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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

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

• 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

CENTRUM MEBLI
NA WYMIAR

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

PRODUCENT

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

Tel. 728 122 613

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

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7, 32-300 Olkusz
TEL: 791 097 989.

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl
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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

TUSZE I TONERY
do każdego urządzenia drukującego!!!
PROFESJONALNY SERWIS KOMPUTEROWY
NOTEBOOKI • KOMPUTERY • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE
PODZESPOŁY KOMPUTEROWE
GAMING • PRODUKTY SIECIOWE
URZĄDZENIA FISKALNE
i wiele innych znajdź na

www.polnox.pl

Olkusz, ul. Francesco Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00

"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

WSZYSTKO
Z DREWNA

• 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:

pon. - pt. 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00
MOŻLIWOŚĆ

DOSTAWY

- 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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KOMPLEKSOWE
WYLEWKI MASZYNOWE

• POSADZKI
• CHUDZIAKI
• STYROBETONY

tel. 605 638 748

Kuźnice 12, 28-362 Nagłowice

Inwestycje drogowe
w sołectwach gminy Olkusz
Witeradów, Niesułowice, Zimnodół, Gorenice, Osiek, Braciejówka – w tych
sołectwach z terenu Gminy Olkusz zostały właśnie oddane do użytku nowe
inwestycje drogowe. Łączna ich wartość przekracza 180 tysięcy złotych,
a połowa została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- Rozwój infrastruktury drogowej to nie tylko większy komfort kierowców samochodów
osobowych i pieszych, ale także
poprawa ich bezpieczeństwa.
Jest to istotne także w sołectwach, gdzie wśród użytkowników dróg mamy wielu obsługujących maszyny rolnicze oraz
turystów, spędzających wolny
czas np. na rowerach. Z myślą
o nich wszystkich realizujemy
kolejne inwestycje, nawet w sytuacji, gdy epidemia ogranicza
nasz budżet. Nie zapominamy
również o mieszkańcach miasta, gdzie jeszcze w tym roku
rozpoczną się przebudowy ul.
Nullo oraz Słowackiego. – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W Witeradowie został ułożony zupełnie nowy odcinek
chodnika. Prace o wartości 18
600,16 zł w ykonała lokalna
f irma Usługi TransportowoHandlowe K luczewski
Eugeniusz. W Niesułowicach
Firma Handlowo ProdukcyjnoUsługowa „KOCJAN” Łukasz
Kocjan z Osiek a dokona ła
przebudowy drogi za kwotę 14
138,16 zł. W Zimnodole – obok
kapliczki – została utwardzona
droga dojazdowa, a prace wykonała firma Boltech Sp. z o.o.

z Bukowna za kwotę 44 790,11
zł. Budowę dróg transportu
rolnego w Gorenicach, Osieku
i Braciejówce przeprowadziło
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe
„GAMEX” z Osieka, wyceniając swoje prace na 105 681,22
zł. Połowę tej kwoty stanowi

dof inansowanie z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

Wykonawcy prac zostali wybrani w przetargu nieograniczonym, który został rozstrzygnięty
w sierpniu tego roku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olkuszu
INFORMACJA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Olkuszu informuje, że z dniem 01.11.2020 r.
biura Zarządców budynków mieszkalnych z Rejonów I, II, III (centrum i śródmieście) oraz obsługa kasowa
najemców i właścicieli mieszkań zostają przeniesione z ul. Sławkowskiej 12A do budynku przy ul. Kluczewskiej 2.
Jednocześnie informujemy, że KASA przy ul. KLUCZEWSKIEJ 2 czynna będzie dwa razy w tygodniu,
tj. w PONIEDZIAŁKI i PIĄTKI, w godzinach: 7:30 – 13:30.
KASA przy al. 1000-lecia 2b nadal będzie czynna raz w tygodniu, tj. w ŚRODY od godz. 7.30 – 13.00.
Z dniem 01.11.2020 r. kasa przy ul. Sławkowskiej 12a będzie ZAMKNIĘTA.

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

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

Ponad 20 lat
doświadczenia

Informacje • Reklamy
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NOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Kolejny przypadek koronawirusa
w szkole gminy Wolbrom

Bolesław
ul. Wyzwolenia 1K

Niestety, mamy kolejny przypadek koronawirusa w szkole. W dniu 5.10.br. jedna
z nauczycielek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu, otrzymała pozytywny
wynik testu na obecność koronawirusa. Po konsultacji z Sanepidem, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, nauczycielka trafiła na izolację,
natomiast uczniowie kl. 4, 5 i 8, ZSP w Zarzeczu zostali objęci kwarantanną.

Z uwagi na zaistniałą sytuację, z polecenia Burmistrza
Wolbromia Adama Zielnika,
w dniu dzisiejszym sale lekcyjne i wszystkie pomieszczenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zarzeczu zostaną poddane profesjonalnej dezynfekcji.
Przypomnijmy. W dniu 1 października, z powodu stwierdz onego za k aż enia SA R SCOV-2 , dwóch dy rektorów
szkół z terenu gminy Wolbrom:

ZS w Gołaczewach oraz ZS-P
nr 2 w Wolbromiu przy ul. Pod
Lasem, znalazło się w izolacji, a dwóch dyrektorów: ZS-P
w Łobzowie oraz SP w Dłużcu
z powodu kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem zostało
poddanych kwarantannie.

Do kwarantanny skierowani zostali także uczniowie klas 7a, 7b
i 7c ZS-P nr 2 w Wolbromiu,
którzy mieli lekcje z dyrektorem.
Dla uczniów pozostających na
kwarantannie do 09 października
zostało zorganizowane nauczanie zdalne. Kwarantannie do 09
października, zostały poddane
także osoby współzamieszkujące
z uczniami, nauczyciele różnych
szkół i sekretarka jednej z placówek oraz pracownik UMiG

pn. - pt. 8⁰⁰ - 20⁰⁰
sob. 7⁰⁰ - 15⁰⁰

Wolbrom. Placówki szkolne oraz
UMiG poddano dezynfekcji.

Szanowni Mieszkańcy Miasta
i Gminy Wolbrom, aby uniknąć niepotrzebnych spekulacji,
informacje zamieszczane na naszych stronach publikowane są
dopiero po otrzymaniu oficjalnych komunikatów Sanepidu.
Sytuacja w szkołach i na terenie
miasta i gminy Wolbrom jest
dynamiczna. O tym, jak będzie
się rozwijała będziemy informowali na bieżąco. Prosimy śledzić
komunikaty.
Jednocześnie przestrzegajmy
ogólnych zaleceń - maseczki,
dystans, rękawiczki i czujność.
Zachowajmy przede wszystkim
spokój.

tel. 534 455 099
SZANUJEMY TWÓJ CZAS
PRZEGLĄD SAMOCHODU OD RĘKI
Do każdego przeglądu firmowy upominek
lub ozonowanie pojazdu GRATIS!

KLIMATYZACJA ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK
PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!
Wymiana rozrządu

od

250 zł

Komputerowe ustawianie
zbieżności

Kasowanie błędów

od

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS

Wymiana opon

50 zł
Montaż
haków
od

SKLEP MOTORYZACYJNY

� AKCESORIA I CHEMIA
� TARCZE I KLOCKI
� FILTRY I OLEJE
� AKUMULATORY
� ZAWIESZENIA
� ROZRZĄDY
� ŻARÓWKI
Laski
Olkusz

Katowice
ul. Bolesławska

Jak informuje nas dyrektor placówki, dla uczniów pozostających na kwarantannie w dniach
od 5 do 12 października, zostanie
zorganizowane nauczanie zdalne.
Pozostali uczniowie przychodzą
na zajęcia stacjonarne do szkoły.

