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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

PRODUCENT

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

Tel. 728 122 613

Tel. 501 551 994

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

O₂

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

SKUTERY

CENTRUM MEBLI
NA WYMIAR

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

KONCENTRATORY TLENU
WYNAJEM

• 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 ONLINE
Dla Lekarzy i Prawników
Kasa fiskalna
Novitus ONE
online
Kasa fiskalna

Novitus NANO II
online biała

NOWOŚĆ

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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Informacje • Reklamy

• CAŁA ROZMIARÓWKA ODZIEŻY ROBOCZEJ!
• PEŁNA OFERTA RĘKAWIC DLA KAŻDEJ BRANŻY
• DUŻY WYBÓR OBUWIA OCHRONNEGO
• UBRANIA SPAWALNICZE
• PRZYŁBICE, MASECZKI, OKULARY
OCHRONNE I INNE AKCESORIA BHP

Nauczyciele przetestowani
przed końcem ferii

Zimowe ferie potrwają jeszcze do końca tygodnia, a od poniedziałku rozpocznie się kolejny okres nauki. Zgodnie z ostatnimi decyzjami rządu uczniowie
klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauki stacjonarnej. Dlatego to właśnie
ci nauczyciele, w ramach ogólnopolskiej akcji, którą w Olkuszu koordynowała
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy współpracy z burmistrzem
Romanem Piaśnikiem, mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych testów przesiewowych na obecność SARS-Cov-2.

• Konstrukcje
stalowe hal i wiat
• Bramy i ogrodzenia
• Balustrady schodowe,
tarasowe i balkonowe
• Usługi cięcia plazmą CNC (1 - 20 mm)

PPHU KONMET • ul. Główna 22A, 32-329 Bolesław
tel. 608 293 713 • 606 817 524 • www.konmet.info.pl

- Przeprowadzone testy były
dobrowolne, choć cieszy fakt,
że aż 70% nauczycieli poddało się badaniu. Dzięki temu
w now y ok r e s w e j d z i e my
z większą pewnością o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych. Dochowujemy wszelkich
w ytycznych sanitarnych, by
zapewnić najlepsze możliwe
– zważywszy na okoliczności
– warunki do komfortowej nauki. W dalszym ciągu apeluję
do wszystkich, by zachowywali
ostrożność, gdyż – do czasu
uzyskania odporności po – koronawirusem może zarazić się

każdy – mówi Roman Piaśnik,
burmistrz Olkusza.

ciele i najmłodsi uczniowie.
Czas ferii dla nas nie był straPrzeprowadzone w poniedzia- cony, gdyż w szkołach prowałek testy objęły nauczycieli pro- dzone były prace remontowe,
wadzących zajęcia dla uczniów a ich wyposażenie wzbogaciło
klas I - III oraz pracowników się o nowe meble oraz pomoce
administracji i obsługi szkół dydaktyczne, zakupione z propodstawowych całego Powiatu jektu „Rozwój kształcenia ogólOlkuskiego. Wymazy pobie- nego w szkołach podstawowych
rane były pod halą Miejskiego gminy Olkusz”, rea lizowaOśrodka Sportu i Rekreacji nego w ramach Regionalnego
w Olkuszu. Chęć badania wyra- P r o g r a m O p e r a c y j n e g o
ziło 110 nauczycieli i 45 pracow- Województwa Małopolskiego
ników administracji i obsługi na lata 2014 – 2020.
z terenu Gminy Olkusz.
v Fot. K. Kulman
Mamy nadzieję, że po feriach
do szkół wrócą zdrowi nauczy-

