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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

USŁUGI INSTALACYJNE

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

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

PRODUCENT

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

Tel. 728 122 613

www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

AUTO SKUP
I AUTO ZŁOM

• SKUPUJEMY AUTA CAŁE ORAZ USZKODZONE
• ZŁOMUJEMY AUTA BEZ OC I PRZEGLĄDU
• DO 10 TYS, ODBIÓR LAWETĄ

tel. 601 223 939

SKUTERY

CENTRUM MEBLI
NA WYMIAR

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!
Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

TEL.: 5000 999 01

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

• 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

KASY FISKALNE DLA GASTRONOMII
Kasa fiskalna
Novitus NANO II
online biała

Kasa fiskalna
Posnet ERGO
online (wi-fi)

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

www.polnox.pl

"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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Park Czarna Góra w Olkuszu gotowy
Dobiegły końca prace rewitalizacyjne w obrębie Parku Czarna Góra. Wartość wszystkich prac to 14,4 mln złotych, z czego 9 mln
złotych zostało zabezpieczone dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Gminnego Programu Rewitalizacji. W niedalekiej przyszłości
Park zostanie otoczony ogrodzeniem oraz rozbudowany o trybuny z pełnym zapleczem sanitarnym i miejscami parkingowymi.
- Mieszkańcy naszej gminy otrzymują nowoczesny obiekt sportowy, z którego mogą być dumni. Mamy do dyspozycji dwa boiska
do piłki nożnej, profesjonalną infrastrukturę lekkoatletyczną,
a także elementy tzw. małej architektury - place zabaw i siłownię zewnętrzną. Tak szeroki zakres prac sprawia, że Czarna
Góra stała się miejscem dla wszystkich. O jakości wykonanych
prac świadczą również świadectwa i certyfikaty. – mówi Roman
Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Trwająca rewitalizacja Parku Czarna Góra swoim zakresem objęła
cztery zadania:
Przebudowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej

Przed przystąpieniem do prac, z istniejącej murawy boiska została
zdjęta darń o powierzchni około 6 tys. metrów kw., która została
ponownie ułożona na innych obiektach na terenie Gminy Olkusz.
Dzięki temu trawa otrzymała drugie życie, a na Czarnej Górze
można było realizować kolejne prace, związane z usunięciem nasypów z drenażem, wykonaniu nowej podbudowy z instalacją odwodnienia boiska, wodociągową oraz oświetleniem. Zasiana została
wysokiej jakości trawa sportowa.
Co ciekawe, w ramach instalacji wodociągowej na terenie kompleksu
zainstalowane zostały dwa podziemne zbiorniki o łącznej pojemności
około 205 m3 do gromadzenia wody deszczowej i źródlanej w celu
jej późniejszego wykorzystania do nawadniania boiska.

Boisko zostało wyposażone w automatyczny system nawadniania
oraz nowoczesne oświetlenie wykonane w technologii LED. W zależności od potrzeb oświetlenie może realizować różne funkcje
– nocne dozorowe, treningowe, meczowe oraz skupione na bieżni.
Przebudowa bieżni i urządzeń lekkoatletycznych
z budową zaplecza treningowego

Wykonano nową podbudowę z obrzeżami i odwodnieniem wokół
bieżni. Na całej powierzchni bieżni i w zakolach ułożono nową
nawierzchnię asfaltową, na której została wykonana profesjonalna,
certyfikowana nawierzchnia lekkoatletyczna FullPur.
Bieżna posiada 6 torów o dł. 400 m na okrężnej i 8 torów o dł.
110 m na prostej. Cały obiekt pozwoli trenować wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne, w tym m.in. biegi długo i krótkodystansowe,
z przeszkodami, skoki w dal, trójskoki, skoki wzwyż, o tyczce,
pchnięcie kulą, rzut oszczepem i dyskiem.
W ramach tego samego projektu powstało także zaplecze treningowe, składające się z bieżni dwutorowej 60 m, skoczni do skoku
w dal, rzutni do pchnięcia kulą oraz urządzenia do skoku wzwyż.
I tutaj nawierzchnia została wykonana w technologii FullPur.

Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa dwóch możliwości funkcjonalno-użytkowe Parku. Aby pozostawić jak najaltan rekreacyjnych, budowa obiektów małej architektury (place większą liczb drzew i zagwarantować pełne bezpieczeństwo, nawet
zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłownia zewnętrzna)
w trakcie realizacji inwestycji wykonywana była kolejna ekspertyza
W ramach tej części zadania powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe, dendrologiczna przez specjalistów.