(naprzeciwko BIDY)

DK94

Karczma
Bida

W OCZEKIWANIU NA
NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

KOLONIA, UL. BOLESŁAWSKA 117 • TEL. 788 994 461
www.autoserwis.boleslaw.net

autoserwis.boleslaw
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
ZARZĄDZENIE NR 0050.1325.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ Z DNIA 29.09.2020 r.
w sprawie przeprowadzania obowiązkowej akcji deratyzacji
na terenie Gminy Olkusz w terminie jesiennym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
roku, poz. 713), § 17 i 18 ust. 3 Uchwały Nr XIX/313/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 czerwca 2016
roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz (Dz.Urz. Woj.
Małopol. z 2016 roku, poz. 4177),
zarządza się co następuje:
§1
Osoby będące właścicielami, administratorami, zarządcami i najemcami budynków mieszkalnych, użytkowych,
produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie Gminy Olkusz
(dalej zwane - osoby zobowiązane do deratyzacji) zobowiązane są w okresie od dnia 12 października 2020 roku
do dnia 25 października 2020 roku przystąpić na swoim terenie do deratyzacji. Tępienie szczurów odbywa się
poprzez wyłożenie na swoim terenie trutek.
§2
Informuje się, że:
1. Osoby zobowiązane do deratyzacji zobowiązane są do zakupu trucizny na własny koszt i do stosowania
środków trujących zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.
2. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsce
wyłożenia trutki winno być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres przeprowadzania
deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających
gryzonie. Po zakończeniu akcji należy bezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki. W przypadku inwazji
gryzoni należy się stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
3. Osoby zobowiązane do deratyzacji są zobowiązane do umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie
sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych. Do kontroli upoważnia się strażników Straży Miejskiej w
Olkuszu.
4. Osoby zobowiązane do deratyzacji, które nie zastosują się do powyższych wskazań i nakazów mogą ponosić
odpowiedzialność za wykroczenie przewidziane m. in. w art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks
wykroczeń (Dz.U. z 2019 roku poz. 821 z późn. zm.):
”Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje obowiązków
lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego
stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany”.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że:
1. Uchwałą Nr XIX/225/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020 r. przyjęto zmianę Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23,
2. Uchwałą Nr XIX/226/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020 r. przyjęto zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada,
3. Uchwałą Nr XIX/227/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2020 r. przyjęto miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Piaski,
4. Uchwałą Nr XX/235/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 września 2020 r. przyjęto miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części Zedermana,
5. Uchwałą Nr XX/236/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 29 września 2020 r. przyjęto zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie - Troks – Braciejówka – etap B.
Jednocześnie informuję, że z treścią ww. Uchwał oraz pisemnym podsumowaniem dokumentów można zapoznać
się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Rynek 1, pok.
nr 102, w godzinach pracy Urzędu. Wyżej wymienione Uchwały udostępnione są również na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Łukasz Rychlewski
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje,
że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach
od 08.10.2020 r. do 28.10.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy:
• działka nr ew. gr. 3688/63, 3688/65, 3688/69 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny kablowy
• działka nr ew. gr. 968/119, 997/8, 967/3, 5601, 5600 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz kanalizacji sanitarnej

§3

• działka nr ew. gr. 671/7 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury
technicznej: przyłącz gazu

Zarządzenie rozwiesza się na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Olkusz, ogłasza w lokalnej prasie i na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz rozsyła do sołectw i administratorów domów mieszkalnych.

• działka nr ew. gr. 5233 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury
technicznej: przyłącz wody i kanalizacji sanitarnej

§4
Zarządzenie niniejsze obowiązuje w okresie od dnia 12 października 2020 roku do dnia 25 października 2020 roku.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Łukasz Rychlewski
Zastępca Burmistrza

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje,
że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207,
na stronach internetowych Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniach 08.10.2020 r. do 19.11.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich dzierżawcy,
stanowiącej działki nr 3159/2 i nr 3687/11 o łącznej pow. 0,0132 ha, położone w Olkuszu;
oraz na okres 21 dni tj. od dnia 08.10.2020 r. do dnia 28.10.2020 r.
wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
• część działki nr 968/85 o pow. 120 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zielonej z przeznaczeniem pod ogród
warzywno-owocowy (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) 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: 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca każdego roku z góry;
• działka nr 342/3 o powierzchni 21777 m2 położona w Witeradowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w
wysokości: 300,00 zł na okres 1 roku. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca każdego roku z góry;
• działki: nr 421 o pow. 10920 m2, nr 423/1 o pow. 5365 m2 położone w Osieku z przeznaczeniem pod
uprawy rolne. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu
z 17.05.2011 r. w wysokości: 80,00 zł na okres 1 roku. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca
każdego roku z góry;
• działka nr 63/1 o pow. 29867 m2 położona w Olkuszu obręb Pomorzany z przeznaczeniem pod uprawy
rolne. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w
wysokości: 300,00 zł na okres 1 roku. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca każdego roku z góry;
• działka nr 66/7 o pow. 14010 m2 położona w Olkuszu obręb Pomorzany z przeznaczeniem pod uprawy
rolne (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy dzierżawy). Stawka czynszu
zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 100,00 zł na
okres 1 roku. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca każdego roku z góry;
• część działki nr 178/1 o pow. 17 m2 położonej w Podlesiu z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury
technicznej na okres 3 miesięcy. Stawka czynszu ustalona na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i
Gminy Olkusz z dnia 07.10.2020 r. w wysokości: 550,00 zł netto (tj. 676,50 zł brutto).Termin wnoszenia
opłaty do 10.11.2020 r.;
• działki nr 3898/1 o pow. 302,83 m2, nr 3918/1 o pow. 177,50 m2, nr 3928/1 o pow. 225,46 m2, nr 3945
o pow. 109,11 m2, nr 3887 o pow. 159,20 m2, nr 3888/3 o pow. 100,81 m2 z przeznaczeniem pod
urządzenie infrastruktury technicznej na okres do 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z operatem
szacunkowym w wysokości 741,00 zł netto (tj. 911,43 zł brutto). Termin wznoszenia opłat rocznie do 31
marca każdego roku z góry.
W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi
w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
• Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa, przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy
winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Szczegółowe
informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz.
700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.

• działka nr ew. gr. 584 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury
technicznej: przyłącz elektroenergetyczny kablowy
• działka nr ew. gr. 74/3, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz napowietrzno-kablowy
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500
(pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.

