olkuskich policjantów 

i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei
Dnia 04.08.br. mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wspólnie z funk-
cjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzili działania w ramach akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Mundurowi czuwali nad  bezpieczeństwem osób korzystających 
z tej formy transportu, a w szczególności  dzieci i młodzieży, które dojeżdżają do szkół.
Aby podróż była bezpieczna 
i wszyscy jej uczestnicy dotarli do 
celu bez wydarzeń i przykrych sy-
tuacji, policjanci wspólnie z funk-
cjonariuszami Straży Ochrony 
Kolei przy olkuskim dworcu pa-
trolowali stację i przystanki, z któ-
rych dzieci i młodzież wyruszają 
do szkół. Mundurowi zwracali 
uwagę na  wszelkie przypadki 
łamania przepisów, które wpły-
wają na bezpieczeństwo podró-
żujących. Kontrolą objęte zostały 
również  torowiska, przez które 
przechodzenie musi odbywać się 
tylko w wyznaczonych miejscach.
Takie wspólne patrole w rejonach 
kolejowych oraz prowadzone dzia-
łania prewencyjne z pewnością 
przyczyniają do poprawy poczucia 
bezpieczeństwa wśród osób korzy-
stających z tej formy transportu.
Przypominamy o bezpiecznych 
zasadach w  podróży:
• Zachowaj szczególną ostrożność 

w miejscach, gdzie występuje 
duży tłok, np.: na dworcach 
kolejowych, na przystankach 
i w środkach komunikacji 
publicznej itp. Takie miejsca 
s p r z y j a j ą  k r a d z i e ż o m 
kieszonkowym.  

• Bądź szczególnie ostrożny 
przy wsiadaniu i wysiadaniu 
z zatłoczonego pociągu.

• W czasie podróży staraj się nie 
pozostawiać bagażu bez opieki. 
Torebki, podręczne plecaki 
staraj się nosić z przodu lub pod 
ramieniem, zamknięciem do 
siebie.

• Jeżeli masz przy sobie większą 
k wotę pien iędz y,  s t a ra j 
się trzymać ją w różnych 
miejscach.  Zmniejsza to ryzyko 
ewentualnej utraty całej kwoty.

• Zachowaj szczególna ostrożność 
wobec nieznanych Ci osób, 
nie zawieraj przygodnych 

znajomości w podróży, nie 
wdawaj się w dyskusję.

• Poinformuj obsługę pociągu 
o osobach,   podejrzanie 
zachowujących się.

• Jeżeli zostaną Ci skradzione 
dokumenty, karty płatnicze, 
bagaż lub inne wartościowe 
przedmioty, nat ychmiast 
poinformuj o tym Policję. Karty 
bankomatowe i dokumenty 
zastrzeż w dokumentach 
zastrzeżonych.

Pamiętajmy o obowiązku umieszczenia 
tabliczki z numerem budynku!

Wójt Gminy Klucze przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowanych mają 
obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku 
tabliczki z aktualnym numerem porządkowym. 
Na tabliczce oprócz numeru po-
rządkowego zamieszcza się również 
nazwę ulicy lub placu, a w miejsco-
wościach bez ulic - nazwę miejsco-
wości. W przypadku gdy budynek 
położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z nume-
rem porządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu. Obowiązek 
oznaczenia budynku numerem po-
rządkowym wynika z art. 47b ustawy 
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( 
Dz.U.2020.276 t.j. ).
Prawidłowe i widoczne oznakowa-
nie posesji jest również bardzo ważne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa 

mieszkańców, ułatwia bowiem dotar-
cie do posesji służbom w sytuacjach 
alarmowych – pogotowiu ratunko-
wemu, policji czy straży pożarnej. 
Pamiętajmy, w nagłych wypadkach 
cenne minuty, które zostały stracone 
na odnalezienie nieoznakowanego 
domu, mogłyby zdecydować o ura-
towaniu ludzkiego życia!
Właściciel nieruchomości, który nie 
dopełni obowiązku oznakowania 
budynku numerem porządkowym, 
może liczyć się z konsekwencjami 
takiego zaniedbania:
Art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń 
(Dz.U.2019.821 t.j.) mówi, że kto 

będąc właścicielem, administra-
torem, dozorcą lub użytkowni-
kiem nieruchomości, nie dopełnia 
obowiązku umieszczenia w odpo-
wiednim miejscu albo utrzyma-
nia w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieru-
chomości, nazwą ulicy lub placu 
albo miejscowości podlega karze 
grzywny do 250 zł albo karze 
nagany.

Miejski Ośrodek kultury w Olkuszu

zaprasza  
dzieci, młodzież  

i dOrosłych 
na warsztaty

• ŚPIEWACZE:
13.09.2020r. , godz. 15.00(Chata Kocjana w Rabsztynie)

• TKACKIE: 
17.09.2020 r., godz. 11.00 i  16.00 (MOK-Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32)

• WIKLINIARSKIE:
21.09.2020 r., godz. 11.00 i  16.00 (MOK-Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32)

• PSZCZELARSKIE:
23.09.2020 r., godz. 11.00 i  16.00 (MOK-Centrum Kultury, ul. Szpitalna 32) 
26.09. godz. 15.00 (Chata Kocjana w Rabsztynie) 

Zapisy: muzea@mok.olkusz.pl, Tel. 32-494 39 66

Organizator: Partner: Patronat Medialny: 

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, firmowe • inne

/lawendowy-dworek

LAWENDOWY DWOREK
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Pokrycie dachowe z AZBESTU (eternitu) należy usunąć do 2032 roku!
Pokrycia dachowe zawierające szkodliwy azbest to w naszym kraju poważny problem. Według specjalistów, do
usunięcia pozostało aż 14,5 mln ton wyrobów azbestowych, a łączny koszt ich demontażu i transportu oraz
utylizacji wytworzonych odpadów to ok. 40 mld zł.