– PSSE w Olkuszu

KOMPLEKSOWE
WYLEWKI MASZYNOWE

• POSADZKI
• CHUDZIAKI
• STYROBETONY

tel. 605 638 748

Kuźnice 12, 28-362 Nagłowice

Informacje • Reklamy

Etap odpowiedzialności przedłużony do 31 stycznia
Trudna sytuacja w Europie dotycząca COVID-19 oraz wciąż wysoka liczba osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce
powodują, że konieczne jest przedłużenie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią do 31 stycznia.
Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko pora- • Obowiązują godziny dla seniorów (od poniedziałku
dzimy sobie z COVID-19. Zbyt wczesne wycofanie obostrzeń, może
do piątku w godzinach 10:00 – 12:00).
doprowadzić do drastycznego przyrostu zachorowań. 18 stycznia • Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji
uczniowie klas I-III wrócą do szkół w ścisłym reżimie sanitarnym.
i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
Decyzje w sprawie przedłużenia obowiązujących obostrzeń podej- • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą
mowane są wspólnie ze specjalistami z zakresu zdrowia publicznego,
odbywać się wyłącznie on-line.
profesorami, wirusologami, epidemiologami. Decyzje te muszą być • Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem
odpowiedzialne i uwzględniać realia epidemiczne.
granicy i ruchem międzynarodowym.
Wysoka liczba osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce poPowrót klas I-III do szkół
woduje, że konieczne jest przedłużenie obowiązujących obostrzeń Ministerstwo Nauki i Edukacji odbyło szereg rozmów z kuratozwiązanych z pandemią. Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa rami oświaty, Radą Konsultacyjną ds. bezpieczeństwa w edukacji,
dotyczące zamknięcia lub ograniczenia np. niektórych branż go- Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia.
spodarki będą obowiązywały także po 17 stycznia – do 31 stycznia.
Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ściNajważniejsze obostrzenia związane z COVID-19
słym reżimie sanitarnym. Wytyczne w dużej mierze opierają się na
• Obowiązuje utrzymywanie co najmniej
zapisach znanych już z września 2020 r. Nauczycieli mogą wyko1,5-metrowej odległości między pieszymi.
nać test PCR, w kierunku wykrycia koronawirusa w jednostkach
inspekcji sanitarnej oraz w punktach drive thru. Listy punktów
• Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych,
i godziny poboru wymazów od nauczycieli i pracowników szkół
m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni czy w kościele.
opublikowane zostaną na stronach internetowych Wojewódzkich
• Ograniczona jest działalność galerii handlowych
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych i Powiatow ych Stacji
– otwarte pozostają tam np. tylko apteki czy
Sanitarno-Epidemiologicznych.
sklepy z artykułami spożywczymi.
• Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji –
możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
• Ograniczone jest prowadzenie działalności
hotelarskiej (z wyjątkami).
• Nieczynne są stoki narciarskie.
• Zawieszona jest działalność placówek kultury,
w tym m.in. teatrów, kin czy muzeów.
• Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek
i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
• Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków,
siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
• Środkami transportu zbiorowego może
podróżować ograniczona liczba osób.
• W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15
m 2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
• W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.

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

PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!

DK94

Karczma
Bida

W OCZEKIWANIU NA
NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

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

Aktualnie trwają szczepienia w tzw. grupie „zero”, czyli przeznaczone
dla osób, które walczą na pierwszym froncie z COVID-19. Są to
m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia, personel pomocniczy
i administracyjny w placówkach medycznych czy pracownicy domów
pomocy społecznej.

W kolejnym etapie, który rozpocznie się 15 stycznia, ze szczepień
będą mogli skorzystać pensjonariusze domów pomocy społecznej
oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych pielęgnacyjno-opiekuńczych
i innych miejsc stacjonarnego pobytu. Tego dnia rozpocznie się także
rejestracja do szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia, która
potrwa do 21 stycznia. W następnym kroku zaszczepione zostaną
osoby powyżej 70. roku życia oraz służby mundurowe, w tym Wojsko
Polskie oraz nauczyciele. Rejestracja pacjentów powyżej 70. roku
życia rozpocznie się od 22 stycznia.
Rzetelne źródła informacji

Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową #szczepimysie,
Wsparcie dla przedsiębiorców
gdzie znajdują się kompleksowe i sprawdzone informacje na temat
Wspa rc ie w y pł acone f i r mom i pr acow n i k om z Ta rc z y
szczepionki. Dla obywateli przeznaczona jest również bezpłatna,
Antykryzysowej, Finansowej i Pomocowej przekroczyło 170 mld zł
całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw
i uratowało ponad 5 mln miejsc pracy.
COVID-19, dostępna pod numerem 989.
Przedsiębiorców wesprą także rozwiązania przewidziane w Tarczy
Trwa także kampania informacyjna pod hasłem #SzczepimySię.
Branżowej m.in. zwolnienie ze składek ZUS za listopad, ustanowieW telewizji, radiu i internecie prezentowane są specjalne spoty,
nie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysoa na ulicach polskich miast zawisły billboardy. Ponadto akcja
kości 2080 zł, dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do
#SzczepimySię obecna jest w mediach społecznościowych, gdzie
każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie, dotacja w wysokości
można m.in. obejrzeć krótkie animacje oraz dowiedzieć się więcej
do 5 tys. zł oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku.
na temat szczepień z infografik.
Komisja Europejska zatwierdziła założenia Tarczy Finansowej PFR
2.0, która zakłada wypłacenie 13 mld zł dla mikro i średnich firm.
Polski rząd wesprze finansowo przedsiębiorców z 38 branż, najbardziej dotkniętych skutkami wywołanymi pandemią koronawirusa.
Uprawnione firmy będą mogły składać wnioski już od 15 stycznia
do 28 lutego br.

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK

Trwa akcja szczepień przeciw COVID-19

Skuteczną bronią w walce z wirusem jest szczepionka. Trudny czas
pandemii będzie dobiegał końca z każdą kolejną zaszczepioną osobą.
Dopóki duża część społeczeństwa nie zaszczepi się na koronawirusa, będziemy musieli nadal przestrzegać podstawowych zasad
bezpieczeństwa.

autoserwis.boleslaw
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Można się zgłaszać do małego ZUS plus

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

Od początku 2021 r. można zgłaszać się do małego ZUS plus,
który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia
społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

informuje zainteresowanych,
że posiada do wynajęcia przy ul. Kluczewska 2
pomieszczenie biurowe o pow. 10 m²
wyposażone w media, budynek monitorowany
z całodobowym dozorem
Cena wynajmu 200,00 zł netto
w tym centralne ogrzewanie, woda i energia elektryczna

Z małego ZUS plus skorzysta przedsiębiorca, którego
przychód w poprzednim roku
kalendarzowym nie przekroczy ł 120 t ys. złot ych. Jeśli
działalność była prowadzona
krócej, limit przychodu w ylicza się proporcjonalnie do
liczby dni prowadzenia firmy.
Dodat kow y m w a r u n k iem,
który uprawnia do ulgi, jest
prow a d z en ie d z i a ł a l no ś c i
w poprzednim roku przez co
najmniej 60 dni.

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

Ponadto każdy, kto korzysta
z tej ulgi w 2021 r. musi złożyć
dokumenty rozliczeniowe. Są
to: ZUS DRA lub ZUS RCA
z kompletem ZUS DR A za
styczeń 2021 r. (do 10 lub 15
lutego) lub za pierwszy miesiąc, w któr ym wznowiono/
Mały ZUS plus przysługuje rozpoczęto na nowo działalmaksymalnie przez 36 mie- ność prowadzoną w 2020 roku
sięcy w ciągu ostatnich 60 mie- (w terminie do 10 albo 15 dnia
sięcy prowadzenia firmy. Ulga następnego miesiąca). W tych
dotyczy tylko składek społecz- formularzach płatnik wpisuje
nych. Składka zdrowotna jest informację o rocznym przyopłacana w pełnej wysokości. chodzie, rocznym dochodzie
i formach opodatkowania z tyPrz edsiębiorca, któr y chce
tułu prowadzenia działalności
korzystać z małego ZUS plus
gospodarczej.
i spełnia warunki, powinien
zgłosić się maksymalnie do Wysokość składek przy małym
1 lutego 2021 roku. Zrobi to, ZUS plus zależy od dochodu.
jeśli złoży dokumenty: ZUS Podstawą obliczenia składek
Z W UA (w y r e j e s t r o w a n ie na ubezpieczenia społeczne
z dot yc hc z asow y m kodem jest połowa przeciętnego mieubezpieczenia) i ZUS ZUA sięcznego dochodu uzyskanego
lub ZUS ZZA (zgłoszenie do z działalności w poprzednim
ubezpieczeń z kodem właści- roku. Ta kwota musi się miewym dla małego ZUS plus: 05 ścić pomiędzy 30 proc. mini90 albo 05 92). Osoba, która malnego wynagrodzenia (mikorzystała z małego ZUS plus nimalna podstawa wymiaru)
w 2020 r. i nadal spełnia wa- a 60 proc. prognozowanego
runki w 2021 r., nie musi po- prz eciętnego w y nag rodz enia (maksymalna podstawa
nownie się zgłaszać.