W ramach realizacji zadania nie zapomniano o nowych drzewach.
Nasadzono m.in. różne gatunki dębu (szypułkowego, błotnego),
klonu (czerwonego, jawor), sosny (pospolitej, czarnej), a także lipy
- Na stadionie w Olkuszu mogą być rozgrywane wszystkie kon- Wykonano również nowoczesne oświetlenie parkowe oraz usta- drobnolistnej, jesionu wyniosłego, brzozy brodawkowatej, jodły
kurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok o tyczce, wiono liczne elementy małej architektury. Wokół całego parku kaukaskiej, świerku pospolitego, olszy czarnej oraz tulipanowca
skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem powstała ścieżka z nawierzchnią asfaltową o długości około 1 amerykańskiego. Łącznie na terenie Czarnej Góry pojawi się pooraz rzut oszczepem. Wyniki uzyskiwane w tych konkurencjach km w formie pętli, która będzie mogła służyć amatorom biegania nad 700 sztuk drzew.
Warto dodać, że to nie koniec prac w obrębie Parku Czarna Góra.
będą mogły być podstawą do przyznania zawodnikom określo- i jazdy na rolkach.
nej klasy sportowej (z mistrzowską międzynarodową włącznie) Park od lat pozostawiony samemu sobie nie zachęcał do odwiedzin Jeszcze w grudniu tego roku obiekt zostanie ogrodzony. Gmina
– czytamy w świadectwie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, i uprawiania sportu. W tym czasie podejmowano liczne próby jego Olkusz podpisała również umowę o dofinansowanie dla budowy
potwierdzającym uzyskanie zgodności stadionu na Czarnej Górze rewitalizacji, jednak żadna nie doszła do skutku. Dzięki determi- budynku zaplecza sportowego z trybunami na „Czarnej Górze”
z wymaganiami World Athletics i PZLA. Obiekt został zaliczony nacji i odważnej decyzji burmistrza Romana Piaśnika możliwe stało w Olkuszu. Wartość całej inwestycji sięga łącznie blisko 7 mln
do kategorii IVA.
się przygotowanie projektu, który jest kompromisem pomiędzy złotych, a umowa o dofinansowanie, zawarta z Ministrem Kultury,
oczekiwaniami sportowców oraz osób szukających chwili wytchnie- Dziedzictwa Narodowego i Sportu, opiewa na 1 529 300,00 zł.
Przebudowa i rozbudowa boiska treningowego do
piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy
nia i spacerujących z dziećmi.
W najbliższych latach powstaną trybuny, mieszczące około 600
Miejsce po dawnym boisku oraz niezagospodarowany teren zostały Do wykonania nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego nie- osób, parking dla 60 pojazdów oraz zaplecze sanitarne. Całość
przeznaczone na drugie boisko treningowe. Profesjonalna, wysokiej zbędne było odpowiednie przygotowanie infrastruktury, w tym tej zostanie zlokalizowana na niezagospodarowanej dotychczas pojakości nawierzchnia ze sztucznej trawy, wykonane piłkochwyty podziemnej. Wymagało to usunięcia drzew, które w zdecydowanej wierzchni w obrębie Parku – między 8 torową bieżnią a alejką łąoraz system odwodnienia, pozwolą na użytkowanie obiektu nawet większości były stare, stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa czącą wejście na basen z ul. Parkową.
w mniej przyjaznych warunkach atmosferycznych.
użytkowników Parku. Część z nich była zwykłymi samosiejkami,
v fot. jesienne www.panpstryk.pl
które rosły w sposób nieuporządkowany, znacznie ograniczając

CHOINKI
u Tomka
DOWÓZ GRATIS!!!
na terenie Olkusza
za zakupy
minimum 150 zł

dwie altany, siłownia zewnętrza oraz trzy place zabaw: dla dzieci
małych, dużych i dzieci z niepełnosprawnością, z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu.

WIANKI
I OZDOBY
ŚWIĄTECZNE
JEMIOŁA

tel.: 533-121-348

Zapraszamy od 11 do 24 grudnia
Codziennie: 8.00 - 19.00

Olkusz, Aleja 1000-lecia 1J

Choinki u Tomka

Obok stacji ORLEN

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!
SPRZEDAŻ I SERWIS: TELEFONÓW,
LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI
A NA GWIAZDKĘ
POLECAMY...

Słuchawki
TWS Stereo i11

49,99 PLN !!!
NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535
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Zamek Rabsztyn dla niepełnosprawnych
W miniony piątek odwiedzili zamek Rabsztyn przedstawiciele firmy Audiotour, która na zlecenie władz miasta realizuje projekt „Zapewnienie dostępności
zamku w Rabsztynie dla osób niepełnosprawnych. Jest on częścią większego
zadania pt. „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz –
stworzenie nowego produktu turystycznego”.
- Zależy nam, aby ruiny zamku
mogły także zwiedzać osoby z dysfunkcjami wzroku, czy słuchu.
Dzięki realizowanemu projektowi możliwe będzie poznawanie
historii zamku przez wysłuchanie
nagrań, czy korzystając z przewodników w alfabecie Braille’a.
Dostępna będzie również dotykowana przestrzenna makieta, która
pomoże w wyobrażeniu sobie wyglądu zamku w czasach jego świetności. Będziemy też chcieli ułatwić
poruszanie się po zamku osobom
niepełnosprawnym i seniorom. –
mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Piątkowa wizyta na zamku,
w której wzięli też udział pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu, miała na celu ustalenie
na miejscu szczegółów dotyczących
usytuowania punktów, w których
turyści będą mogli odsłuchać kolejnych nagrań, zamieszczonych
w specjalnej aplikacji na tablety
i smartfony, ułatwiającej zwiedzanie zamku osobom z niepełnosprawnościami. W ramach projektu
zostaną także zakupione audioprzewodniki i tablety, które będą
udostępniane niepełnosprawnym
turystom. Także strona internetowa
zamku zostanie dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na terenie zamku zostaną zamontowane tablice informacyjne z opisem w języku polskim i angielskim,

a także w alfabecie Braille’a. Będzie
również wykonana broszura brajlowska o zamku w Rabsztynie.
Ciekawą formą, która umożliwi
osobom niewidzącym i niedowidzącym wyobrazić sobie wygląd
zamku, stanie się przestrzenna
makieta zamku wykonana w formie odlewu z brązu. Taka makieta,
pokazująca wygląd zamku w czasach świetności, będzie atrakcją
dla wszystkich zwiedzających.
Poza tym w ramach zadania zostanie zakupiony elektryczny wózek
inwalidzki z kołami terenowymi,
schodołaz gąsienicowy oraz tzw. laski-krzesła. Przeprowadzenie tych
działań pozwoli na udostępnienie
wiosną przyszłego roku całości
zamku zwiedzającym.
Na realizację projektu
„Zagospodarowanie ruin zamku

w Rabsztynie w Gminie Olkusz
- stworzenie nowego produktu
turystycznego” Gmina Olkusz
poz ysk a ła dof inansowanie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 –
2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój
wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój
lokalnych zasobów subregionów
– z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Umowę
na dof inansowanie Gmina
Olkusz podpisała 17 stycznia 2019
roku. Wartość projektu zgodnie z umową, to 3 114 883,65 zł,
z czego 1 709 387,32 pokryje unijne
dofinansowanie.
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KOMPLEKSOWE
WYLEWKI MASZYNOWE