Pokrycia dachowe z azbestu (eternitu) - stan prawny
Gdy okazało się, że włókna azbestowe, po przeniknięciu do płuc, mogą powodować groźne choroby, również
nowotworowe, zakazano stosowania azbestu. W polskim Parlamencie powstała nawet specjalna Ustawa z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a w Ministerstwie Gospodarki
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009–2032 (również Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz
obrotu i produkcji wyrobów zawierających azbest od 1 stycznia 2005 r.).
Na mocy tego prawa, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do zinwentaryzowania
budynków zawierających materiały azbestopochodne. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie
Miasta i Gminy Olkusz została przeprowadzona w 2015 r. Obowiązek usunięcia azbestu spoczywa jednak
na właścicielach budynków – jest na to czas do końca 2032 r. Gmina Olkusz od 2006 r. pokrywa koszty
transportu i utylizacji wyrobów azbestowych od Mieszkańców, którzy złożą stosowny wniosek. W latach
2018 - 2020 ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” jest realizowane z
dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
OS Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,
Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.

Szkodliwość azbestu
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak
szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski,
włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne nie są włókna
długie (>5 μm), lecz cienkie (do 0,01 μm) – przenikają one do dolnych dróg oddechowych wbijają się w
płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory.

Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900–1920. W roku 1910 francuskie
badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka. U osób stykających się z azbestem rak
płuc został uznany za chorobę zawodową. Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy
z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cementowych. W roku
1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających
azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.
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www.gigantokna.pl

PRODUCENTOKIEN PCV
okna pcv

i aluminium
profesjonalny montaż
i doradztwo techniczne

DRZWI ZEWNĘTRZNE
IWEWNĘTRZNE

Żaluzje, Roletki, Moskitiery, Parapety zewnętrzne,
Parapety wewnętrzne, Nawiewniki okienne

GIGANT PRODUCENTOKIEN PCV:
tel. 32 642 80 81 • 32 645 74 78 • biuro@gigantokna.pl

SKŁADMATERIAŁÓWBUDOWLANYCH:
tel. 539 228 229 • tadbud@vp.pl

Pn.- Pt. 6.30 - 17.00, Sob. 8.00 - 13.00

cement, wapno,
farby, lakiery

płyty gipsowo-kartonowe
artykuły metalowe

Niskie Ceny,Wysoka Jakość! Sprawdź Nas!

Bramy Garażowe HORMANN

SKŁADMATERIAŁÓWBUDOWLANYCH
TAD-BUD -wkrótce otwarcie !

• Lata pracy w marketingu, reklamie poparte wykształceniem i praktyką

• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach tematycznych

• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej

• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości

• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży
nieruchomości

• Wykonujemy profesjonalne sesje fotograficzne i usługi związane z
przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu

• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych
portali płatnych i bezpłatnych

Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach
„Gwarek” ukazujących się na terenie całego powiatu olkuskiego „Gwarek
Olkuski” oraz na terenie całego powiatu zawierciańskiego „Gwarek
Zawierciański”, a także wybranych ofert na łamach „Gwarka Małopolskiego”

DOSPRZEDANIA
dom dwurodzinny 150 m kw
w Szklarach, działka 20 a.

Cena: 719 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
odrębnemieszkanie ok. 90m kw.

w domuwNowej Górze
(k. Krzeszowic), z garażem

i pomieszczeniem gospodarczym.
Cena: 170 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
dom146m kw z garażemwysoki
standard w pełni wyposażony
w zacisznymmiejscu nieopodal

zalewu położony na 10 a.
działce gm. Kroczyce.
Cena: 730 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działkabudowlana43a

wbardzodobrejlokalizacji,świetna
lokatakapitału,ofertazarównodla

osobyprywatnej, jakidlaDewelopera
wewschodniejczęściZawiercia.

Cena: 350 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działka budowlana 15 a

otoczona brzozowym lasem
wmalowniczo położonej
dzielnicy Zawiercia.
Cena: 135 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działkausługowo-budowlana

wKrakowie,przyul.Kobierzyńskiej,
opowierzchni770mkw. Media

wdziałce.WZnabudynekhandlowo
usługowyzczęściąmieszkalną.