w ymiaru), czyli między 840
a 3155,40 zł w 2021 roku.

Z małego ZUS plus w yk luczone są f irmy, które rozliczają się na podstawie karty
podatkowej z jednoczesnym
z wolnieniem sprz edaż y od
podatku VAT i te, które prowadzą także inną pozarolniczą
działalność (np. jako wspólnik
spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego
pracodawcy to, co robiła dla
niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku
kalendarzowym.
Ulga nie jest przeznaczona dla
osób, które dopiero założyły
działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości.
Najpierw 6-miesięczna „ulga
na start”, a następnie dwa lata
„preferenc y jnyc h sk ładek ”
opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi
są dobrowolne.
v Anna Szaniawska

regionalny rzecznik ZUS
w województwie małopolskim

• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy 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
27,75 a działka w całości budowlana
z dostępem do mediów: gaz, prąd, woda,
kanalizacja, położona w cichej dzielnicy
Zawiercia, otoczona lasem z dala od
miejskiego szumu, a jednocześnie blisko
całej infrastruktury miejskiej.
Cena: 240 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

Miejsce
na Twoją
nieruchomość
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. Wypukła część palca
7. Zwód boksera
8. Niezależny od woli skurcz mięśnia
9. Mieniąca się rybka akwariowa
10. Słynie z molo i festiwali
13. Fartuszek pod szyją niemowlęcia
14. Na jej końcu gargulec
15. Miękka skóra owcza
18. Ojczyzna Leonidasa
19. Sposób wykończenia akcji
w koszykówce
20. Wzór, ideał zdrowia i siły
22. Jedna tysięczna tony
23. Kształt gomółki sera
Pionowo:
1. Objaw choroby morskiej
2. Szybki, silnie uzbrojony okręt
4. Prater w Wiedniu
5. Wataha dzików lub tabun koni
6. Pożywny napój na mleku
8. Myśl przewodnia; motto
10. Podręcznik dla studenta
11. Pozbawiony poczucia humoru
12. Numerowy na dworcu
16. „Opasuje” Ziemię
17. Gorąca parówka w bułce
18. Nako
20. Marka proszku do prania
21. Błękitna papuga z Ameryki Pd.

Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się w poniedziałek (18.01. br)
między 930 a 1000 do redakcji Gwarka Olkuskiego pod numer 698 805 242
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Marta Radomska
„SPRINTEM DO MARZEŃ”
Agata Przybyłek, Natalia Sońska
„PRZYJACIÓŁKI”

KĄCIK KULINARNY

CHILLI CON CARNE,
PROSTE I SZYBKIE DANIE
Chili con carne, to szybkie w przygotowaniu i pyszne danie!
To danie kuchni teksańskiej, złożone jest z mięsa mielonego, chili, sosu
pomidorowego, przypraw, kukurydzy czy fasoli.
Ja chilli uwielbiam, to taki typowy
domowy comfort food zrobiony
w dużym garnku, tak aby na pewno
dla wszystkich starczyło. Takie danie
jednogarnkowe, pyszne, pachnące.
Dla osób wege można usunąć mięso
z przepisu i zrobić pyszne chilli sin
carne czyli danie z fasolą.
Chilli con carne
(porcja dla 5 osób)
• 0,5 kg mięsa mielonego wieprzowego
• 2 cebule
• 3 ząbki czosnku
• 2 laski selera naciowego
• 1/ 2 chili czerwonego ostrego
• 1 puszka fasoli ( u mnie tym
razem czarna, ale czerwona też będzie super )
• puszka kukurydzy
• czerwona papryka
• 1 łyżeczka kuminu
• 0,9 litra sosu pomidorowego
• 1 łyżeczka oregano
• puszka kukurydzy
• puszka czerwonej fasoli
• sól, pieprz do smaku
• szczypta cukru
• olej
• zielone
(może to być kolendra : )
lub zielona pietruszka)