Przebudowa olkuskiego
Domu Kultury zakończona
Dobiegły końca prace, polegające na przebudowie holu górnego oraz klatki
schodowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Inwestycja, zrealizowana dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Olkusz z Gminnego Programu Rewitalizacji, kosztowała ponad pół miliona złotych. Zakończona przebudowa, wspólnie
z zagospodarowaniem placu wokół budynku MOK, to tylko część z prac, zaplanowanych w tej części miasta. Ich łączna wartość sięga 3 milionów złotych.
- Kończą się kolejne inwestycje, które wykonujemy w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji
Olkusza. Łącznie w samy m
Olkuszu realizujemy 15 inwestycji,
pogrupowanych na 5 projektów.
W ciągu krótkiego czasu inwestujemy 26 mln złotych w poprawę
miejskiej infrastruktury. 17,5 mln
złotych skutecznie pozyskaliśmy
z zewnątrz. Te środki diametralnie zmieniają Olkusz, otwierają
nowe szanse rozwoju i sprawiają,
że Srebrne Miasto staje się coraz
lepszym miejscem do życia i do
odwiedzin przez turystów. – mówi
Roman Piaśnik, burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz.

Zakończona już przebudowa holu
górnego oraz klatki schodowej w budynku Domu Kultury w Olkuszu
polegała na przystosowaniu obiektu
do potrzeb osób z niepełnosprawnością poprzez montaż wewnątrz
budynku windy i podjazdów przy
schodach, które umożliwią nieograniczony architektonicznie dostęp do wszystkich pomieszczeń.
Dodatkowo, z holu na piętrze zostały
wydzielone pomieszczenia dla sali
baletowej, sali fitness oraz pracowni
artystycznej. W jednej z sal została
wykonana pływająca drewniana
podłoga, a w całym segmencie przebudowie została poddana instalacja
elektryczna.

Dzięki tym działaniom Olkusz wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, pozwalając zwiększyć efektywne wykorzystanie pomieszczeń
Domu Kultury oraz liczbę inicjatyw
integrujących mieszkańców.

Prz ebudowa Domu Ku lt u r y
jest jedną z inwestycji w ramach
szerszego zadania pod nazwą
„Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza
wraz z przestrzenią publiczną na
cele społeczne w Olkuszu - zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”.
W ramach tego zadania zakończono
już prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola
Nr 7 w Olkuszu oraz placu przed
Domem Kultury. Aktualnie trwają

ostatnie prace, polegające na zagospodarowaniu terenu w rejonie
Starego Cmentarza w Olkuszu
z obszarem wokół stawu przy ul.
Fr. Nullo. Wartość wszystkich
wymienionych prac – trwających
i zakończonych – wynosi ponad
2,7 mln złotych. Ponad 1,7 mln
złotych pochodzi z dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województ wa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, Działanie
11 .1 R e w i t a l i z a c j a m i a s t ,
Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja
głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju.
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EtnoPiknik’20
27 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbył się EtnoPiknik’20 – finałowe wydarzenie zadania EtnoOlkusz, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu EtnoPolska 2020.
Ten interesujący projekt, o dużych
walorach dydaktycznych w zakresie
edukacji regionalnej, przyczynił się
do popularyzacji olkuskiego dziedzictwa kulturowego i zapoznania z folklorem, rzemiosłem oraz lokalnymi
kulinariami członkiń odmłodzonych
i nowych kół gospodyń wiejskich
z terenu gminy Olkusz oraz licznej
grupy dzieci i młodzieży.

Piknik uświetnił koncert Zespołu
Pieśni i Tańca AGH „Krakus”. To jeden z najstarszych polskich zespołów
folklorystycznych założony w 1949
roku przez Wiesława Białowąsa
przy Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Prezentuje polski folklor
ludowy pokazując przy tym kunszt,
autentyzm i piękno polskiego stroju
ludowego.
Zespół w ciągu 70 lat działalności
koncertował w kraju i za granicą
blisko 5000 razy. Zdobył wiele
nagród i wyróżnień na krajowych
i międzynarodowych festiwalach.
Zespół już od pierwszych chwil
świetnie prezentował się na scenie
- fantastyczny image; przepiękne,
mieniące się barwami stroje ludowe,
występ tętniący energią, porywająca
muzyka. Znakomicie wykonane
tańce i przyśpiewki, piękna aranżacja. Publiczność głośnym aplauzem
dawała wyraz swojemu zachwytowi.
Mało brakowało, a dołączyłaby do
zespołu, ale tyle miejsca na scenie na
szczęście nie było…
W przerwie w ystępu Krakusa
podziwialiśmy lokalne zespoły
folklorystyczne – Braciejowianki

i Zawadzian. Grupy śpiewacze,
również ubrane w kolorowe stroje
regionalne, pięknie zaprezentowały
pieśni ludowe a cappella. O takim
śpiewie, trudnym, bo bez podkładu
muzycznego, traktowały warsztaty,
które odbyły się w ramach projektu.

Po koncercie, wszyscy udali się do
holu, gdzie członkinie kół gospodyń
wiejskich częstowały regionalnymi
wyrobami przygotowanymi podczas
warsztatów kulinarnych. Trzy dni
później w MOK - Olkusz odbyła
się druga część EtnoPikniku’20,
finałowego wydarzenia projektu
EtnoOlkusz. Dużą grupę młodzieży czekały ciekawe wyzwania
podczas warsztatów tanecznych,
pszczelarskich i kowalskich, a na koniec, w nagrodę, degustacja potraw
regionalnych. Warsztaty taneczne
przeprowadził znakomity fachowiec,
Piotr Korpusik, wieloletni solista
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, prowadzący w MOK Olkuską Szkółkę
Baletową. Warsztaty pszczelarskie
prowadził Piotr Tracz, członek

miejscowego koła pszczelarskiego,
propagator ekologicznego stylu życia. Na prawdziwe pszczoły było zbyt
zimno, więc jako modele opisu życia
pracowitych owadów posłużyły pluszowe maskotki Mai, Gucia oraz ich
liczni krewni.

Można było spróbować miodu, wiadomo, słodki, pachnący i pyszny, ale
młodzieży bardziej interesujący smakowo wydał się ocet na miodzie…
W ramach robótek ręcznych zwijano
świece z wosku. Młodzież mogła się
również przekonać, że kowalstwo to
praca dla prawdziwych ludzi z krwi
i kości… i solidnych mięśni, oczywiście. Nad ćwiczeniem tężyzny fizycznej na warsztatach kowalskich czuwał
Krzysztof Mateusiak. Regenerację sił
zapewniła degustacja potraw regionalnych. Tradycyjnie, ulubiony chleb
z wiejskim smalcem i ogórkiem,
rozgrzewająca zupa chrzanowa ze
skwarkami i pieczone, od razu przywodzące na myśl zapach ogniska,
bezapelacyjna kulinarna gwiazda
jesiennych spotkań towarzyskich.

Olkusz kolejny raz laureatem plebiscytu
Wydarzenie Historyczne Roku
W warszawskich Łazienkach odbyło się uroczyste wręczenia nagród
w konkursie Wydarzenie Historyczne Roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele niemal wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych instytucji. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował sekretarz stanu Jarosław
Sellin oraz wiceminister Magdalena Gawin. Konkurs już po raz 13. zorganizowało Muzeum Historii Polski. Wyróżnienie w kategorii Edukacja i Multimedia
zdobyła Gmina Olkusz, dzięki głosom internautów oddanym na Srebrny Szlak
Gwarków Olkuskich.
- Do tegorocznej edycji konkursu
zgłoszono blisko 200 inicjatyw
z całego kraju i z zagranicy. W tej
dużej konkurencji eksperci docenili nasz projekt, kwalifikując go
do najlepszej piątki. To dowód,
że działania, jakie podejmujemy,
są słuszne. Serdecznie gratuluję
zwycięzcom i autorom wszystkich projektów, które zakwalifikowały się do finału, a także
dziękuję osobom, które oddały
swój głos na nasz projekt. – mówi
burmistrz Roman Piaśnik.
W tym roku do plebiscytu zostało
zgłoszonych blisko dwieście projektów, jury pod przewodnictwem
prof. Andrzeja Szczerskiego, dyrektora Muzeum Narodowego
w Krakowie, wybrało 15 najciekawszych, w tym nasz „Srebrny
Szlak Gwarków Olkuskich”.
Kolejnym etapem było głosowanie przez internautów na finałowe projekty. Głosami internautów, w kategorii „Edukacja
i multimedia” zwyciężyła strona
internetowa „Powstańcy Śląscy”
stworzona przez Archiwum
Państwowe w Katowicach oraz
Archiwum Państwowe w Opolu.