Cena: 1.200 tys. PLN

Polacy produkują coraz więcej śmieci.  
Część z nich każdy z nas może użyć ponownie

Zaśmiecone lasy, łąki czy nawet ulice niestety nie należą do rzadkości. Jednym z powo-
dów takiej sytuacji może być rosnąca produkcja odpadów. Jak pokazują statystyki, 
z roku na rok nad Wisłą jest ich coraz więcej. Dlatego warto zastanowić się, czy rzeczy-
wiście musimy wytwarzać tak gigantyczne ilości śmieci i czy każdy pozornie już wyko-
rzystany produkt, a nawet opakowanie, musi trafić do kosza.
Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, przeciętny Polak 
w 2019 r. wytworzył aż 332 kg od-
padów komunalnych. Niestety, ilość 
produkowanych śmieci corocznie 
wzrasta. W 2018 r. na jednego miesz-
kańca naszego kraju przypadało 325 
kg odpadów, a w 2015 r. było to nie-
mal o 50 kg mniej niż obecnie – 283 
kg. 
– To liczby, które mogą martwić. 
W 2019 r., w ujęciu rocznym, zmalała 
bowiem ilość odpadów komunalnych 
przeznaczonych do recyklingu, a jed-
nocześnie wzrosła o prawie 10 proc. 
masa zebranych odpadów, które 
miały trafić na składowiska. Warto 
przy tym zauważyć, że w latach 2010-
2019 liczba czynnych składowisk 
odpadów zmniejszyła się o ponad 
56 proc. W tym czasie też ogólna 
powierzchnia tego typu obiektów 
skurczyła się z 2479,4 do 1670 ha – 
mówi Felice Scoccimarro, ekspert ds. 
gospodarowania odpadami, prezes 
Amest Sp. z o.o. 

Ekologiczne wzorce

Jak w 2018 r. wskazywali eksperci 
WWF, statystyczny Polak rocznie 
wykorzystywał nawet 490 torebek 
foliowych. Mieszkańcy krajów nor-
dyckich, Duńczycy czy Finowie, 
jedynie… 4. Tymczasem popularne 
„foliówki” stanowią olbrzymie za-
grożenie dla środowiska. Choć są 
używane średnio tylko przez 25 mi-
nut to rozkładają się znacznie dłużej 
– nawet 400 lat. 
Trend dotyczący korzystania z „re-
klamówek” zmienia się, ale nadal jest 

problemem. To, w jakim stopniu są 
one obecne w naszym życiu, jest ści-
śle powiązane z przyzwyczajeniami. 
Kupując warzywa czy owoce, nie ma 
potrzeby, by każdy ich rodzaj pakować 
do oddzielnej siatki. Idąc na zakupy, 
możemy zabrać ze sobą wiklinowy 
kosz czy bawełnianą torbę. W sezo-
nie letnim istotnym problemem jest 
też wysoki popyt na jednorazowe, 
plastikowe sztućce i talerze. Wybór, 
np. podczas grillowania, wielorazo-
wej zastawy z pewnością będzie nie 
tylko bardziej ekologiczny, ale także 
korzystniejszy dla naszych portfeli 
Krokiem do zmniejszenia liczby to-
reb plastikowych było wprowadzenie 
opłaty recyklingowej. Jak pokazują 
przykłady z zagranicy, to dobry kie-
runek. Tylko w ciągu roku w Irlandii 
udało się zredukować zużycie „fo-
liówek” o 90 proc., a w nieodległej 
Wielkiej Brytanii o 85 proc. 

Nie każdy odpad musi od 
razu trafić do śmietnika

Pomysłem na ograniczenie ilości 
produkowanych odpadów jest rów-

nież danie mu drugiego życia. W ten 
sposób do recyklingu nie musi trafiać 
np. słoik po dżemie. Z powodzeniem 
sprawdzi się on po umyciu przy prze-
chowywaniu przypraw czy przygo-
towanych przez siebie przetworów. 
Podobnie warto wykorzystać inne 
odpady – puszka po konserwach po-
służy jako doniczka. Można w niej 
zasiać zioła, które nie tylko trafią 
na talerze, ale także wprowadzą do 
kuchni wspaniałe aromaty. 
Jeżeli już jednak zdecydujemy, że dany 
produkt czy opakowanie nie nadaje 
się do powtórnego użycia, zadbajmy 
o to, by odpad trafił do właściwego 
pojemnika na śmieci. Segregowanie 
umożliwia bowiem sprawniejsze 
przeprowadzenie procesu recyklingu. 
Z popularnych butelek PET odzy-
skuje się włókna poliestrowe, służące 
do wyrobu odzieży. Do wyproduko-
wania ciepłego polaru, który sprawdzi 
się m.in. podczas górskich wędrówek, 
wystarczy jedynie 35 zużytych opako-
wań tego typu.
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Olkusz, Legionów Polskich 14
(pawilon I piętro)

Oferujemy organizację cateringu na imprezy okolicznościowe.

• Obiady domowe 17 zł (zupa +II danie)
• II danie 16 zł
• zupa 5 zł

Dowóz lub odbiór osobisty
(od strony kuchni)
codziennie od 12.00 - 16.00

tel.: 511 441 554 • 537 426 400

Obiady w abonamencie
zawsze w niższej cenie!

Smacznie i do syta!