Na początku przygotujmy wszystko:
cebulę obieramy i kroimy w kostkę,
czosnek obieramy i drobno siekamy,
seler naciowy kroimy w małe kawa-

łeczki. Paprykę myjemy i kroimy
w kostkę. Odlewamy z zalewy kukurydzę oraz fasolę.
W garnku ( lub dużej głębokiej patelni ) rozgrzewamy olej. Dodajemy
pokrojoną drobno cebulę, seler naciowy i czosnek, chili oraz oregano,
kumin całość przesmażamy. Po około
3 minutach dodajemy mięso i całość
dokładanie mieszamy i smażymy.

Po jakiś 8-10 minutach dodajemy sos
pomidorowy, szczyptę cukru, paprykę pokrojoną w kostkę, mieszamy.
Dusimy całość przez około 10 minut,
dodajemy kukurydzę, fasolę i dusimy

przez jeszcze chwilę, dokładnie całość mieszając.

Doprawiamy solą i pieprzem.
Podajemy ciepłe, ale szczerze na
zimno też mi smakuje : ) posypujemy
zieloną kolendrą lub pietruszką, jeśli
wyjdzie za ostre możesz na górę dodać łyżkę śmietany.
Możemy podawać z ryżem, tortillą,
czy tak jak ja z nachosami.

PS. ta miseczka na zdjęciu, to co na
sam koniec zostało w wielkim garze
: ) – tak zniknął szybko, że nie zdążyłam zrobić porządnego zdjęcie :)

Ulla Pałka

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

• 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

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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SKLEP MOTORYZACYJNY

POLICJA
POSZUKIWANY WPADŁ PODCZAS KONTROLI DROGOWEJ. MIAŁ NARKOTYKI,
PROWADZIŁ POJAZD PO UŻYCIU ALKOHOLU I NIE POSIADAŁ UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA.

• 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

SKUP AUT

Osobowe • Dostawcze
SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

33-latek został zatrzymany podczas kontroli drogowej przez olkuskich dzielnicowych. Mężczyzna prowadził samochód po użyciu alkoholu. Nie
miał uprawnień do kierowania, a jego samochód nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ponadto mężczyzna był poszukiwany przez
sąd do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 40 dni.
W sobotę tuż przed południem, na ulicy Jana Pawła II w Olkuszu podczas służby pełnionej przez dzielnicowych policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej kierującego fordem pumą. Podczas sprawdzenia w policyjnym systemie okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olkuszu do odbycia kary aresztu w wymiarze 40 dni za przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna nie miał także uprawnień do kierowania
pojazdami, a samochód nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Podczas kontroli policjanci znaleźli w samochodzie woreczek strunowy z białym proszkiem. Przeprowadzone badanie testerem narkotykowym wykazało, że jest to amfetamina. Kierowca forda został zatrzymany
i doprowadzony do olkuskiej komendy, gdzie zbadano stan jego trzeźwości. Miał 0,23 promila alkoholu w organizmie, co według prawa stanowi
wykroczenie. Mężczyźnie została pobrana również krew do badania na zawartość narkotyków.
33-latek usłyszał już zarzut posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli okaże się, że prowadził on pojazd po
użyciu narkotyków odpowie jeszcze za przestępstwo z kodeksu karnego tj. kierowanie pojazdem po użyciu środków odurzających (art.178a§1),
za które grozi do dwóch lat pozbawiania wolności. Mężczyzna nie spędzi jednak najbliższych dni w areszcie śledczym, bo uregulował orzeczoną
przez sąd grzywnę.