Celem plebiscytu „Wydarzenie
Historyczne Roku” jest uhonorowanie organizatorów, twórców
oraz inicjatorów najciekawszych
przedsięwzięć historycznych minionego roku, promujących historię i kulturę Polski w kraju i za
granicą. Srebrny Szlak Gwarków
Olkuskich to projekt edukacyjny,
dotyczący historii górnictwa rud
ołowiu i srebra w Olkuszu. Jego
główną częścią jest ścieżka edukacyjno-historyczna „Srebrny Szlak
Gwarków Olkuskich” utworzona
w październiku 2019 roku w obrębie olkuskiej starówki. Tworzy
ją 18 rzeźb olkuskich gwarków.

Kolejnym elementem projektu
jest bezpłatna aplikacja „Olkusz
– Szlak Gwarków” na urządzenia
mobilne, która daje możliwość
spaceru z wirtualnym audioprzewodnikiem. Poza tym powstał
quest „Srebrny Szlak Gwarków
Olkuskich”, który został opracowany i wydany w formie ulotki
przez olkuski magistrat. Została
także opracowana i wydana drukiem gra planszowa typu memo
związana z historią olkuskiego
górnictwa i szlakiem gwarków,

a w ubiegłym roku olkuski magistrat opracował i wydał bezpłatne
kalendarze z gwarkami na 2020
rok.

„Srebrny szlak gwarków olkuskich” to część rewitalizacyjnego
projektu „Modernizacja budynków: administracyjnego, terapeutycznego wraz z kształtowaniem
przestrzeni publicznej na cele
społeczne w Olkuszu – zadania
7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”, na
który władze miasta pozyskały
dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operac y jnego
Województwa Małopolskiego na
lata 2014 – 2020.

P l e b i s c y t „W y d a r z e n i e
Historyczne Roku 2019” był
organizowany przez Muzeum
Historii Polski w Warszawie we
współpracy z portalem historia.
org.pl oraz Muzeum Łazienki
Królewskie. Plebiscyt został objęty Honorowym Patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

v Źródło: muzhp.pl

ZAPRASZAMY NA TRENINGI OYAMA KARATE W REALU I ONLINE!

3 października w MOK-Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy
„Harmonia Sacra”. Jest to impreza tradycyjnie towarzysząca Międzynarodowym Olkuskim Dniom Muzyki Organowej i Kameralnej.
Gości powitała Małgorzata Żurek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Olkuszu. Mimo obostrzeń epidemiologicznych, paraliżujących życie nie tylko kulturalne, sporo osób w to piękne, ciepłe popołudnie wybrało się na wystawę.
Na ścianach galerii zawisły obrazy, zdjęcia i rzeźby olkuskich artystów:
Tytusa Dessauera, Anny Kajdy, Katarzyny Leszczyńskiej-Kaszuby,
Wiesława Nadymusa, Adama Sowuli i Jacka Włodarczyka.
Wystawę można oglądać do końca października. Serdecznie zapraszamy!

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
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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. Duża popularność i wszechstronność zastosowania azbestu miały
bezpośredni związek z wcześniej przedstawionymi wyjątkowymi właściwościami tego minerału oraz z jego
dostępnością i relatywnie niskimi kosztami. Wykorzystaniu azbestu w przemyśle towarzyszył wielki optymizm,
wręcz euforia, i przekonanie, że jest to najlepszy materiał w dziejach ludzkości. Istnieje ponad 3 tys. opisanych
technologii z zastosowaniem azbestu. Spektrum jego aplikacji było bardzo różnorodne, obejmowało produkty od
tradycyjnych wyrobów izolacyjnych, poprzez materiały budowlane, tekstylne i filtracyjne (np. w maskach
przeciwgazowych), do dość niecodziennych aplikacji, takich jak sztuczny i ognioodporny azbestowy śnieg.
Głównymi gałęziami przemysłu, które stosowały azbest, były budownictwo, energetyka, przemysł chemiczny
oraz transport. Największe zużycie azbestu miało miejsce w budownictwie – wykorzystywano tam 60 - 80%
tego surowca, głównie do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. Najpopularniejszym i najbardziej
rozpowszechnionym produktem wykorzystującym azbest jest eternit (płyty faliste oraz płaskie), zawierający
ok. 10 - 15% azbestu, z którego były wytwarzane pokrycia dachowe oraz elewacje budynków. Do innych
wyrobów tego typu zaliczamy: rury ciśnieniowe wykorzystywane w instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych,
ściany osłonowe oraz płyty okładzinowe i elewacyjne. W energetyce azbest był stosowany jako materiał
izolacyjny. Wśród wyrobów można wyróżnić: watę, włókninę, sznury, przędze i płyty stosowane do uszczelniania
instalacji grzejnych i elektrycznych, zawierające ok. 75 - 100% azbestu. Tkaniny termoizolacyjne wykorzystywano
do produkcji odzieży ognioodpornej.Azbest wykorzystywano również w niektórych procesach chemicznych,
takich jak filtracja (przemysł farmaceutyczny oraz piwowarski) i procesy elektrolityczne (diafragmy azbestowe).
Minerał ten był stosowany także jako wypełniacz tworzyw sztucznych i farb. Krokidolitu używano do produkcji
wojskowych masek przeciwgazowych. Przemysł transportowy korzystał z wyrobów ciernych zawierających azbest,
do których zaliczamy: klocki hamulcowe oraz tarcze sprzęgłowe, ze względu na odporność na przegrzanie części
roboczych tych produktów.

SZYKUJE SIĘ REMONT?
JUŻ OD DZIŚ W OLKUSZU ZAMÓWISZ WOREK
BIG-BAG NA GRUZ I INNE ODPADY BUDOWLANE

NOWOŚĆ!
JUŻ OD

169⁰⁰ ZŁ

TEL.
664 400 000

WOREK BIG - BAG MOŻESZ ODEBRAĆ W PSB MRÓWKA,
OLKUSZ UL. PRZEMYSŁOWA 9 • CENA ZA PUSTY WOREK - 29,90 ZŁ BRUTTO
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CENTRUM OGRODNICZE

Ponad 10 milionów złotych
na nowe inwestycje w Olkuszu

ACZER
ACZER

Olkuscy Radni na jednej z sesji jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony przez burmistrza Romana Piaśnika projekt zmian w budżecie,
wprowadzający do realizacji nowe zadania inwestycyjne o wartości
przekraczającej 10 milionów złotych.
- Mimo trudnej sytuacji f inansowej, wynikającej z epidemii koronawirusa, wprowadzamy do budżetu na rok 2020
i do Wieloletniej Prognozy
Finansowej nowe inwestycje,
które poprawią jakość infrastruktury drogowej i sportowej
w gminie Olkusz. Tak ambitne
plany nie byłyby możliwe, gdyby
nie uzyskane wsparcie w ramach
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Bardzo intensywnie zabiegaliśmy
również o to, by skutecznie odzyskać podatek VAT z prowadzonych inwestycji. Współpraca na
różnych szczeblach przynosi znakomite efekty – komentuje Roman
Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Przypomnijmy, w ramach rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, Gmina Olkusz uzyskała wsparcie w wysokości 5 177
078,00 zł.