• POSADZKI
• CHUDZIAKI
• STYROBETONY

tel. 605 638 748

Kuźnice 12, 28-362 Nagłowice
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MAŁOPOLSCY TERYTORIALSI
ZŁOŻĄ PRZYSIĘGĘ WOJSKOWĄ
W niedzielę 13 grudnia w podkrakowskiej Rząsce słowa roty przysięgi wojskowej wypowie kolejnych 30 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady
Obrony Terytorialnej (11 MBOT) im. gen. Leopolda OKULICKIEGO. Będzie
to trzecia w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy OT.
Uroczysta przysięga

W niedzielę 13 grudnia o godzinie 11.00 na terenie Jednostki
Wojskowej w Rząsce 30 żołnierzy 11 MBOT złoży uroczystą
przysięgę wojskową. Nałożone
obostrzenia epidemiczne spraw iają, ż e prz ysięga będzie
zamknięta dla gości. Aby to
częściowo zrekompensować,
wydarzenie będzie transmitowane „na żywo” w Internecie.
- To trzeci taki przypadek,
kiedy rodziny żołnierzy składających przysięgę nie będą
mogły towarzyszyć swoim najbliższym. Dlatego też oprócz
relacji internetowej zapewnimy
profesjonalną obsługę fotograficzną. Dzięki temu będziemy
mogli w ręcz yć ż ołnierzom
pamiątkę najwyższej jakości
- mówi Dowódca Brygady płk
Krzysztof GONCERZ.
Szkolenie

Od 28 listopada trwa intensy wne 16-dniowe szkolenie
podstawowe i 8-dniowe szkolenie wyrównawcze kolejnych
ochotników z województ wa
małopolskiego. Popularna „szesnastka” to pierwsze zetknięcie
ze służbą wojskową. W jej trakcie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. podstaw

AKUMULATORY

DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
CIĘŻAROWYCH, ROLNICZYCH I AUTOBUSÓW
NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY- SPRAWDŹ NAS!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku!
taktyki, topografii, przetrwania
na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią.
Żołnierze szkoleni są z użyciem
najnowocześniejszego sprzętu,
w tym polskich karabinków
MSBS Grot (5,56 mm).

i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne,
posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na
temat służby oraz rekrutacji
do 11 MBOT można uzyskać
w Wojskow ych Komendach
Kto może ubiegać się
Uz up eł n ień : w K ra kow ie ,
o służbę w 11 MBOT?
Oświęcimiu, Nowym Targu,
Zaproszenie dla osób, które Nowym Sączu i Tarnowie.
chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwav mjr Bartosz KUBAL
lifikacje poprzez służbę w 11
Oficer prasowy
MBOT jest nadal aktualne.
O s ł u ż b ę w m a łop ol sk ie j
Brygadzie może się ubiegać
każ dy, kto posiada oby watelstwo polskie, znajduje się
w przedziale wiekowym 18-55
lat, posiada zdolność fizyczną

11 Małopolska Brygada
Obrony Terytorialnej
www.terytorialsi.mil.pl
FB: Wojska-ObronyTerytorialnej
TT:@terytorialsi
„Zawsze gotowi,
zawsze blisko”

Olkusz, ul. Rataja 1 (koło Biedronki)
500 643 500
Skała, ul. Krakowska 109
500 688 500
MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz!
W latach 2020-2022 Gmina Olkusz kontynuuje nieodpłatny wywóz i utylizację odpadów zawierających
azbest w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz – etap II”. Celem projektu jest utylizacja maksymalnej
ilości ton wyrobów zawierających azbest.
• Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane do 31 grudnia 2032 roku jeżeli są w dobrym
stanie technicznym, nie mają uszkodzeń, nie są popękane, połamane oraz ich powierzchnia nie uległa
erozji.
• Obowiązek usunięcia azbestu z obiektów i nieruchomości spoczywa na ich właścicielu.
• Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest są pracami niebezpiecznymi i wymagają
spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego w przypadku
planowanego usuwania wyrobów zawierających azbest konieczne jest wynajęcie specjalistycznej
firmy, która posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i sprzęt do wykonywania tego typu prac.
• Wyroby zawierające azbest po ich zdemontowaniu muszą być transportowane przy użyciu specjalnych
oznakowań i umieszczane na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Informacje i wnioski o nieodpłatny odbiór zdemontowanych wyrobów zawierających azbest można
uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu, tel. 32 626 01 67 oraz na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl. Zachęcam do składania
wniosków o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest.
Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu do 2032 roku należy usunąć i zutylizować azbest
z terenu całego kraju!
Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

5
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

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 10.12.2020 r.
do 30.12.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
• działki nr ew. gr. 1395, 1384, 442/1, 1425/1 w miejscowości Niesułowice
w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: telekomunikacyjna linia
napowietrzna światłowodowa
• działki nr ew. gr. 1487/33, 1487/34 w Olkuszu w celu umieszczenia w nich urządzeń
infrastruktury technicznej: przyłącz gazu
• działka nr ew. gr. 710 w miejscowości Witeradów w celu umieszczenia w niej urządzeń
infrastruktury technicznej: przyłącz gazu
• działki nr ew. gr. 1480, 1507,1485, 1484, 1482, 67/3 w miejscowości Gorenice
w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: telekomunikacyjna linia
napowietrzna światłowodowa
• działki nr ew. gr. 72/3, 363/2, 63/8 w miejscowości Zawada w celu umieszczenia w nich
urządzeń infrastruktury technicznej: telekomunikacyjna linia napowietrzna światłowodowa
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym
w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (32) 626-01-58.