UWAGA NA TRUDNE WARUNKI NA DROGACH! KOLIZJE NA DROGACH POWIATU OLKUSKIEGO.
Od poniedziałku (11.01.br.) na drogach powiatu olkuskiego doszło do dziewięciu kolizji. Głównymi
przyczynami tych zdarzeń drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze
oraz niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami.
Kierowcy zapomnieli o zachowaniu odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu. To
z tej przyczyny 11.01. doszło do kolizji drogowej w Kluczach, w której brały udział trzy pojazdy:
skoda octavia, seat i skoda fabia. We wtorek w Olkuszu na drodze krajowej nr 94 kierowca fiata nie
zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył renault. Z kolei w środę (13.01. br.) w miejscowości Hutki kierująca renault nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, wpadła w poślizg
i dachowała. Na szczęście kobieta nie poniosła obrażeń w tym zdarzeniu.
Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i rozwagę na drodze. Często zmieniające się warunki
atmosferyczne są nie tylko utrudnieniem dla kierowców, ale stanowią poważne niebezpieczeństwo. Gdy na drodze jest ślisko, wydłuża się droga hamowania, a koła tracą przyczepność. Nagłe
manewry mogą doprowadzić do wypadków i kolizji. Niezachowanie bezpiecznego odstępu od
pojazdu jadącego z przodu również może skutkować kolizją, a nawet wypadkiem. Jeśli kierowca będzie zmuszony do szybkiej reakcji na drodze
i nie będzie miał wystarczająco dużo miejsca, może nie zdążyć w porę wyhamować i uderzy w tył pojazdu poprzedzającego. Przepisy nie wskazują wprost jaką odległość kierowca powinien zachować. Musi sam ocenić jaki odstęp jest bezpieczny, biorąc pod uwagę sytuację panującą na
drodze, warunki atmosferyczne, czy natężenie ruchu. Trzeba pamiętać, że zachowując ostrożność i rozwagę na drodze, dbamy nie tylko o swoje
bezpieczeństwo, ale również o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego.

TRAGICZNY WYPADEK W OLKUSZU. PODCZAS PRAC DROGOWO-ZIEMNYCH ZGINĄŁ MĘŻCZYZNA.
Prokuratura Rejonowa w Olkuszu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, do którego doszło w piątek (08.01.br.) w godzinach popołudniowych.
Podczas prac drogowo-ziemnych prowadzonych na ulicy Francesco Nullo w Olkuszu, zginął 42-letni mężczyzna.
Do tragicznego zdarzenia doszło po godzinie 14.30 na ulicy Francesco Nullo w Olkuszu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w czasie prowadzonych
prac drogowo-ziemnych związanych z budową studzienki kanalizacyjnej, na jednego z pracowników osunęła się ziemia. Niestety 42-letniego
mężczyzny nie udało się uratować. Załoga pogotowia ratunkowego stwierdziła jego zgon.
Policjanci ustalają teraz szczegółowe okoliczności i przyczynę tego zdarzenia. Czynności w tej sprawie prowadzone są przez Prokuraturę.

POSZUKIWANI ŚWIADKOWIE USZKODZENIA RENAULT
Policja w Olkuszu zajmuje się sprawą uszkodzenia samochodu osobowego marki Renault Megane, do którego doszło z 19/20 grudnia 2020 roku
na ulicy Słowackiego przy posesji nr 5 w Olkuszu. Sprawca uszkodził w renault prawy reflektor, zderzak oraz błotnik i odjechał z miejsca zdarzenia.
Osoby, które mają informacje w tej sprawie, proszone są o telefoniczny kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie, tel. 47 83 25 234.

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)

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

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU
Ceny od 50 PLN
Tel.: 698 805 242 gwarekolkuski@wp.pl