Największą inwestycją, która została wprowadzona do budżetu
na sesji 15 września, jest budowa
budynku zaplecza sportowego
z trybunami na „Czarnej Górze”
w Olkuszu. Powstaną m.in. trybuny z szatniami oraz sanitariatami, a także miejsca parkingowe
z drogą dojazdową. Realizację
zaplanowano na lata 2021-2022,
a wartość całej inwestycji sięga
łącznie 6,8 mln złotych. Na tę

chwilę środki na realizację tej
inwestycji pochodzą wyłącznie z budżetu Gminy Olkusz,
jednak już teraz wiadomo, że
zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 529 300,00 zł
z programu Sportowa Polska realizowanego przez Ministerstwo
Sportu. Po podpisaniu umowy na
dofinansowanie wkład gminy zostanie odpowiednio pomniejszony.
Prowadzone obecnie prace rewitalizacyjne Parku Czarna Góra
oraz budowa trybun z zapleczem
sprawią, że w Olkuszu powstanie
kompletny, nowoczesny obiekt,
przystosowany do aktualnych
wymogów sportowych.

Zaplanowano również szereg
mniejszych inwestycji które rozpoczną się jeszcze w tym roku –
przebudowa ul. Polne Wzgórza
w Olkuszu (330 tys. złotych), ul.
Polnej (300 tys. złotych), budowa
chodników i miejsc postojowych
przy ul. Sławkowskiej (100 tys.
złotych), czy odwodnienie ul.
Stary Olkusz (160 tys. złotych).
Planowane jest utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej
Nr 2 (150 tys. złotych), modernizacja sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 3 (110 tys. złotych), dostosowanie pomieszczeń
szkolnych do potrzeb ośmioletniej
Szkoły Podstawowej w Zawadzie

DRZEWA OWOCOWE!

(50 tys. złotych), rozbudowa remizy w Osieku (50 tys. złotych),
modernizacja Szkoły Podstawowej
w Zedermanie oraz oświetlenie
i ogrodzenie boiska sportowego
(łącznie 100 tys. złotych).
Do realizacji w przyszłym roku
zaplanowana została przebudowa
ul. Kpt. Hardego (400 tys. złotych), ul. Batalionów Chłopskich
(200 tys. złotych), modernizacja
sanitariatów w Przedszkolu Nr
10 (160 tys. złotych), budowa
chodnika do Szkoły Podstawowej
w Braciejówce (150 tys. złotych
- połowę stanowi dotacja LGD),
a także dotacja dla Powiatu
Olkuskiego na realizację przebudowy ul. Długiej w Olkuszu (200
tys. złotych).

Na lata 2020-2021 została zaplanowana przebudowa ul. Leśnej
(łącznie 600 tys. złotych), ul.
Strzelców Olkuskich (łącznie
400 tys. złotych), a także boiska
w Sienicznie (łącznie 120 tys. złotych) oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.
Baczyńskiego (50 tys. złotych).
Z kolei na lata 2021-2022 zaplanowano przebudowę ul. Jasnej (łącznie 700 tys. złotych). Wcześniej
Gmina zamierza wykonać dokumentację techniczną inwestycji.

tel.

662 121 525
Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800 Sob. 800 - 1600

OLKUSZ, ul. Zagaje 48

www.aczer.com.pl
www.MEBLEbenek.pl

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

MEBLE

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

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB

• 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".

DO SPRZEDANIA
dom 146 m kw z garażem wysoki
standard w pełni wyposażony
w zacisznym miejscu nieopodal
zalewu położony na 10 a.
działce gm. Kroczyce.
Cena: 730 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom ok. 300 m kw trzy kondygnacje,
budowany i wykończony z solidnych
materiałów, do zamieszkania, posiada
trzy niezależne wejścia, położonyna
9 arowej działce w Kluczach.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
domok.170mkw,dwiekondygnacje
pluspoddaszedoadaptacji,
podpiwniczony,dozamieszkania,
położonynamalowniczej,dużej26
arowejdziałcewOsieku.
Cena: 480 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 15 a
otoczona brzozowym lasem
położona w zacisznej i urokliwej
dzielnicy Zawiercia.
Cena: 135 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działkabudowlana20awcałości
ogrodzonazdużąprzesuwnąbramą
orazfurtką,zdostępemdomediów:
prąd,gaz,woda-przydziałce,położona
watrakcyjnymmiejscuwBolesławiu.
Cena: 185 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działkabudowlana43a
wbardzodobrejlokalizacji,świetna
lokatakapitału,ofertazarównodla
osobyprywatnej,jakidlaDewelopera
wewschodniejczęściZawiercia.
Cena: 350 tys. PLN
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DYŻURY APTEK
DZIEŃ
8.10.2020

ADRES
Czwartek

ul. Buchowieckiego 15 A

9.10.2020

Piątek

al. 1000-lecia 2B

10.10.2020

Sobota

ul. Krakowska 16

11.10.2020

Niedziela

12.10.2020

Poniedziałek

ul. K. K. Wielkiego 28 *

13.10.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 60 *

14.10.2020

Środa

ul. K. K. Wielkiego 64 B

15.10.2020

Czwartek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

16.10.2020

Piątek

ul. Mickiewicza 7

17.10.2020

Sobota

ul. Nullo 2

18.10.2020

Niedziela

19.10.2020

Poniedziałek

20.10.2020

Wtorek

21.10.2020

Środa

22.10.2020

Czwartek

ul. Rabsztyńska 2

23.10.2020

Piątek

al. 1000-lecia 17

24.10.2020

Sobota

ul. Buchowieckiego 15 A

25.10.2020

Niedziela

26.10.2020

Poniedziałek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

27.10.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

28.10.2020

Środa

ul. K. K. Wielkiego 28 *

29.10.2020

Czwartek

ul. K. K. Wielkiego 60 *

30.10.2020

Piątek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

31.10.2020

Sobota

ul. K. K. Wielkiego 60 *

1.11.2020

Niedziela (Wszystkich Świętych)

2.11.2020

Poniedziałek

3.11.2020

Wtorek

4.11.2020

Środa

5.11.2020

Czwartek

6.11.2020

Piątek

ul. Skwer 6 *

7.11.2020

Sobota

ul. K. K. Wielkiego 24

8.11.2020

Niedziela

ul. Rabsztyńska 2

9.11.2020

Poniedziałek

al. 1000-lecia 17

10.11.2020

Wtorek

11.11.2020

Środa (Święto Niepodległości)

ul. K. K. Wielkiego 14

ul. Orzeszkowej 22 *
ul. Piłsudskiego 22
ul. Skwer 6 *
ul. K. K. Wielkiego 24

al. 1000-lecia 2B

ul. K. K. Wielkiego 14
ul. Mickiewicza 7
ul. Nullo 2
ul. Orzeszkowej 22 *
ul. Piłsudskiego 22