• 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 urokliwym miejscu nieopodal
zalewu położony na 10 a.
działce gm. Kroczyce.
Cena: 730 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
domok.300 mkw trzy kondygnacje,
budowany iwykończony zsolidnych
materiałów,dozamieszkania,posiada
trzy niezależnewejścia,położonyna
9 arowejdziałcewKluczach.
Cena: 550 tys. PLN

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

DO SPRZEDANIA
działka 38 a, budowlana ok. 8 a,
pozostała część: zieleń nieurządzona,
dojazd drogą asfaltową, z dostępem
do mediów: gaz, prąd, woda,
usytuowana w cichej i malowniczej
miejscowości Rodaki.
Cena: 125 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Działka w całości budowlana 16 a z
dostępem do mediów: gaz, prąd,
kanalizacja, dojazd drogą gminną,
otoczona brzozowym lasem,
położona w zacisznej dzielnicy
Zawiercia.
Cena: 118 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Działka w całości budowlana 11 a
z dostępem do mediów: gaz,
prąd, kanalizacja, dojazd drogą
gminną, pod lasem, we
wschodniej części Zawiercia.
Cena: 88 tys. PLN
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i zbliżającego się Nowego 2021 Roku
pragniemy serdecznie podziękować
naszym Klientom
za dotychczasową współpracę
oraz złożyć wszystkim Mieszkańcom Olkusza
moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu
Jolanta Dudkiewicz

Z okazji Świąt
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Bożego Narodzenia
wszystkim naszym Klientom,
wszystkim naszym Klientom,
mieszkańcom
Olkusza i okolicznych
mieszkańcom
Olkusza gmin,
życzymy
chwil wypełnionych
radością,
i okolicznych
gmin,
miłością
i pogodą
ducha,
życzymy
chwil
a w Nowym 2021
roku
wypełnionych
radością,
miłością
pogodąpomyślności
ducha,
dużo
spokoju i wszelkiej
a w Nowym 2021 roku
dużoPrzedsiębiorstwa
spokoju
Pracownicy
i wszelkiej
pomyślności
Wodociągów
i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Olkuszu
Pracownicy Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Olkuszu

od 195 6

od 1956
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KĄCIK KULINARNY

KR

A K- M A R F I S H

CENTRUM RYBNE
• RYBY ŚWIEŻE (POLECAMY KARPIA) •
• RYBY MROŻONE • RYBY WĘDZONE •
• KONSERWY •

DUŻY WYBÓR
PRZETWORÓW RYBNYCH

• SOLONYCH • MARYNOWANYCH •
• SAŁATEK WŁASNEJ PRODUKCJI

OLKUSZ
ul. Króla Kazimierza
Wielkiego 33

WOLBROM
ul. Krakowska 52A

PIEROGI Z SUSKĄ SECHLOŃSKĄ I
ORZECHAMI – WIGILIJNY PRZEPIS
Pierogi z suską sechlońską znam z Małopolskiego Festiwalu Smaku, gdzie były serwowane i wygrywały kolejne wyróżnienia.U mnie Wigilia nie może odbyć się bez tego przepisu! Zapraszam
Ciasto na pierogi
• 1 kg mąki
• 3 jajka
• 2 szklanki wrzątku

Mąkę wysypujemy na blat, robimy dołek, wbijamy jajka i dodajemy wodę porcjami i zagniatamy ciasto.
Farsz
• suska sechlońska*
bez pestki 0,5 kg
• orzechy włoskie 20 dkg
• orzechy laskowe 10 dkg
• łyżeczka cynamonu
• łyżeczka mielonych goździków
• 2 łyżki cukru brązowego
• 0,25 ml miodu lipowego
• 0, 25 ml ciepłej wody
• Miodowa śmietana
• śmietana 18%
• 0,25 ml miodu lipowego
• Do ewentualnego
przysmażenia
• masło klarowane

Orzechy mielimy i mieszamy
z cynamonem, goździkami i cukrem brązowym. Odstawiamy.

Na początek zabieramy się za
śliwki, przesypujemy je do miski.
Miód rozpuszczamy w ciepłej
wodzie i zalewamy nim śliwki –
odstawiamy – ja odstawiłam na
całą noc.

Śmietanę mieszamy z miodem – ja za pomocą miksera
i odstawiamy.

Rozwałkowujemy ciasto, na
tak ie k rą żk i ż eby zmieścić
w środku śliwkę. Sklejamy pierogi, gotujemy je w osolonej
delikatnie wodzie. Możemy je
podawać tak, lub przysmażyć na
maśle klarowanym. Podajemy
z miodową śmietaną.

Śliwki wyciągamy z wody i faszerujemy orzechami. Odkładamy
Smacznego!
na talerz.
Ulla Pałka

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

Zdrowych spokojnych
i pełnych rodzinnego ciepła świąt
Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego
zabiegania oraz chwili zadumy.

Zapraszamy do składania
świątecznych zamówień garmażeryjnych

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz
spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

- Pierogi z kapustą i pieczarkami - Uszka z kapustą i pieczarkami - Krokiety według zamówienia - Ryba po grecku - Śledzie według zamówienia - Sałatka jarzynowa - Surówki obiadowe Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 511 441 554

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

tel.: 511 441 554 • 537 426 400
nieczynne 25 i 26 grudnia

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

LOTERIA
Piękna miła kochana sunia
Przedstawiamy Loterię - super fajną,
kochaniutką, młodziutką sunię, która trafiła pod naszą opiekę.
Loteria jest w wieku około 1 roku,
waży 19 kg, powinna około 20.
Sunia jest cichutka, grzeczna, przyjazna, niesamowicie łagodna.
Loteryjka ładnie chodzi na smyczy,
nie ciągnie i nie wyrywa się w czasie
spacerów. Suczka bardzo dobrze
reaguje na inne pieski.
To cudowna, czarna-podpalana
sunia z białą krawatką, która czeka
na najlepszy dom.
Bardzo prosimy o szansę i troskliwą
rodzinę dla Loterii.
Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. Jest zaczipowana
i wysterylizowana.

PEPSI (Z COLĄ)

WELUREK

Przedstawiamy Pepsi - prześliczną
burą kotkę z rudymi znaczeniami,
która trafiła pod naszą opiekę ze
swoją kocią rodzinką.

Przedstawiamy Welurka - spokojnego, kochanego psiaka, który
trafił pod naszą opiekę po śmierci
właściciela.