KTOŚ ZAŚMIECIŁ LAS NA POMORZANACH - OLKUSKA POLICJA POSZUKUJE TERAZ ŚWIADKÓW
Wysypywanie śmieci w lesie i tworzenie dzikich wysypisk, które powstają na skutek bezmyślne go i nieodpowiedzialnego działania człowieka, są zabronione prawem. Jest to wykroczenie, za
które można dostać 5 tysięcy grzywny. Można również trafić na 30 dni do aresztu.
Pod koniec ubiegłego roku Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu przyjęła zawiadomienie
o zaśmieceniu lasu. Nieustalony do chwili obecnej sprawca w lesie na Pomorzanach wyrzucił odpady budowlane, opony oraz zużyty sprzęt AGD. Ilość porzuconych śmieci szacuje się na kilkanaście
ton. Koszt uprzątnięcia zaśmieconego terenu leśnego, to ponad 14 tysięcy złotych. Obecnie w tej
sprawie prowadzone jest postępowanie o wykroczenie z art. 162§1 kodeksu wykroczeń.
Poszukujemy teraz osoby, która jest odpowiedzialna za to wykroczenie i prosimy o pomoc w odnalezieniu sprawcy. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje nt. sprawcy zaśmiecenia terenu leśnego,
proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie, tel. 47 83 25 234 lub z dyżurnym
jednostki, tel. 47 83 25 241.
Przypominamy, że wysypywanie śmieci do lasu jest zabronione prawem. Grozi za to grzywna od 500 do nawet 5 000 złotych. Artykuł 162 Kodeksu
Wykroczeń stanowi bowiem, że:
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób
zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów,
sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się
nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia
lub neutralizacji odpadów.

NIETRZEŹWI KIEROWCY
Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Osoby, które wsiadają za kierownicę po alkoholu nie myślą o tym, jak poważne zagrożenie
powodują. Aby temu zapobiec mundurowi podejmują działania mające na celu niedopuszczenie
do ruchu kierowców, którzy jeżdżą na „podwójnym gazie”.
Pod koniec ubiegłego roku oraz na początku nowego roku na drogach powiatu olkuskiego zatrzymano kilku kierowców, którzy wykazali się nieodpowiedzialnością, wsiadając za kierownicę swoich
pojazdów po alkoholu. 31 grudnia w miejscowości Krążek policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 42-latka, który kierował skodą. Mężczyzna miał 3,4 promile alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do kierowania. Następnego dnia (1 stycznia) w Bukownie na ulicy 1 Maja zatrzymano kierowcę renault. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało,
że kierowca ma około 2,7 promila. 2 grudnia na ulicy Mostowej kierowca Renault Laguny stracił
panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia.
Policjanci szybko jednak ustalili kierującego i udali się do jego miejsca zamieszkania. Jak się okazało 38-letni kierowca renault był nietrzeźwy.
Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego 2 promile alkoholu. Z kolei 3 stycznia w Wierzchowisku policjanci zatrzymali kierowcę audi. Mężczyzna prowadził swój pojazd mając ponad 1,6 promila. 4 stycznia na ulicy Długiej w Bukownie zatrzymano
40-letniego kierowcę toyoty. Mężczyzna kierował samochodem mając około 1, 70 promila alkoholu w organizmie.
Nietrzeźwy kierowca nie jest bezkarny, grożą mu poważne konsekwencje prawne i finansowe. Może być on również przyczyną tragicznego
w skutkach wypadku drogowego. Kierowca, który prowadzi samochodów w stanie nietrzeźwości, podlega karze pozbawienia wolności, a sąd
orzeka wobec niego środek karny, jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo taki kierowca musi uiścić świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy
osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.
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ELEKTRONARZĘDZIA