KĄCIK KULINARNY

CAMEMBERT ZAPIEKANY Z FIGAMI
Kto nie kocha camemberta, zapiekanego i na ciepło podanego ? No, kto ? Wiem, pewnie ktoś by się znalazł, ale jednak
większość z nas jednak go kocha, a jako że sezon na figi nadal trwa (niech
trwa jak najdłużej) to zestawiłam go właśnie z nimi. Kolacja była zacna!
Naprawdę polecam ten przepis.
Camembert
zapiekany z figami:
• 1 duży okrągły
camembert
• 5 fig niedużych
• 2 ząbki czosnku
• świeżo mielony pieprz
• miód
• ew. świeży rozmaryn
+ 1 arkusz papieru
do pieczenia
Piekarnik rozgrzałam do 180° C.
Camemberta wyciągamy z pudełka i papieru, przecinamy go
w poziomie na pół. Do pudełeczka z którego go wyjęliśmy
wkładamy przycięty papier do
pieczenia.
Ja arkusz papieru złożyłam na
pół, przecięłam go i zgniotłam
w rękach ponieważ wtedy prościej go rozłożyć . Wyłożyłam
papierem pudełeczka (górę i dół)
na to położyłam ser.
Figę delikatnie myjemy, osuszamy i kroimy w cienkie plasterki. Układamy figę na serze,
na to dajemy cienko pokrojone
plasterki czosnku, oprószamy
czarnym pieprzem i układamy
po małej łyżeczce miodu na
środku, oprósz lek ko św ie-

ul. Buchowieckiego 15 A

ul. Krakowska 16

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 pełnią dyżur w godzinach od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.

• Obiady domowe 17 zł (zupa +II danie)
• II danie 16 zł
Obiady w abonamencie
zawsze w niższej cenie!
• zupa 5 zł

Dowóz lub odbiór osobisty

żym rozmarynem pokrojonym
drobno. Wstawiamy do piekarnika, po jakiś dwóch minutach,
pędzelkiem rozprowadziłam
miód po figach (miód się lekko
rozpuścił pod wpływem ciepła)

Całość piekłam około 10 minut.
Podałam z kromeczkami z bagietki, do tego kieliszek czerwonego wytrawnego wina i kolację
można zacząć.

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

Smacznie i do syta!

(od strony kuchni)
codziennie od 12.00 - 16.00

tel.: 511 441 554 • 537 426 400
Olkusz, Legionów Polskich 14
(pawilon I piętro)

Oferujemy organizację cateringu na imprezy okolicznościowe.
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AGA

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

SERWIS OPON

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)

PINIATKA

Przedstawiamy Piniatkę - śliczną, grzeczną
sunię, która szuka kogoś, kto ją pokocha.
Sunia miała pękniętą kość promieniową,
obecnie wraca do zdrowia i coraz lepiej
już chodzi na łapce. Piniatka ma około 1
roku, to jeszcze dziecko. Suczka waży 19 kg,
docelowo będzie ważyć ok 21 kg.
Usposobienie:
Piniatka to ta spokojniejsza z siostrzyczek.
Suczka lubi głaskanie i przytulanie, jest
bardzo grzeczna. Z całą pewnością wśród
potomków ma psy w typie myśliwskim, na
pewno będzie się szybko szkolić, jest pojętną dziewczynką. Na obecną chwilę Piniatka
dobrze reaguje na koty. Potrafi chodzić na
smyczy, jest cicha, niekłopotliwa.
Bardzo prosimy o dobry, troskliwy i kochający dom dla Piniatki. Wiele złego za nią. Teraz
czas na prawdziwy, dobry i troskliwy dom.
Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona.
Jest zaczipowana i zostanie za kilka dni
wysterylizowana.

PUCH

Przedstawiamy Pucha – ślicznego kudłatego
psiaka, który trafił pod naszą opiekę.
Puch to psiak okrutnie zaniedbany; jego całe
ciało pokryte jest ogromną ilością dredów
i filców. Puch jest pieskiem w wieku około 4
lat, waży 12 kg, to jego właściwa masa ciała.
Usposobienie: Na obecną chwilę Puch jest
bardzo przyjaźnie skierowany do opiekunów. Chętnie się przytula, jest radosny,
wpatrzony w człowieka.
Psiak potrafi chodzić na smyczy, nie szarpie
i nie wyrywa się podczas spacerów.
Puch wymaga by zadbać o jego okrywę
i choć 2-3 razy w roku odwiedzić groomera.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i zostanie
wykastrowany.

KELI

Przedstawiamy Keliego – ślicznego psiaka w typie cocker spaniela (w wersji mini),
który trafił pod naszą opiekę. Keli błąkał
się przez cały dzień po ulicach, zaczepiał
przechodzące osoby prosząc o jedzenie.
Gdy ktoś w końcu dał mu puszkę karmy
zjadł ją podobno w takim tempie jakby nie
jadł od tygodnia.
Keli trafił do nas brudny, zaniedbany,
z ogromną ilością dredów nie tylko na
uszach. Obecnie Keli jest u nas i szukamy
dla niego nowej rodziny. Psiak jest miły,
grzeczny, raczej spokojny. Na początku
trochę bał się chodzenia na smyczy, ale
wkrótce to się zmieni. Piesek ma około 9 lat,
waży około 11-12 kg, to jego właściwa masa
ciała. Bardzo prosimy o dobry, troskliwy
dom dla Keliego.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i zostanie
wykastrowany.

LAZUREK

Przedstawiamy kotka Lazurka, który wraz
z kilkoma innymi kotkami trafił pod naszą
opiekę w wyniku interwencji. Lazurek to
kotek młody; ma około 2 lat, waży 4,5 kg.
Kociak ma przepiękne, intensywne pręgi.
Mocno odznaczają się one ma jego sierści.
Kotek jest bardzo miły; mizia się, przytula,
przyjazny kotek, który zawsze ustępuje
miejsca innym kotkom. Do kotów jest uległy, przymilny, bezproblemowy, do ludzi
bardzo przymilny. Lazurek jest czystym
zwierzakiem, potrafi korzystać z kuwety
i nie sprawia żadnych problemów.
Bardzo prosimy o dobry dom dla naszego
podopiecznego.
Lazurek szuka domu NIEWYCHODZĄCEGO.
Profilaktyka: Kotek ma komplet szczepień.
Został odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany i został wykastrowany.

Profilaktyka: Kotka ma komplet szczepień stosownych do wieku, jest ogólnie zdrowa i w dobrej kondycji.
Została odrobaczona i odpchlona. Jest zaczipowana i po osiągnięciu dojrzałości zostanie wysterylizowana.
W naszym schronisku sterylizacja kociąt adoptowanych od nas jest darmowa. Sterylizacja jest OBOWIĄZKOWA.