DZIEŃ ADRES

10.09.2020 Czwartek ul. K. K. Wielkiego 28 *

11.09.2020 Piątek ul. K. K. Wielkiego 60 *

12.09.2020 Sobota ul. K. K. Wielkiego 64 B

13.09.2020 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 64 B

14.09.2020 Poniedziałek ul. Mickiewicza 7

15.09.2020 Wtorek ul. Nullo 2

16.09.2020 Środa ul. Orzeszkowej 22 *

17.09.2020 Czwartek ul. Piłsudskiego 22

18.09.2020 Piątek ul. Skwer 6 *

19.09.2020 Sobota ul. K. K. Wielkiego 24

20.09.2020 Niedziela ul. Rabsztyńska 2

21.09.2020 Poniedziałek al. 1000-lecia 17

22.09.2020 Wtorek ul. Buchowieckiego 15 A

23.09.2020 Środa al. 1000-lecia 2 B

24.09.2020 Czwartek ul. K. K. Wielkiego 64 B

25.09.2020 Piątek ul. K. K. Wielkiego 14

26.09.2020 Sobota ul. K. K. Wielkiego 28 *

27.09.2020 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 60 *

28.09.2020 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 64 B

29.09.2020 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 64 B

30.09.2020 Środa ul. Mickiewicza 7

1.10.2020 Czwartek ul. Nullo 2

2.10.2020 Piątek ul. Orzeszkowej 22 *

3.10.2020 Sobota ul. Piłsudskiego 22

4.10.2020 Niedziela ul. Skwer 6 *

5.10.2020 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 24

6.10.2020 Wtorek ul. Rabsztyńska 2

7.10.2020 Środa al. 1000-lecia 17

DYŻURY APTEK

Dyżury aptek obowiązują w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w godzinach od 20.00 do 24.00 
* apteki oznaczone gwiazdką pełniom dyżur w godzinach od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA w Nowym Szpitalu w Olkuszu

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Olkusz, al. 1000-lecia 1 (nowy budynek za budynkiem administracji) • Tel: 41 240 1345

Wolbrom, ul. Skalska 22 (Miejsko-Gminne Centrum Medyczne Wol-Med) • Tel: 32 644 10 29, 32 644 12 74

KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

PROSTE DROŻDŻÓWKI Z 
NADZIENIEM WYTRAWNYM
Proste drożdżówki – czy to możliwe ? Pewnie, chwila na wyrabianie ciasta, chwila na wyro-
śnięcie, przygotowanie i już : ) Oj, żeby to było takie proste, u mnie jest bo używam Speedco-
oka ( polska wersja Thermomixa i innych temu podobnych ) . Tu podam przepis i na normal-
ne tradycyjne ciasto i na to w robocie.
A przy okazji cały czas zadziwia mnie 
obserwowanie na grupach na fb jak ludzie 
dużo gotują w Thermomixie i temu po-
dobnych urządzeniach, a dlaczego ? Bo ja 
swojego Speedcooka odkrywam ponownie 
po 10 latach ;) – tak stał pod blatem i czekał 
na lepsze czasy. Nie gotuje w nim nie wia-
domo czego i ile, ale do ciasta drożdżowego 
jest genialny.
Całe ciasto w nim to maks 7 minut .. no to 
ręcznie tak dobrze nie ma.
Ale wróćmy do przepisu – jako nadzienia, 
możesz użyć wszelkich warzyw i mięs jakie 
masz w lodówce i które już powoli kończą 
swój żywot ;) Tak było u mnie z papryką 
i pieczarkami. Pieczarki nawet przesma-
żyłam dzień wcześniej z cebulą i pieprzem 
i czekały w lodówce na swój moment.

Proste drożdżówki z na-
dzieniem wytrawnym
•  500 gram mąki pszennej
•  10 gram drożdży 

(u mnie świeże )
•  200 ml mleka
•  100 ml wody letniej
• 1 jajko
•  5 łyżek oleju rzepakowego
•  sól – łyżeczka
•  cukier – pół łyżeczki
•  papryka słodka, oregano  

po 1 łyżce, dodadzą na-
szemu ciastu smaku

•  2 łyżki sosu paprykowego – 
a jak nie masz może być 
pomidorowy lub ketchup

•  jajko + łyżka mleko do 
posmarowania drożdżówek

•  cebula 1 sztuka duża – ob-
rana i pokrojona w piórka

•  1 czerwona papryka 
w paseczki pokrojona

•  1/2 żółtej cukinii – po-
krojona w paseczki

•  1/2 zielonej cukinii – po-
krojona w paseczki

•  6 pieczarek pokrojonych 
i przesmażonych na oleju 
z cebulą, doprawione pieprzem.

•  Garść świeżego szpinaku

Wersja normalna
Drożdże mieszamy z cukrem i kilkoma 
łyżkami mąki oraz wodą. Ja odstawiam 
na kubek z gorącą wodą, gorąca para 
ogrzewa nasze drożdże i szybciej pracują. 
Po około 5 minutach przelewam całość do 
misy robota i dodaje pozostałe składniki 
i wyrabiam ciasto. Jeśli robisz to ręcznie 
– wszystko przełóż na stolnicę i wyrób 
ręcznie.  Wyrobione ciasto odstaw do 
wyrośnięcia – ja znowu miskę stawiam na 
kubku z gorącą wodą. Całość rośnie około 
30 minut.

Wersja Speedcook
Do naczynia włożyć drożdże dodać cukier 
i wodą – podgrzać do 50C i obroty usta-

wiamy na 2. Potem dodajemy pozostałe 
składniki i wyrabiamy przez 4 minuty 
w programie 10C.  Ciasto jest gotowe: )

A teraz wspólnie :)
Czyli wyciągamy ciasto na blat posy-
pany mąką i rozwałkowujemy ciasto. 
Smarujemy je sosem.
Na cieście układamy na dłuższym boku 
nasze nadzienie.
Całość zwijamy w rulon. Kroimy na małe 
kawałki – takie 2 – 3 centymetrowe.
Na blasze do pieczenia układamy papier 
do pieczenia na nim koło siebie ukła-
damy nasze kawałki ciasta z nadzieniem. 
Delikatnie, żeby nie wypadło nam nadzie-
nie ;) Jak już ułożymy wszystkie kawałki, 
do miseczki wbijamy jajko dodajemy łyżkę 
mleka – dokładnie mieszamy i tym smaru-
jemy nasze proste drożdżówki.
Piekarnik rozgrzej do 180 C i piecz w nim 
drożdżówki przez maks 40 minut. Tak 
aby ciasto było upieczone, ale miękkie – 
nie chcemy twardych drożdżówek :)

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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AGA
SERWIS OPON

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

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

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

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

www.uniwersal.olkusz.pl • biuro@uniwersal.olkusz.pl

Dźwigi od 30 - 200 ton
Ładowarki teleskopowe do 17 m
Zwyżki do 60m
Koparko-ładowarka

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264

ZATRUDNIMY
OPERATORA
DŹWIGU OD 2

5 t.