DYŻURY APTEK
OLKUSZ
DZIEŃ

WOLBROM

ADRES

DZIEŃ

14.01.2021

Czwartek

Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B *

14.01.2021

Czwartek

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

15.01.2021

Piątek

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

15.01.2021

Piątek

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

16.01.2021

Sobota

Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

16.01.2021

Sobota

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

17.01.2021

Niedziela

Apteka, Al. 1000-lecia 17

17.01.2021

Niedziela

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

18.01.2021

Poniedziałek

Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

18.01.2021

Poniedziałek

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

19.01.2021

Wtorek

Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

19.01.2021

Wtorek

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

20.01.2021

Środa

Apteka, ul. Piłsudskiego 22

20.01.2021

Środa

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

21.01.2021

Czwartek

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

21.01.2021

Czwartek

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

22.01.2021

Piątek

Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

22.01.2021

Piątek

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

23.01.2021

Sobota

Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B *

23.01.2021

Sobota

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

24.01.2021

Niedziela

Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

24.01.2021

Niedziela

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

25.01.2021

Poniedziałek

Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

25.01.2021

Poniedziałek

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

26.01.2021

Wtorek

Apteka, Al. 1000-lecia 17

Wtorek

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

Środa

Apteka pod Słowikiem,
ul. Buchowieckiego 15A

26.01.2021

27.01.2021

27.01.2021

Środa

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

28.01.2021

Czwartek

Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

28.01.2021

Czwartek

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

29.01.2021

Piątek

Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B *

29.01.2021

Piątek

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

30.01.2021

Sobota

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

30.01.2021

Sobota

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

31.01.2021

Niedziela

Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B *

31.01.2021

Niedziela

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

1.02.2021

Poniedziałek

Apteka Dbam o zdrowie,
ul. K. K. Wielkiego 14

1.02.2021

Poniedziałek

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

2.02.2021

Wtorek

Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28 *

2.02.2021

Wtorek

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

3.02.2021

Środa

Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60

3.02.2021

Środa

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

4.02.2021

Czwartek

Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B *

4.02.2021

Czwartek

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

5.02.2021

Piątek

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

6.02.2021

Sobota

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

7.02.2021

Niedziela

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

8.02.2021

Poniedziałek

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

9.02.2021

Wtorek

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

10.02.2021

Środa

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

5.02.2021
6.02.2021

Sobota

7.02.2021

Niedziela

Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B *
Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego
15A
Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

8.02.2021

Poniedziałek

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

9.02.2021

Wtorek

Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

10.02.2021

Piątek

Środa

Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

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.

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

ADRES

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)

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

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
Od połowy stycznia 2021 r. ruszają powszechne szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu
Szczepień. Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne. W pierwszej kolejności będą z nich mogli skorzystać seniorzy,
czyli osoby 60+ w kolejności od najstarszych, a następnie służby mundurowe i nauczyciele.
Na terenie powiatu olkuskiego, wg informacji pozyskanych z oficjalnych stron Ministerstwa Zdrowia, zlokalizowanych
jest 11 punktów szczepień, gdzie telefonicznie można uzyskać informacje na ten temat.
1. Centrum Medyczne PROMED Sp. z o. o. ul. Laskowska 4 A, 32-329 Bolesław tel. 32/642 41 47
2. MEDBUK Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 9, 32-332 Bukowno tel. 32/642 10 33
3. NZOZ „Zdrowie” Sp. z o. o. ul. Zawierciańska 14, 32-310 Klucze tel. 32/642 84 13
4. Centrum Opieki Medycznej „Eskulap” s. c. ul. K. K. Wielkiego 28, 32-300 Olkusz tel. 32/647 40 30
5. Eskulap Sp. z o. o. ul. K. K. Wielkiego 110, 32-300 Olkusz tel. 32/647 01 05
6. OLMED Sp. z o. o. ul. Nałkowskiej 1, 32-300 Olkusz tel.32/643 37 95
7. NZOZ „SANA-MED” s. c. ul. Buchowieckiego 15 a, 32-300 Olkusz tel. 501 605 410
8. Miejsko - Gminne Centrum Medyczne „WOL-MED” Sp. z o. o. ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom, tel.32/644 10 29
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Trzyciążu, ul. Zdrowa 6, 32-353 Trzyciąż, tel. 12/38 94 023
10. MIŁOSZ WOŹNICZKO Centrum Medyczne ul. Krakowska 27, 32-340 Wolbrom, tel. 602 608 121
11. Specjalistyczna Praktyka Lekarska-Chirurgia Izabella Barczyk, 32-340 Wolbrom ul. Skalska Pawilon A, tel. 606 483 082.
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.

"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

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

Może warto pomyśleć
o wakacjach :)

SERWIS
• NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE

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

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

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

tel. 518 718 020

Polecamy ciepłe
i bezpieczne kierunki
na wiosnę i lato 2021 r.
Dostępna jest już
pełna oferta z wylotami
z Krakowa i Katowic
Czas przełamać
ten trudny czas :)
Zapraszamy do rezerwacji!!!

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

DUŻY WYBÓR