Pepsi jest bardzo piękna, zadbana.
To młoda koteczka; ma około 1-1,5
roku, waży 3,5 kg, to jej właściwa
masa ciała.

Psiak jest malutki; waży 7-8 kg, nie
jest stary, ma około 7-8 lat.

Pepsinka jest delikatna, ale bardzo
miła. Głaskana mruczy i chętnie
przytula się do opiekunów.
Kicia z całą pewnością może
zamieszkać z drugim kotkiem, jest
bardzo łagodna.
Bardzo prosimy o dobry, spokojny,
troskliwy dom dla tej wspaniałej
koteczki.
Profilaktyka:
Kotka ma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. Jest zaczipowana
i została wysterylizowana.

Telefon kontaktowy:
Iwona – 793 993 779

Welurek trafił do nas trochę zaniedbany, ale obecnie wygląda coraz
ładniej.
Welurek jest troszkę nieśmiały,
ale to przyjazny, uroczy zwierzak,
którego można wziąć na ręce i przytulać.
Maluch na pewno dogada się z innymi psami.
Bardzo prosimy o dom dla Welurka
i jego psiego przyjaciela.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogólnie zdrowy, leczymy
jedynie zaniedbaną skórę. Został
odrobaczony i odpchlony. Jest
zaczipowany i został 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 otrzymujemy 		
		
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

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia
oraz poszanowanie godności osobistej. Nie bądź obojętny. Reaguj na przemoc!
Słyszysz czyjś płacz? Widzisz, że ktoś z Twoich znajomych, sąsiadów doznaje przemocy?
Zgłoś lub Zadzwoń! Pomóż sobie i swoim bliskim zgłoś się po pomoc! Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!
Na Twoim terenie funkcjonują placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:
Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, zarówno osób
pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej, jak i
sprawców przemocy.
W Punkcie dyżurują specjaliści:
prawnik, psycholog i pracownik socjalny.
Tu uzyskasz:
• konsultacje psychologiczne i prawne,
• wsparcie psychologiczne,
• wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,
• informacje na temat placówek udzielających
pomocy osobom krzywdzonym,
• możliwości uzyskania pomocy przez Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Dyżury w Punkcie odbywają się dwa razy w tygodniu:
w każdy wtorek - dyżur prawnika i pracownika
socjalnego oraz
każdy czwartek - dyżur psychologa, w godzinach
popołudniowych: 15.00 - 17.00

Telefon zaufania - Bezpłatna infolinia

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie powołany Zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
Podejmowanie przez Zespół Interdyscyplinarny
lub Grupę Roboczą interwencji w środowisku
wobec rodziny dotkniętej przemocą, odbywa się w
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.
Lokalne placówki i instytucje
Nowy Szpital
Al. 1000-lenia 13, tel. 32 240 12 00;
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Al. 1000-lecia 13, tel. 32 240 13 73
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Al. 1000-lecia 15c, tel. 32 641 32 12
Gminny Punkt Wsparcia Osób i Rodzin
ul. Szpitalna 9, tel. 518 419 214
Punkt Interwencji Kryzysowej PCPR
ul. Piłsudskiego 21, tel. 32 643 39 41

800 17 00 77

Komenda Powiatowa Policji
ul. J.P II 32, tel. 32 643 82 00 lub 112

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

Prokuratura Rejonowa
ul. Fr. Nullo 6, tel. 32 645 00 07
Sąd Rejonowy
ul. K.K. Wielkiego 45, tel. 32 643 15 57

Przemoc w rodzinie jest jednym
z dominujących obecnie problemów społecznych.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we
współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum
Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan
awaryjny” dla osób doświadczających przemocy domowej
w epidemii koronawirusa. Zawiera on informacje
o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla
wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają
przemocy. Pobierz bezpłatną aplikację „Twój Parasol” –
nowe narzędzie do walki z przemocą. Aplikacja „Twój
Parasol” poza materiałami edukacyjnymi umożliwia dostęp
do bazy organizacji oferujących wsparcie. Więcej
informacji o aplikacji „Twój Parasol” na stronie http://
mopssopot.pl/pobierz-bezplatna-aplikacje-twoj-parasolnowe-narzedzie-do-walki-z-przemocą (Źródło: rpo.gov.pl)
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon
dla osób doznających przemocy domowej i świadków
przemocy 800 12 00 02. Działa także poradnia e-mailowa:
niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto w poniedziałki
w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się
z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype
(pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem
Skype mogą również korzystać także osoby, posługujące
się językiem migowym.
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,
prowadzony
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Dzwoniąc pod 116 111, młodzi ludzie znajdą wsparcie
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ops.olkusz.pl
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LOMBARD OLKUSZ

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
Przebijemy każdą cenę!
Gotówka od ręki!
Z nami zawsze się dogadasz

Zapraszamy od 800 - 2000

Jurajscy OYAMA Karatecy z Wolbromia i Olkusza
trenują stacjonarnie na sali gimnastycznej i online.
Zamykamy wyjątkowy rok 2020, w którym zorganizowaliśmy 3 sesje egzaminacyjne na stopnie uczniowskie, IV Otwarte Mistrzostwa Regionalne w lutym
w Wolbromiu, udany obóz letni w Sztutowie. Obecnie trenujemy i przygotowujemy się, przestrzegając zasad reżimu sanitarnego, m.in. do egzaminu
na czarny pas i zaplanowanych na 29 maja 2021 roku XXVI Mistrzostw Polski
OYAMA PFK w Wolbromiu pod patronatem BMiG Wolbrom Adama Zielnika
oraz OYAMA PFK na czele z Hanshi Janem Dyduchem 8 dan.
Głównym organizatorem mistrzostw jest Jurajski Klub OYAMA Karate
na czele z Sensei Kazimierzem Skalniakiem 4 dan.
OSU!

OLKUSZ, UL. KASZTANOWA 4
tel. 512 777 884

Choinki, jodły,
świerki doniczkowe i cięte

ACZER

tel. 662-121-525
OLKUSZ
ul. Zagaje 48

Pon. - Pt. 800 - 1800 • Sob. 800 - 1600 • Nd 900 - 1600

www.aczer.com.pl

Życzymy Wszystkim Zdrowych Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku 2021.