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

SPACEREK 
Piękny wystraszony  

miły piesek
Spacerek przez kilka dni błąkał się 
w jednym miejscu, został prawdopo-
dobnie porzucony przez właściciela.
Piesio jest w wieku około 5 lat, wazy 
15 kg, jest w dobrej formie.

Usposobienie:
Spacerek na razie jest dość ostrożny 
w kontakcie z opiekunami i drży na 
pierwszy widok człowieka, ale jest 
łagodnym zwierzakiem.
Piesek uczy się chodzić na smyczy, 
z pewnością za kilka- kilkanaście 
dni będzie pięknie spacerował przy 
nodze.
Bardzo prosimy o dobry i kochający 
dom dla tego pięknego zwierzaka.

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odroba-
czony i odpchlony. Jest zaczipowany 
i zostanie wykastrowany.

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

KARAMBA
Wesolutka śliczna  

srebrno-biała sunia
Karamba to radosna, wesoła,energiczna 
suczka. Sunia jest dorosła, ale ma w sobie 
wiele ze szczenięcia. Bardzo chętnie się 
bawi, jest radosna i jest bardzo wpatrzona 
w człowieka.
Karamba waży około 24 kg, to jej właściwa 
masa ciała, większa już nie będzie.
Nasza podopieczna pięknie chodzi 
na smyczy, zwraca uwagę za zadania 
i komendy wydawane przez opiekunów, 
świetnie współpracuje.

Usposobienie:
W Karambie z całą pewnością drzemią 
cechy psów pracujących – sunia bardzo 
przypomina psiaki w typie husky, jest 
podobnie umaszczona, lubi ruch.
Z całą pewnością doskonale odnajdzie 
się w aktywnej rodzinie, której będzie 
dzielnie towarzyszyć w spacerach 
i wędrówkach.
Karamba jest wspaniała, kochana, przemi-
ła. Dobrze reaguje na inne psy, raczej nie 
będzie mieć problemów z dogadaniem 
się z pieskami.
Bardzo prosimy o dobry, aktywny, tro-
skliwy dom dla tej ślicznej dziewczynki 
o niesamowitym spojrzeniu.

Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona 
i odpchlona. Jest zaczipowana i zostanie 
wysterylizowana.

GRONEK
Bardzo uroczy mały łaciatek

Przedstawiamy Gronka – malutkiego, 
słodkiego, uroczego psiaka, który trafił 
pod naszą opiekę. Gronek jest malut-
ki; waży około 10 kg, mógłby trochę 
mniej. Obecnie psiak ma około 10-12 
lat. Psiak jest prze-uroczy, kochany, 
pogodny i bardzo przyjazny.

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odroba-
czony i odpchlony. Jest zaczipowany 
i zostanie wykastrowany.

DILMAH 
prześliczny kocurek po wypadkach 
komunikacyjnym. Kocurek trafił do nas 
z obciętym ogonkiem oraz z licznymi 
złamaniami. Pomimo wszystkiego, co 
go dotychczas spotkało jest bardzo 
dzielny. Kotek nie jest wycofany jest 
grzeczny, miły i przyjazny. DILMAH 
po operacji biodra dochodzi do siebie 
ale już dziś szukamy dla niego domu! 
Preferujemy domy NIEWYCHODZĄCE. 

PIKASO
Kotek jest młody, piękny, zadbany. 
Podobno nie polubił się z innym 
kotkiem i natychmiast stracił dom..
Pikaso bardzo przeżył pobyt 
w schronisku. W pierwszym i dru-
gim dniu spał zwinięty w kłębek, 
praktycznie w ogóle się nie ruszał.
Zaczął się myć i jeść dopiero po tym, 
jak opiekunowie spędzali z nim czas 
i go głaskali.
Pikaso jest przykładem kotka, dla 
którego schronisko stanowi dużą 
dawkę stresu. Kotek źle znosi zmia-
ny, a przede wszystkim samotność.
Kotek jest młody; ma około 1 roku, 
waży 4 kg, to jego właściwa masa 
ciała.
Do opiekunów Pikaso jest łagodny, 
przyjazny, nie sprawia problemów.
Jest czystym zwierzakiem, który 
potrafi korzystać z kuwety, jest 
spokojnym, pięknym zwierzakiem.
Pikaso trafił do nas z podrapanym 
noskiem, ale ranka nie jest groźna 
i dobrze się goi,.

Profilaktyka:
Kotek ma komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany i za 
kilka dni zostanie wykastrowany.

