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CENTRUM MEBLI
NA WYMIAR

PRODUCENT

SZAFY - GARDEROBY
Z DRZWIAMI SUWANYMI

KUCHNIE

SZAFY - GARDEROBY
Z DRZWIAMI SUWANYMI

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

biurosystem-olkusz@wp.plwww. system-olkusz.pl

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

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

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

   Serdecznie zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 17.15  
sobota     9.00 - 13.00

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

WSZYSTKO 
Z DREWNA

"U GÓRALA" • Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm • Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm 
• Deski elewacyjne 13 cm • Deski podłogowe • Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe 
• Listwy wykończeniowe z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu • Akcesoria ogrodowe 
• Akcesoria kuchenne • Zabawki, ozdoby, bibeloty, skrzynki do decupage
• MEBLE OGRODOWE • MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO

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

MOŻLIWOŚĆ
DOSTAWY

tel. (32) 754 60 10

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

Oferujemy:

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

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

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

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

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Tel. 728 122 613

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

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

SPRZEDAŻWĘGLA

DOWOZIMY PODWSKAZANY ADRES!

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

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

www.polnox.pl

Olkusz, ul. FrancescoNullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00

KASY FISKALNE ONLINE
Dla Kosmetyczek i Fryzjerów

Kasa fiskalna
ElzabK10online
BT/WiFi/ EX
różowo-biała

Kasa fiskalna
NovitusNANO
online Lan,Wi-Fi

KONCENTRATORY TLENU
WYNAJEM

Tel. 501 551 994
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NOWE ZASADY,  
ale nadal w reżimie sanitarnym

Kancelaria Premiera: W ramach określonego reżimu sanitarnego otwieramy hote-
le, stoki, kina, teatry, baseny. Nowe zasady będą obowiązywały na razie przez dwa 
tygodnie. Chcemy powoli i ostrożnie wracać do normalności, stale jednak przypo-
minając, że pandemia trwa. Każdego dnia do szpitali trafiają nowi chorzy, niektó-
rzy przegrywają walkę z wirusem. Pamiętajmy zatem o zasadach bezpieczeństwa 
i higieny. Miejmy zdrowie nasze, ale też innych zawsze na pierwszym miejscu.

Wprowadzamy nowe, łagodniejsze 
zasady bezpieczeństwa

Wsłuchujemy się w głosy przedsiębiorców, ale też jeste-
śmy w stałym kontakcie z medykami. Ponieważ liczba 
zajętych łóżek i respiratorów jest teraz na stabilnym 
poziomie, chcemy wracać do normalności. Robimy to 
z dużą ostrożnością. Wirus wciąż jest groźny – każ-
dego dnia do szpitali trafiają kolejne osoby z Covid-19. 
Chcemy uniknąć nowej fali zachorowań. Nadmierne 
poluzowanie zasad mogłoby doprowadzić do ponow-
nego, dużego wzrostu liczby pacjentów. Dla niektórych 
Covid-19 jest chorobą śmiertelną. Dlatego otwieramy 
niektóre placówki, ale w ścisłym reżimie sanitarnym.

Nowe zasady. Nadal w reżimie sanitarnym
Luzujemy obostrzenia, ale na razie wprowadzamy 
łagodniejsze rozwiązania warunkowo – na dwa 
tygodnie. Najważniejsze dla nas są zdrowie i życie 
Polaków. Dlatego nadal – to bardzo ważne - obowią-
zują nas wszystkich zasady bezpieczeństwa.

NOWE OBOSTRZENIA - OD 12 
LUTEGO DO 26 LUTEGO

• Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
• Nadal obowiązuje reżim sanitarny

1. Hotele  – dostępne dla wszystkich przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego (50% 
dostępnych pokoi, posiłki serwowane 
tylko do pokoi, na życzenie gości. 
Restauracje hotelowe – zamknięte).

2. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie 
otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych 
zajętych może być maksymalnie 
50% miejsc siedzących. Obowiązują 
maseczki. Zakaz konsumpcji.

3. Otwarte baseny. UWAGA! 
Aquaparki nadal będą nieczynne.

4. Stoki otwarte.
5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty 

itp. – wznowiony amatorski sport 
na świeżym powietrzu.