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

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
Pionowo:
1. Marcin, kabareciarz
2. Zespół kaplic-stacji Męki Pańskiej
4. Papieru - na strzępy
5. Wycinał szpadą znak „Z”
6. Skandal obyczajowy
8. Głos Mruczka
14. Dawniej: gwiazda opery
16. Odbitka dokumentu
17. Pot. tysiąc złotych
19. Ivan, b. amer. tenisista
22. Zryte miejsce na drodze
23. Ogrodzony plac dla źrebaków
24. Składnik sosu winegret
25. ...-Zdrój, uzdrowisko dziecięce
26. Ślimak w przekładni ślimakowej

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

796 126 773
Firma z Dąbrowy Górniczej
zatrudni na umowę o pracę

ślusarzy • ślusarzy-spawaczy
tel: (32) 268 95 40, 609 188 089
mail: jasinska@zrm-bobrek.eu

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

Postaw na rozwój i zareklamuj
swój biznes w 55 miejscowościach.

Reklama już od 50 PLN

NAGRODY
Agata Przybyłek
„GRZECHU WARTA”

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

Zapraszamy do kontaktu

PARAFIA

Kotka na pewno były zwierzakiem domowym. Jest czyściutka i pachnąca.
Parafia jest grzeczna, super miła, kochana, towarzyska. Nie jest nachalna w kontakcie z opiekunami, jest delikatna, bardzo urocza.
Najchętniej spędza czas na kolanach opiekunów, wtula się w ręce, jest niezwykle pogodną koteczką. Kicia ma piękne, czarno-białe
umaszczenie, śliczną okrągłą główkę, jest uroczą dziewczynką. Obecnie Parafia ma około 3-4 miesiące, waży około 2 kg, jeszcze
rośnie. Powinna osiągnąć wagę około 4 kg. Kotka korzysta z kuwety, jest czyściutka. Ma dobry apetyt. To wspaniała kocia piękność.
Bardzo prosimy o dobry dom dla Parafii. To kochane kocię, które zasługuje na ciepły i kochający dom.
Parafia szuka domu NIEWYCHODZĄCEGO!

Poziomo:
3. Kieruje nim ordynator
7. Pierwszy człowiek
9. Miara mleka
10. Rozlew krwi
11. Wsch. sąsiad Nebraski
12. Dawny monarcha bułgarski
13. A6 na szosie
15. Służy do odprowadzania
zapachów z kuchni
18. Zerowy, to nulka
20. Końcowy lub cieplarniany
21. Prawy dopływ Wagu
24. Nowy pęd ze starego pnia
27. Scorupco lub Miko
28. Kocie łby
29. Podstawa lufy działa
30. Rodzaj słoika
31. Też jest formą obrony

Oferujemy takie usługi jak:

Sylwia Trojanowska
„SEKRETY I KŁAMSTWA”

Nie Zwlekaj!
Dołącz do Nas!

Tel.: 698 805 242
gwarekolkuski@wp.pl

Polub nas na Facebooku
i śledź aktualne informacje na bieżąco!

GwarekOlkuski
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SKUP AUT

POLICJA

Osobowe • Dostawcze
SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

SKLEP MOTORYZACYJNY

POCISK Z CZASÓW WOJNY ZNALEZIONY W KLUCZACH
Podczas prac ziemnych przy cmentarzu w Kluczach znaleziono niewybuch. O tym
fakcie powiadomiono już 16 Brygadę Powietrzno-Desantową z Krakowa, która
zdetonuje go w bezpiecznym miejscu.
Dnia (02.10.) około godziny 9 na ulicy Olkuskiej w Kluczach niedaleko Cmentarza
operator koparki, który zajmował się pracą ziemną wykopał niewybuch pochodzący najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej. Obok niewybuchu znajdowała się rura. O zdarzeniu natychmiast poinformowano policjantów. Miejsce,
w którym znaleziony został niewybuch, zostało zabezpieczone i będzie pilnowane przez policjantów, aż do momentu przyjazdu patrolu saperskiego. Niewybuch
zostanie zabrany i zdetonowany w bezpiecznym miejscu.
Co robić, odnalezienia niewybuchu? Przede wszystkim należy, jak najszybciej
powiadomić policję. Jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku, przenoszenie go
w inne miejsce grozi jego detonacją, a co za tym idzie, poważnym niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia osób przebywających w pobliżu.

POLICJANCI Z OLKUSZA ZATRZYMALI 50-LATKA POSZUKIWANEGO LISTEM GOŃCZYM

• 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

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

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

KONKURENCYJNE CENY!!!

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

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Upominek
od firmy gratis!
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Bukowno, Ul. Szkolna 1A
obok INTERMARCHE
Pn. - Pt. 800 - 1800, Sob. 800 - 1400

tel: 32

100 20 57

ZA BRAWUROWĄ JAZDĘ OBLIGATORYJNE UTRACISZ PRAWO JAZDY!
Policjanci z olkuskiej komendy czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich użytkowników dróg. W codziennej służbie skupiają się na kierowcach, którzy łamią
przepisy w ruchu drogowym i jeżdżą z nadmierną prędkością. Głównie z tej przyczyny dochodzi do największej liczby kolizji i wypadków drogowych. Nie ma więc
pobłażania na takie nieodpowiedzialne zachowanie kierowców.
Policjanci ruchu drogowego są szczególnie wyczuleni na łamanie regulacji dotyczących dozwolonej prędkości. W ciągu jednego dnia (25.09) policjanci z ruchu
drogowego zatrzymali 8 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość
o 50 km/h w terenie zabudowanym. Rekordzistą okazał się mieszkaniec powiatu
zawierciańskiego, który na drodze wojewódzkiej nr 794 w Strzegowej, przekroczył
prędkość o 62 km/h. Kierowca z pewnością jechał za szybko!
Nieodpowiedzialni kierowcy stracili prawo jazdy i otrzymali po 10 punktów karnych.
Siedmiu z nich zostało ukaranych mandatem karnym, natomiast wobec mieszkańca
powiatu zawierciańskiego zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu.

KOLEJNI NIETRZEŹWI KIEROWCY WYELIMINOWANI Z RUCHU DROGOWEGO
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu sprawdzają trzeźwość kierowców. Każdego dnia zatrzymują tych kierowców, którzy prowadzą
pojazd na „podwójnym gazie”. Zdarzają się również takie osoby, które jeżdżą
samochodem pomimo sądowego zakazu.
Dnia 26.09.br policjanci zatrzymali, dwóch pijanych kierowców, którzy prowadzili auta pomimo sądowych zakazów. Około godziny 9.30 w Olkuszu na ulicy
Wiejskiej patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli drogowej 53-letniego
kierowcę renault megan. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu
trzeźwości u kierowcy, wykazało 1,7 promila alkoholu. 53-latek miał również
dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Z kolei
wieczorem po godzinie 17 policjanci z Wolbromia zatrzymali w Porębie Dzierżnej kierowcę opla corsy. Jego styl jazdy (kierowca zjeżdżał do środka jezdni)
wskazywał, że może być nietrzeźwy. Ich przypuszczenia szybko się sprawdziły. Badanie alkomatem wykazało u kierowcy opla 2
promile alkoholu. Ponadto poruszał się on po drodze publicznej pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązywał do 12.10.2021 roku.
Teraz mieszkańcy powiatu olkuskiego po raz kolejny odpowiedzą przed sądem. Nie tylko jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które przewidziano karę do 2 lat pozbawienia, ale i naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, za które
kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Obaj kierowcy nie unikną kary za kolejne prowadzenie samochodu po
pijaku. Kierowcy odpowiedzą za przestępstwo, które jest zagrożone grzywną wymierzoną w stawkach dziennych uzależnioną od
dochodu lub karą ograniczenia wolności, lub karą pozbawienia wolności do lat 2, zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 3 do
15 lat oraz świadczeniem pieniężnym na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości
od 5 tys. zł. do 60 tys. zł.