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

KRZYŻÓWKA

NAGRODY

Poziomo:
1. Wygładzanie rubinu
4. Dawniej o lekarzu
7. Archaik
8. Drugie imię autora „Powrotu posła”
9. ... Smietanina, b. ros. narciarka
10. Popularny niegdyś proszek do prania
11. Pojazd bojowy na gąsienicach
12. Coraz częściej zastępuje skalpel
13. Zwany też kometką
18. Państwo piramid
19. Dawna marka komputerów
21. Jamajka w butelce
22. Mieć je w głowie, to być głupim
23. Rywalka coli
24. Patriarcha z arki
25. To, co budzi wstręt
26. Przodek Ukraińca

Pionowo:
1. Może złapać w wodzie
2. Sznur przy siodle kowboja
3. Dawny niem. „grosz”
4. Imię Monroe, amer. aktorki
5. Osłania wyrostki zębodołowe
6. Np. szekla lub akolada
14. Półbuty sportowe
15. Dostojna, starsza kobieta
16. Piesek z pol. kreskówki
17. „Biały ...”, western W. Wylera
19. A dla elektryka
20. Zastój twórczy

Literyna czerwonychpolach czytaneodgórydodołuutworząhasło.
Dla pierwszych dwóch osób które dodzwonią się w poniedziałek
(14.09. br.) między 9.00 a 9.30 do redakcji Gwarka Olkuskiego

pod numer tel.: 510 190 038 i podadzą poprawne hasłomamy książki!

Agnieszka Lis „POCZTÓWKI” Karolina Wilczyńska „ŻYCIE JAK MALOWANE”

PolubnasnaFacebooku
i śledźaktualne informacjenabieżąco!

NieZwlekaj!
DołączdoNas!

gwarekolkuski@wp.pl
Tel.: 698 805 242

Reklama jużod50PLN

Postawna rozwój i zareklamuj
swójbiznesw55miejscowościach.

GwarekOlkuski

PRODUCENT

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

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

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02
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STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE

ul
. K
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ul. SZKOLNA

WJAZD!
TUJESTEŚMY!

Intermarche

Upominek
od firmy gratis!�

Bukowno, Ul. Szkolna 1A
obok INTERMARCHE

Pn. - Pt. 800 - 1800, Sob. 800 - 1400

tel:32 100 20 57

POLICJA

NIETRZEŹWI KIEROWCY W POWIECIE OLKUSKIM. BILANS UBIEGŁEGO WEEKENDU
Pod koniec ubiegłego tygodnia na drogach powiatu olkuskiego zatrzymano kilku kierowców, 
którzy wykazali się nieodpowiedzialnością na drodze, wsiadając za kierownicę swoich pojaz-
dów po alkoholu.  4 września w Sienicznie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 773 z ulicą M. 
Dąbrowskiej kierowca ciągnika rolniczego uszkodził przy jednej z posesji ogrodzenie. Jak się 
okazało, 51-latek był nietrzeźwy. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwo-
ści wykazało, że mężczyzna ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mało tego, nie miał on 
uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Z kolei w sobotę w  Bukownie na ulicy 1 
Maja policjanci zatrzymali kierowcę opla. 41-latek był nietrzeźwy. Przeprowadzone u kierowcy 
opla badanie stanu trzeźwości, wykazało ponad 3 promile alkoholu w jego organizmie. Kierow-
ca opla nie miał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jeszcze tego samego 
dnia w Kluczach na ulicy Osada policjanci interweniowali wobec nietrzeźwego kierowcy Sabb. 
Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.  W niedzielę (06.09.)  na drodze krajo-
wej nr 94 w miejscowości Krze zatrzymano 49-letniego kierowcę audi. Mężczyzna, mając ponad 
2 promile alkoholu w organizmie, spowodował kolizję z volkswagenem golfem oraz  mercedesem. 49-latek nie stosował się również do decyzji 
Starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.  

POLICJANCI Z WOLBROMIA URATOWALI ŻYCIE 45-LETNIEMU MĘŻCZYŹNIE,  
KTÓRY NA PLACU BUDOWY STRACIŁ PRZYTOMNOŚĆ

Bycie policjantem to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Nigdy nie wiadomo co przynie-
sie dzień. Każda interwencja wymaga od nas wszechstronności i ogromnego zaangażowania.  
Właśnie takimi cechami wykazali się policjanci z Komisariatu Policji w Wolbromiu, starszy sier-
żant Kamil Kucypera oraz sierżant Jakub Filus, którzy uratowali życie mężczyźnie. Dzięki ich 
błyskawicznej pomocy i profesjonalnie przeprowadzonej reanimacji, mężczyzna  odzyskał przy-
tomność i trafił pod opiekę lekarzy.
Do zdarzenia doszło 19 sierpnia w pobliżu ogródków  działkowych przy ulicy Miechowskiej 
w Wolbromiu. Policjanci z miejscowego komisariatu w tym czasie patrolowali pobliski rejon. 
W pewnym momencie podbiegł do nich zdenerwowany mężczyzna, który poinformował ich, 
że podczas prac budowlanych jeden z pracowników przewrócił się i nie oddycha, najprawdopo-
dobniej nie żyje.  Mężczyzna szybko wskazał miejsce, a policjanci natychmiast ruszyli z pomocą.  
Pracownik leżał w błocie i nie dawał żadnych oznak życia. Mundurowi błyskawicznie przystąpili do reanimacji, powiadamiając równocześnie 
pogotowie ratunkowe. Po kilku cyklach resuscytacji mężczyzna zaczął samodzielnie oddychać.  Został ułożony w bezpiecznej pozycji, a do czasu 
przyjazdu karetki pogotowia policjanci kontrolowali jego czynności życiowe. Zespół pogotowia ratunkowego przejął  i przetransportował go do 
szpitala. Mężczyzna znajduje się pod opieką lekarzy.  Jego życie nie jest już zagrożone.