KRZYŻÓWKA

Litery na zielonych polach
czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się we
wtorek (15.12. br) między 9.30 a 10.00 do redakcji
Gwarka Olkuskiego pod numer 698 805 242 i podadzą
poprawne hasło mamy książki!

Poziomo:
1. Łączy główkę fajki z ustnikiem
4. Siatkarze z Bełchatowa
7. Trzeci miesiąc
9. Główny cel ataku w szachach
10. Pot. przyjaciel, towarzysz
11. Polska w nim od III 1999 r.
12. Połknął Czerwonego Kapturka
13. Leśny ssak z kitą
17. Surowiec do produkcji etanolu
18. Włoski bolid w Formule 1
19. Pola ..., czyli Apolonia Chałupiec
22. Zielona odmiana berylu
24. Imię Duczyńskiej, malarki
25. Urywek, wycinek
26. Imię Klossa, z serialu
Pionowo:
1. Składnik betonu
2. Pilnuje skarbów zamku w Łęczycy
3. Realizowany w banku
5. Leczy choroby serca
6. Biały dog w czarne cętki
8. Wsypywany do herbaty
14. Śpiewał w grupie The Police
15. Oficjalna kontrola publikacji,
filmów itp.
16. Drobniutki, ostry kawałek
drewna
20. ... Piaf, fr. piosenkarka
21. Bukareszteńczyk
23. Okrutny grecki bóg wojny

Wypełnij diagram w taki sposób, aby w każdym wierszu,
w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych
kwadratów 3x3 znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

NAGRODY:
Natalia Sońska
„ZAKOCHAJ SIĘ, JULIO”

Karolina Wilczyńska
„ZAMARZNIĘTE SERCA”
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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

SKUP AUT

Osobowe • Dostawcze
SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

MaChina Paweł Bretner

WARSZTAT SAMOCHODOWY

Wymiana: Rozrządów • Sprzęgieł • Oleju
Filtrów • Tarcz • Klocków itp.
Naprawa Zawieszeń
Kompleksowy Serwis Klimatyzacji
KONKURENCYJNE CENY!!!
ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

POLICJA
KIEROWCO ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ NA DRODZE!
3 osoby zostały ranne w wypadku drogowym, do którego doszło w ubiegłą sobotę w miejscowości
Kogutek niedaleko Olkusza. Kierowca audi zderzył się czołowo z oplem.
W sobotę (5.12.br.) około godziny 7.10 na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Kogutek doszło do
zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący audi
jadąc z Olkusza w kierunku Krakowa, zauważył jak do ruchu z zatoczki autobusowej włącza się
volkswagen. Chcąc uniknąć zderzenia z tym pojazdem, kierowca audi zjechał na przeciwległy pas
ruchu i uderzył w prawidłowo jadącego Opla Zafirę. Do szpitala zostali przewiezieni kierowca opla
i jego pasażer oraz kierowca audi. Doznali oni m.in. urazów kręgosłupa i klatki piersiowej. Kierowcy
pojazdów byli trzeźwi.
Utrudnienia na drodze trwały półtorej godziny. Wyznaczono objazd przez miejscowość Zimnodół.
Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Policjanci będą szczegółowo wyjaśniać dokładny przebieg i okoliczności tego
zdarzenia.

STARANOWAŁ 17 SAMOCHODÓW, ROGATKI KOLEJOWE, BUDYNEK MIESZKALNY I PRÓBOWAŁ ROZJECHAĆ POLICJANTA. ZOSTAŁ ZATRZYMANY PO POŚCIGU PRZEZ DWA WOJEWÓDZTWA.
30-latek z powiatu miechowskiego jechał mercedesem sprinterem przez dwa województwa:
śląskie i małopolskie. Od Katowic przez Olkusz, Wolbrom do Podlesic w powiecie miechowskim.
Kierowca po drodze uszkodził 17 samochodów, rogatki na przejeździe kolejowym. W Podlesicach
staranował radiowóz dzielnicowego z Wolbromia i próbował go zepchnąć z drogi. Policjant oddał
kilka strzałów celując w tylną oponę. 30-latek zatrzymał samochód i dalej uciekał pieszo. Po kilkudziesięciu metrach został zatrzymany przez dzielnicowego.
W środę (02.12.br.) na drogach województwa śląskiego i małopolskiego rozgrywały się sceny jak
z filmu kryminalnego. Po południu tego dnia, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu otrzymał zgłoszenie, że kierowca mercedesa sprintera, który na terenie Śląska doprowadził do 7 kolizji, jedzie od Katowic przez Dąbrowę Górniczą w kierunku powiatu olkuskiego. Mężczyzna jechał
taranując samochody i łamiąc przepisy ruchu drogowego. Swoim zachowaniem stwarzał poważne
zagrożenie na drodze. W Bolesławiu, już na terenie Małopolski, uszkodził kolejne 5 pojazdów. Jadąc
przez Olkusz następne 4 samochody. W pościg za niebezpiecznie zachowującym się kierowcą
sprintera ruszyli policjanci z Olkusza. Jechali za nim na sygnałach aż do Wolbromia. Tam, kierowca mercedesa, z dużą prędkością, staranował zamknięte
rogatki i wjechał na przejazd kolejowy. Wyprzedzał na przejściach dla pieszych i na podwójnej ciągłej. Nie stosował się do ruchu prawostronnego.
W tym czasie dzielnicowy z Komisariatu Policji w Wolbromiu pełnił jednoosobowo służbę oznakowanym radiowozem - oplem mokką. Słysząc komunikaty
o kierowcy mercedesa, natychmiast ruszył w teren w poszukiwaniu samochodu. Już po chwili, na jednej z ulic Wolbromia, zauważył poszukiwany pojazd.
Policjant ruszył za nim, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. Mężczyzna nie zatrzymał się, nie reagował też na polecenia wydawane przez policjanta.
Dzielnicowy dalej kontynuował pościg, wjeżdżając na teren powiatu miechowskiego. Nagle, w miejscowości Podlesice kierowca mercedesa zatrzymał się,
włączył wsteczny bieg i uderzył w radiowóz, próbując zepchnąć go z drogi. Po chwili kierowca znowu ruszył do przodu i skręcił w jedną z posesji, a następnie
wjechał w budynek, uderzył w ganek i drzwi wejściowe.
Dzielnicowy wyszedł z radiowozu i podbiegł do mercedesa aby go unieruchomić, ale jego kierowca zaczął cofać. Chciał najechać na policjanta. Reakcja
policjanta była natychmiastowa. Wyciągnął broń i wydał kierowcy polecenie do „zatrzymania się”. Mężczyzna nadal nie reagował. Padły strzały w kierunku
tylnej opony mercedesa. Pomimo tego kierowca ruszył samochodem. Przejechał za budynek, a kiedy uszło powietrze z opony, zatrzymał się i zaczął uciekać na piechotę w pobliskie zarośla i sad. Za nim ruszył dzielnicowy. Po kilkudziesięciu metrach mężczyzna został zatrzymany i obezwładniony. Policjant
o zdarzeniu poinformował dyżurnego jednostki. Na miejsce skierowano policjantów z Komisariatu Policji w Miechowie. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy.
Policjanci pobrali mu krew do badania, by sprawdzić czy nie znajdował się on pod wpływem narkotyków.
Policjanci z Miechowa przedstawili mężczyźnie zarzuty uszkodzenia mienia, niezatrzymania się do kontroli drogowej i ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także
czynnej napaści na policjanta. Do tych zarzutów dojdą jeszcze kolejne, za przestępstwa popełnione na terenie Śląska. Prokurator skierował dziś wniosek do
Sądu o tymczasowy areszt dla 30-latka.