POLICJANCI Z OLKUSZA ZATRZYMALI CZTERY OSOBY, KTÓRE HANDLOWAŁY NIELEGALNĄ ODZIEŻĄ
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Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 50-latek był poszukiwany listem gończym przez sąd w Olkuszu, ale również
przez inne sądy na terenie kraju.
Zatrzymanie 50-latka to wynik pracy policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Pracujący nad tą sprawą kryminalni podejrzewali,
że mężczyzna, który ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, może teraz znajdować się na terenie Olkusza. 50-latek wcześniej przebywał poza granicami kraju
i ciągle zmieniał swoje miejsce pobytu. W ten sposób chciał uniknąć kary pozbawienia wolności.
29.09.20r mężczyzna został zatrzymany i trafił do zakładu karnego. 50-latek był
poszukiwany przez sąd w Olkuszu, ale także przez sąd w Dąbrowie Tarnowskiej,
Przemyślu, Myślenicach, Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Żywcu, Katowicach, Nowym Targu, Opolu, Strzelcach Opolskich, Pile, Rawie Mazowieckiej, Bochni, Suwałkach, czy Mielcu za
przestępstwa skarbowe, których się dopuścił na terenie kraju.
Przypominamy, że na stronie internetowej olkuskiej Policji znajdują się dane osób poszukiwanych, wraz z ich wizerunkiem. W przypadku
rozpoznania osoby poszukiwanej lub posiadania informacji o jej miejscu przebywania, o tym fakcie należy powiadomić policję, nr tel. 112.
Takie zgłoszenia są anonimowe!

Blisko 5 tysięcy sztuk odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm
zabezpieczyli Policjanci Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Prewencji olkuskiej komendy. W tej sprawie zatrzymano czterech obywateli Bułgarii: 50-letnią
kobietę oraz trzech mężczyzn w wieku: 23, 47 i 52 lat, którzy usłyszeli zarzuty
wprowadzania do obrotu podróbek.
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą w toku prowadzonych czynności ustalili, że na jednym z targowisk w powiecie olkuskim mogą być wprowadzane do obrotu handlowego produkty opatrzone podrobionymi znakami towarowymi. W środę (23.09.) podczas przeprowadzonej kontroli funkcjonariusze,
ujawnili cztery stoiska, na których sprzedający oferowali nielegalną odzież. Były
to między innymi: spodnie, koszulki, bluzy, bielizna, na których widniały podrobione znaki towarowe znanych firm odzieżowych. W związku z tym procederem,
mundurowi zatrzymali cztery osoby i zabezpieczyli prawie 5 tysięcy sztuk odzieży. Towar już wstępnie wyceniono na kwotę trzystu sześćdziesięciu tysięcy złotych.
Zatrzymanym przedstawiono już zarzuty. Za obrót towarem nielegalnie oznakowanym markowymi znakami towarowymi, grozi do 2
lat pozbawienia wolności.
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ELEKTRONARZĘDZIA

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
v „TROLLE 2”
Reżyseria: Walt Dohrn, Gatunek: Animacja/Komedia, Produkcja: USA

SPRZEDAŻ

v • 8.10 godz. 15:30, 17:45 • 9.10 godz. 15:00, 15:45, 17:30 • 10.10 godz. 15:00, 17:30 •
• 11.10 godz 15:00, 11.10 godz 15:45, 17:30 • 15.10 godz. 15:00, 15:45, 17:30 •
• 16.10 godz 15:45 • 17.10 godz. 15:45 • 18.10 godz 15:45 • 22.10 godz. 15:45

Narzędzia skrawające
Ostrzenie:
• pił widiowych
• łańcuchów do pił
• narzędzia ręczne

v „AFTER 2”
Reżyseria: Roger Kumble, Gatunek: Melodramat, Produkcja: USA
• 8.10 godz. 20:00 • 9.10 godz. 18:00 • 10.10 godz. 20:30 • 11.10 godz. 20:30 • 15.10 godz. 18:00
v „JAK ZOSTAĆ GWIAZDĄ”
• 9.10 godz. 20:15 • 10.10 godz. 18:00 • 11.10 godz. 18:00 • 15.10 godz. 20:15 • 16.10 godz. 20:00
• 17.10 godz. 20:00 • 18.10 godz. 20:00 • 22.10 godz. 20:00
v „TARAPATY 2”
Reżyseria: Marta Karwowska, Gatunek: Familijny/Przygodowy, Produkcja: Polska
• 16.10 godz. 18:00 • 17.10 godz. 18:00 • 18.10 godz. 18:00 • 22.10 godz. 18:00
v „TAJEMNICZY OGRÓD”
Reżyseria: Marc Munden, Gatunek: Dramat/Familijny/Fantasy, Produkcja: Francja/Wielka Brytania
• 23.10 godz. 17:00 • 24.10 godz. 17:00 • 25.10 godz. 17:00 • 29.10 godz. 17:00 • 30.10 godz. 16:00
• 31.10 godz. 16:00
v „BANKSTERZY”
Reżyseria: Marcin Ziębiński, Gatunek: Dramat, Produkcja: Polska
• 23.10 godz. 19:30 • 24.10 godz. 19:30 • 25.10 godz. 19:30 • 29.10 godz. 19:30 • 30.10 godz. 18:15
• 31.10 godz. 18:15

SERWIS
Naprawa elektronarzędzi

tel: 533 190 712
Zapraszamy do nowej lokalizacji:
ul. Francesco Nullo 25

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

IMY
ZATRUDNRA
OPERATO D 25 t.
DŹWIGU O

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264
www.uniwersal.olkusz.pl • biuro@uniwersal.olkusz.pl

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Kontakt:
Zapraszamy do
Małgorzata Poznańska
Regionalnego Biura
tel. 696-052-702;
Oriflame w Olkuszu
email:
ul. Kr. K. Wielkiego 57

Świat należy
do kobiet

mpoznanska1@vp.pl
poniedziałek 1600 - 1800 www.twoje-ori.olkusz.pl
środa 1300 - 1700
zapraszamy do sklepu internetowego:
piątek 1200 - 1800 http://beautystore.oriflame.pl/842930

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
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
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
gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski
510 190 038
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
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.

„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.
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Zapraszamy na
jesienne zwiedzanie Polski
w promocyjnych cenach !!!
Oto przykładowe oferty autokarowe:

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

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

WYLEWKI MASZYNOWE

• 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

PILAR-KOS Paweł Maroszek

MIXOKRET SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI

• Wylewki maszynowe
• Docieplenia pianą PUR
• Sprzedaż i transport
kruszyw i materiałów sypkich
• Niwelacje terenu
• Wykopy
• Rozbiórki

USŁUGI:
• Wywrotką • Koparko-ładowarką • Koparką
Paweł Mstowski - Tel. 510 492 890
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 90 A, 32-310 Klucze
pawel.mstowski@interia.eu

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

tel. 518 718 020

Siatki okienne
i drzwiowe
przeciw owadom
PRODUCENT MOSKITIER

tel. 882-007-801

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

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN
biuro@moskitiery.olkusz.pl