OLKUSZ. KRYMINALNI ZABEZPIECZYLI PONAD 250 GRAMÓW ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH
Działania prowadzone przez olkuskich kryminalnych doprowadziły do zatrzymania 26-letniego 
mężczyzny, który w miejscu zamieszkania posiadał ćwierć kilograma środków psychoaktywnych 
zawierających kannabinoid. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie.  Prokurator zastoso-
wał wobec niego policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe w wysokości 7 tysięcy złotych.
Olkuscy kryminalni uzyskali informację, że 26-latek w swoim miejscu zamieszkania może posia-
dać substancję psychoaktywną.  19 sierpnia podczas przeszukania zamieszkiwanej przez niego 
posesji kryminalni znaleźli pudełko, w którym znajdował się woreczek z białą substancją. Tester 
narkotykowy wykazał, że środek psychoaktywny zawiera  kannabinoid, środek którego posia-
danie jest zabronione prawem. 26-letni olkuszaninzostał zatrzymany. 21 sierpnia prokurator 
przedstawił mu  zarzut posiadania znacznej ilości środków psychoaktywnych  i zastosował 
wobec niego policyjny dozór oraz poręczenie majątkowe w wysokości 7 tysięcy złotych. Podej-
rzanemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

3 PROMILE ALKOHOLU MIAŁ NIETRZEŹWY KIEROWCA,  
KTÓRY WJECHAŁ W SAMOCHÓD I PRÓBOWAŁ UCIEC Z MIEJSCA ZDARZENIA

Nietrzeźwy  37-letni obywatel Ukrainy na parkingu przy sklepie osiedlowym uszkodził inny samo-
chód.  Jego dalszą jazdę uniemożliwił świadek, który wyciągnął mu kluczyki ze stacyjki. 
Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na parkingu przy jednym ze sklepów osiedlowych przy ulicy Krasiń-
skiego w Olkuszu. Kierujący samochodem dostawczym renault master podczas cofania, najechał 
na samochód osobowy marki Forda Focus i uszkodził w nim zderzak oraz pokrywę silnika. Kierow-
ca renault próbował odjechać z miejsca.  Mężczyzna, który był świadkiem tego zdarzenia, podszedł 
do kierowcy i gdy wyczuł od niego silną woń alkoholu, wyciągnął mu kluczyki ze stacyjki, uniemożli-
wiając jego dalszą jazdę. Mężczyzna wezwał policję. Przeprowadzone przez mundurowych badanie 
stanu trzeźwości kierującego renault wykazało, że ma on 2,9 promila alkoholu. 37-letni obywatel 
Ukrainy został zatrzymany. Mężczyźnie przedstawiono zarzut z kodeksu karnego tj. prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrzeźwości. 19 sierpnia stanął przed olkuskim sądem na rozprawie w trybie 
przyśpieszonym (podejrzany przebywał jedynie czasowo w Polsce). Sąd rejonowy wymierzył mu 
karę 4  miesięcy  pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, świadczenie pieniężne w wyso-
kości 5000 złotych  oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. 
Postawa świadka tego zdarzenia zasługuje na wyrazy uznania i na podziękowanie. Całe szczęście, 
że mężczyzna ten nie pozostał obojętny i we właściwy sposób zareagował. Może właśnie dzięki 
jego interwencji pijany kierowca nie doprowadził do tragedii na drodze.

OLKUSCY POLICJANCI ZATRZYMALI 25-LATKA, KTÓRY ODEBRAŁ  
OD SENIORKI PIENIĄDZE WYŁUDZONE METODĄ „NA POLICJANTA”

Kryminalni z olkuskiej komendy zatrzymali 25-latka działającego 
w grupie osób, która  metodą na „policjanta”  wyłudziła 20 tysię-
cy złotych od seniorki. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany 
przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Kryminalni odzyskali 
również pieniądze, które szybko zwrócono właścicielce.    
Schemat działania oszustów w metodzie na „policjanta” jest zwykle 
podobny. Oszust dzwoni  do przypadkowych osób, które wybiera 
często z książki telefonicznej, informuje o policyjnej akcji i  namawia do 
współpracy  oraz przekazania pieniędzy. Podobnie było 18 sierpnia, gdy 
do 82-letniej mieszkanki  Olkusza zadzwonił mężczyzna, który  poda-
wał się za policjanta CBŚP. Oszust informował, że potrzebuje pomocy 
podczas policyjnej akcji, której celem jest zatrzymanie przestępców 
okradających konta bankowe.  Fałszywy policjant  w taki sposób prowa-
dził rozmowę,  że seniorka nie zorientowała się, iż  ma do czynienia 
z oszustem. Mężczyzna dokładnie instruował swoją rozmówczynię o kolejnych etapach postępowania, m.in., o tym żeby wypłaciła pieniądze 
z banku  i przekazała je „policyjnemu kurierowi”. 
Tak też się stało. 82-latka myśląc, że pomaga w policyjnej akcji, wyszła z domu i zgodnie z instrukcją, udała się do banku, wypłaciła 20 tysięcy 
złotych, a następnie w umówionym miejscu przekazała je obcemu mężczyźnie. Kobieta nawet nie podejrzewała, że padła ofiarą przestępstwa.
Na szczęście w sprawę zaangażowani już byli policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, który operacyjnie wpadli 
na trop oszustów. „Kuriera” zatrzymano  na „gorącym uczynku”, tj. zaraz po tym, jak odebrał on pieniądze od seniorki. 25-letni  mieszkaniec 
Krakowa, był kompletnie zaskoczony widokiem policjantów i nie spodziewał się takiego przebiegu zdarzenia. Mężczyzna miał przy sobie pienią-
dze oraz bankowy dowód wypłaty 82-latki. Podczas kontroli osobistej policjanci  znaleźli przy nim amfetaminę. Natomiast, gdy sprawdzono 
go w policyjnym systemie okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd do ustalenia miejsca pobytu oraz odbycia kary pozbawiania 
wolności na okres 6 miesięcy.  Zatrzymanemu  przedstawiono zarzut oszustwa, posiadania narkotyków - grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.  
Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, 20 sierpnia sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt, ale do zakładu karnego 
podejrzany trafił także z uwagi na zaległą karą odsiadki 6 miesięcy.  Wyłudzone pieniądze  zwrócono właścicielce.  Policjanci ustalają wspólników 
aresztowanego, sprawa jest rozwojowa.  