PIJANY KIEROWCA TIRA WJECHAŁ W OSOBÓWKĘ I USZKODZIŁ SŁUP OŚWIETLENIOWY.
Dwa promile alkoholu w organizmie miał nietrzeźwy kierowca tira, który spowodował kolizje. Na
skrzyżowaniu ulicy Biema z Aleją 1000-lecia w Olkuszu wjechał w bmw, a chwilę później zatrzymał
się na słupie oświetleniowym. Jego dalszą jazdę uniemożliwił świadek zdarzenia.
Do zdarzenia doszło w środę (02.12.) około godziny 17.30. Kierujący bmw zauważył, jak Aleją 1000lecia w Olkuszu - środkiem drogi - jedzie tir. Mężczyzna podejrzewał, że kierowca ciężarówki może
być nietrzeźwy. Postanowił jechać za nim. W pewnym momencie kierowca tira uderzył w słup
oświetleniowy. Samochód zatrzymał się na drodze. Świadek zdarzenia podszedł do kierowcy i gdy
poczuł od niego woń alkoholu, natychmiast wyciągnął mu kluczyki ze stacyjki. O zdarzeniu poinformował policjantów.
Kierowca tira był agresywny i stawiał opór policjantom. Nie wykonywał ich poleceń. Wobec niego
mundurowi użyli środków przymusu bezpośredniego. 53-latek był nietrzeźwy. Przeprowadzone
przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że ma on 2 promile alkoholu w organizmie.
Ustalono również, że chwilę wcześniej kierowca tira, na skrzyżowaniu ulicy Biema z Aleją 1000lecia, uszkodził jeszcze inny samochód osobowy marki BMW. Niebawem mieszkaniec powiatu
nowosądeckiego odpowie za przestępstwo i za wykroczenie.
Policjanci kierują słowa uznania dla obywatelskiej postawy mieszkańca powiatu lubelskiego, który ujął pijanego kierowcę. Jego zdecydowana reakcja na
łamanie prawa, pozwoliła wyeliminować kolejnego kierowcę, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

NIETRZEŹWY KIEROWCA SPOWODOWAŁ WYPADEK

SKLEP MOTORYZACYJNY

• 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

37-letni kierowca volkswagena, wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Ranna w wypadku została
19-letnia pasażerka. Kierowca był nietrzeźwy. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszło w niedzielę (29.11.br.) około godziny 11.30 na drodze powiatowej między
Witeradowem a Gorenicami. Jak wstępnie ustalono, kierowca volkswagena na łuku drogi stracił
panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i uderzył drzewo. Oprócz kierowcy
w samochodzie podróżowały jeszcze dwie osoby. Ranna w tym wypadku została 19-letnia kobieta,
która m.in. z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Policjanci zbadali stan trzeźwości kierującego.
Okazało się, że 37-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nieodpowiedzialny kierowca będzie musiał się teraz liczyć z poważnymi konsekwencjami swojego zachowania.
Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat
2! Sąd orzeka wobec takiego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet do lat
15, przy czym nie krócej niż na 3 lata. Ponadto osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości,
będzie musiała się liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej
kary, sąd obligatoryjnie orzeknie wobec takiego kierowcy świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego opisane jest w art. 177 kodeksu karnego. W zależności od uszczerbku na zdrowiu osoby pokrzywdzonej,
zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, lub karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć lub ciężki
uszczerbek na zdrowiu. W sytuacji kiedy sprawcą wyżej opisanego wypadku był nietrzeźwy kierowca, to wówczas sąd może wymierzyć mu karę do 12 lat
pozbawienia wolności.