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

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Diagnostyka układu
• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna

KONKURENCYJNE CENY!!!

SKUP AUT
Osobowe • Dostawcze

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW
Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391
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gwarekolkuski@wp.pl

GwarekOlkuski

www.gwarek-olkuski.pl

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:
Mateusz Mucha
Skład i łamanie:
Krzysztof Kurdyła
Druk:
Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29pokój 34, 32-300Olkusz

510 190 038

„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.

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
(CZĘŚCI ZAMIENNE)

UWAGA!
OD DNIA

23WRZEŚNIA 2020
Zapraszamy do

NOWEJ LOKALIZACJI
na ul. Francesco Nullo 25

tel: 533 190 712

"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

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

KINO ZBYSZEK - OLKUSZ

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
 v „TENET”  

Reżyseria: Christopher Nolan, Gatunek: Thriller/Akcja/Sci-Fi, Produkcja: Kanada, USA, Wielka Brytania 
• 10.09 godz. 16:00 • 19:00 • 20:00 • 11.09 godz. 19:45 • 12.09 godz. 19:45 • 13.09 godz. 19:45

 v „PĘTLA” 
Reżyseria: Patryk Vega, Gatunek: Sensacyjny, Produkcja: Polska 
• 10.09 godz. 18:00 • 11.09 godz. 17:30, 20:00 • 12.09 godz. 17:30, 20:00 
• 13.09 godz. 17:30, 20:00 • 17.09 godz. 20:00 

 v „MULAN” 
Reżyseria: Niki Caro, Gatunek: Dramat/ Przygodowy, Produkcja: USA 
11.09 godz. 17:45 • 12.09 godz. 17:45 • 13.09 godz. 17:45 • 16.09 godz. 15.30 • 17:45 • 17.09 godz. 15:30  
• 17:45; 18.09 godz. 15:30 • 19.09 godz. 15:30 • 20.09 godz. 15:30 • 23.09 godz. 15:30 • 24.09 godz. 15:30 

 v „25 LAT NIEWINNOŚCI SPRAWA TOMKA KOMENDY” 
Reżyseria: Jan Holoubek, Gatunek: Dramat/Biograficzny, Produkcja: Polska 
18.09 godz. 17:00 • 19:30 • 20:15; 19.09 godz. 17:00 • 19:00 • 20:15; 20.09 godz. 17:00 • 19:00 • 20:15; 24.09 
godz. 17:00 • 19:00 • 20:15; 25.09 godz. 20.00 • 26.09 godz. 20:00 • 27.09 godz. 20:00 • 1.10 godz. 20:00

 v „MULAN”  
Reżyseria: Niki Caro, Gatunek: Dramat/ Przygodowy, Produkcja: USA 
• 11.09 godz. 17:30 • 12.09 godz. 17:30 • 13.09 godz. 17:30 • 14.09 godz. 17:30  
• 15.09 godz. 17:30 • 18.09 godz. 20:15 • 19.09 godz. 20:15 • 20.09 godz. 20:15  
• 21.09 godz. 20:15 • 22.09 godz. 20:15

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 

• Koszenie działek i poboczy
• Karczowanie terenu
• Sprzątanie działek
• Wycinka drzew
• Wywóz złomu
• Usługi kosiarką bijakową
• Odśnieżanie

Zapraszamy do kontaktu

796 126 773

Oferujemy takie usługi jak:

Informacje • Reklamy
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WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

Zapraszamy:
OLKUSZ,ALEJA1000-LECIA1 (BazaPKS)
MICHAŁÓWKA65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00

tel. 518 718 020

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

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

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

Zapraszamy na
jesienne zwiedzanie Polski
w promocyjnych cenach !!!

Oto przykładowe oferty autokarowe:

• Kotlina Kłodzka, 2 dni, w cenie
nocleg, śniadanie, opieka pilota,
ubezpieczenie, cena od 389 zł
• Szczawnica, 2 dni, w cenie nocleg,

śniadanie, pilot, możliwość
spływu Dunajcem, cena od 369 zł

• Szlak Renesansu
(Kazimierz Dolny i Sandomierz),
3 dni, śniadania, opieka pilota, NNW,
cena od 549 zł

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

Siatki okienne
i drzwiowe
przeciw owadom

PRODUCENTMOSKITIER

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN

biuro@moskitiery.olkusz.pl

tel. 882-007-801

Reklamy