AGA

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)

Firma EFEKT

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

tel. 519 575 126

Informacje • Reklamy

OLKUSZ
DZIEŃ

DYŻURY APTEK

ELEKTRONARZĘDZIA

WOLBROM

ADRES

DZIEŃ

SPRZEDAŻ

ADRES

10.12.2020

Czwartek

ul. Buchowieckiego 15 A

10.12.2020

Czwartek

ul. Krakowska 2

11.12.2020

Piątek

al. 1000-lecia 17

11.12.2020

Piątek

ul. Mariacka 6

12.12.2020

Sobota

ul. Rabsztyńska 2

12.12.2020

Sobota

ul. Krakowska 43

13.12.2020

Niedziela

al. 1000-lecia 2B

13.12.2020

Niedziela

ul. Skalska 22

14.12.2020

Poniedziałek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

14.12.2020

Poniedziałek

Oś. Skalska 9

15.12.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 14

15.12.2020

Wtorek

ul. 1 Maja 39

16.12.2020

Środa

ul. K. K. Wielkiego 28 *

16.12.2020

Środa

ul. Mariacka 6

17.12.2020

Czwartek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

17.12.2020

Czwartek

ul. Krakowska 2

18.12.2020

Piątek

ul. Mickiewicza 7

18.12.2020

Piątek

ul. Mariacka 6

19.12.2020

Sobota

ul. K. K. Wielkiego 60 *

19.12.2020

Sobota

ul. Skalska 22

20.12.2020

Niedziela

ul. K. K. Wielkiego 64 B

20.12.2020

Niedziela

ul. Krakowska 43

21.12.2020

Poniedziałek

ul. Nullo 2

21.12.2020

Poniedziałek

ul. 1 Maja 39

22.12.2020

Wtorek

ul. Orzeszkowej 22 *

22.12.2020

Wtorek

Oś. Skalska 9

23.12.2020

Środa

ul. Piłsudskiego 22

23.12.2020

Środa

ul. Skalska 22

24.12.2020

Czwartek
(Wigilia)

ul. K. K. Wielkiego 60 *

24.12.2020

Czwartek
(Wigilia)

ul. Mariacka 6

25.12.2020

Piątek (Boże
Narodzenie)

ul. K. K. Wielkiego 24

25.12.2020

Piątek (Boże
Narodzenie)

ul. Krakowska 2

26.12.2020

Sobota (Drugi
Dzień Bożego
Narodzenia)

ul. K. K. Wielkiego 64 B

26.12.2020

Sobota (Drugi
Dzień Bożego
Narodzenia)

ul. 1 Maja 39

27.12.2020

Niedziela

ul. K. K. Wielkiego 14

27.12.2020

Niedziela

Oś. Skalska 9

28.12.2020

Poniedziałek

ul. Rabsztyńska 2

28.12.2020

Poniedziałek

ul. Skalska 22

29.12.2020

Wtorek

al. 1000-lecia 17

29.12.2020

Wtorek

ul. Krakowska 43

30.12.2020

Środa

ul. Buchowieckiego 15 A

30.12.2020

Środa

ul. 1 Maja 39

31.12.2020

Czwartek

ul. Orzeszkowej 22 *

31.12.2020

Czwartek

Oś. Skalska 9

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.

Naprawa elektronarzędzi

32 643 37 13

516 182 637

Eskulap sp. z o.o.,
ul. Kr. K. Wielkiego 110

32 647 01 05

694 208 976

COM Eskulap s.c.,
ul. Kr.K. Wielkiego 28

32 647 40 30

Przychodnia
Wielospecjalistyczna
w Wolbromiu

32 644 12 74

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

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

32 644 10 29

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

Ośrodek Zdrowia w Łobzowie

32 644 11 85

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii

Ośrodek Zdrowia w Zarzeczu

32 646 51 74

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

Centrum Medyczne
S5 sp. z o.o.

32 754 62 22

668 127 238

NZOZ Pro Familia

32 754 35 22

SP ZOZ - Trzyciąż

12 389 40 23

NZOZ Inter - Med

32 205 88 30

SP ZOZ - Trzyciąż filia w Imbramowicach

12 389 48 07

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA TRZYCIĄŻ

PRZYCHODNIA GMINA BOLESŁAW

NOWY SZPITAL W OLKUSZU

PRZYCHODNIA GMINA BUKOWNO

IMY
ZATRUDNRA
OPERATO D 25 t.
DŹWIGU O

32 644 70 10

512 221 466

696 385 827

Dźwigi od 30 - 200 ton

Ośrodek Zdrowia w Dłużcu

32 411 71 11

32 642 41 47

Zapraszamy do nowej lokalizacji:
ul. Francesco Nullo 25

PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA WOLBROM

NZOZ "SANA - MED"

Centrum Medyczne
PROMED

tel: 533 190 712

Ładowarki teleskopowe do 17 m
Zwyżki do 60 m
Koparko-ładowarka

SPRAWY ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM
ZAŁATW PRZEZ TELEFON
NZOZ Olmed

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

SERWIS

Apteki pełnią dyżury w porze nocnej, w niedziele,
święta i inne dni wolne od pracy w godz. OD 20.00 DO
24.00 (Wyjątek stanowią święta: 24,25,26 grudnia)

PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA OLKUSZ

506 201 665

RABAT - 10% NA WSZYSTKIE KOSMETYKI

Centrala

41 240 12 00

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

Oddiał zakaźny
- dyżurka lekarska

41 240 12 72

Zapraszamy do Regionalnego Biura Oriflame w Olkuszu ul. Kr. K. Wielkiego 57
poniedziałek 1500 - 1800 • środa 1200 - 1800 • piątek 1200 - 1800
Kontakt:

NZOZ MEDBRUK

32 642 10 33

NZOZ Zdrowie - Klucze

32 642 84 13

NZOZ Zdrowie - Bydlin

32 642 60 13

NZOZ Zdrowie - Jaroszowiec

SANEPID OLKUSZ

514 109 565

PRZYCHODNIE GMINA KLUCZE
660 287 471

32 642 86 78

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
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Centrala

32 754 57 20

Alarmowy

506 197 234
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

INFOLINIA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA

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.

800 190 590

email:

Małgorzata Poznańska mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl
tel. 696-052-702

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

„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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Reklamy

PILAR-KOS Paweł Maroszek

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

Zapraszamy:
OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00

tel. 518 718 020

WYLEWKI MASZYNOWE

MIXOKRET

• 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

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

Nastrojowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych
szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym
Nowym Roku
życzy