6. Siłownie dalej zamknięte.
7. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły 

wydawać posiłki na wynos i w dowozie.
Bezpieczeństwo nadal najważniejsze

Koronawirus zaatakował ludzkie zdrowie, ale też 
i gospodarkę wielu państw na całym świecie. Zależy 
nam na ochronie życia Polaków. Pamiętamy też o po-
trzebujących teraz wsparcia przedsiębiorcach. Chcemy 
wrócić do czasów sprzed pandemii, ale każdy krok na-
leży stawiać rozważnie. Stale przypominamy zatem, to 
bardzo ważne, że wiele zależy od nas samych. Wirus 
wciąż jest groźny. Możemy starać się go uniknąć my-
jące regularnie ręce, zachowując dystans, nosząc ma-
seczki. Także zimą regularnie wietrzmy mieszkania. 
Te proste czynności mają duże znaczenie.
Największe nadzieje na pokonanie pandemii daje szcze-
pionka przeciwko Covid-19. Od 27 grudnia 2020 r. 
w ponad 5 tys. polskich punktach przeprowadzono ok. 
1,5 mln szczepień. Najpierw szczepionki podawane 
są osobom z ośrodków zdrowia, tym, którzy są naj-
bardziej narażeni na zachorowanie. Szczepimy także 
seniorów, a w przyszłym tygodniu zaczniemy podawać 
szczepionki nauczycielom. Na efekty szczepień trzeba 
jeszcze trochę poczekać, jesteśmy nadal na początku 
tego procesu. Dlatego teraz – dbajmy o siebie i innych.

 v www.gov.pl/koronawirus

NOWA STACJA

Bolesław
ul.Wyzwolenia 1K

(naprzeciwko BIDY)

pn. - pt. 8⁰⁰ - 20⁰⁰
sob. 7⁰⁰ - 15⁰⁰

KONTROLI POJAZDÓW

SZANUJEMYTWÓJ CZAS
PRZEGLĄD SAMOCHODUODRĘKI

ZRÓB PRZEGLĄD I ZYSKAJ!:
Firmowy upominek GRATIS • Ozonowanie pojazdu GRATIS

lub Zbieżność kół za 40 zł (do wykorzystania do końca roku)

KLIMATYZACJA ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ

tel. 534 455 099

Informacje • Reklamy
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Na oczyszczalni praca wre
Przed rokiem, rozpoczęła się największa inwestycja kiedykolwiek realizowa-
na przez Miasto i Gminę Wolbrom - czyli przebudowa i rozbudowa (moder-
nizacja) oczyszczalni ścieków. Na realizację tego zadania w dniu 3 lutego 
2020 Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik oraz Prezes Zarządu 
Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej sp. z o.o. Andrzej Duch podpisali umowę z przedstawicielami 
firmy MIKO-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych.
Dziś, po dwunastu miesiącach 
wytężonych prac większość 
nowych obiektów oczyszczalni 
została już wybudowana. Trwają 
prace wykończeniowe, monto-
wane są instalacje i wyposażanie 
obiektów w nowe urządzenia. 
Jednocześnie rozpoczęła się 
modernizacja starych obiektów 
oczyszczalni. Zaawansowanie 
robót budowlanych na chwilę 
obecną szacowane jest na około 
75%. Całość inwestycji ma być 
gotowa w czerwcu br.
Realizacja projektu obejmuje:
• przebudowę części 

mechanicznej oczyszczalni,
• przebudowę stacji 

zlewnej ścieków,
• przebudowę reaktorów 

BIOOXYBLOK, na bazie 
których powstaną nowe 
z osadnikami (RBO)

• przebudowę 
i unowocześnienie części 
osadowej oczyszczalni, 
m.in. poprzez wybudowanie 
zbiornika stabilizacji 
tlenowej osadów i nowej 
stacji odwadniania osadu.

Realizacja projektu ma na celu:
• zwiększenie przepustowości 

oczyszczalni z 14 300 
RLM do 18 000 RLM,

• poprawę jakości 
oczyszczonych 
ścieków, szczególnie 
w zakresie biogenów.

- Koszt zadania wyniesie aż 
30,1 mln zł. brutto z czego 
ponad 15,8 mln zł. stanowi 
dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  G o s p o d a r k i  W o d n e j 
w  Wa r s z a w i e  p o z y s k a n e 
w 2018 r. przez naszą spółkę 
- WZWKGKiM z o.o., Jest 
to największe dofinansowanie 
w historii Gminy Wolbrom, 
jakie udało się kiedykolwiek 
uzyskać. Jako wkład własny, 
nasza spółka pozyskała ponadto 

9 mln. zł. preferencyjnej po-
życzki z NFOŚiGW – podkre-
śla z dumą burmistrz Wolbromia 
Adam Zielnik.
Największa w gminie inwesty-
cja jest realizowana w ramach: 
„Prog ramu Operac y jnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Oś priorytetowa 
II - Ochrona Środowiska, 
w tym adaptacja do zmian 
k l i m at u ,  D z i a ł a n i e  2 . 3 . 
Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach”.

 v www.wolbrom.pl

Pałacyk Dietlów po generalnym remoncie
W Kluczach zakończyły się prace budowlane związane z generalnym remontem 
pałacyku Dietlów. Zadanie pod nazwą „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji 
społecznych” zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W planie jest kolejny etap rewitalizacji tej 
części Klucz - zagospodarowanie przestrzeni między oboma pałacykami i odpowied-
nia ekspozycja wewnątrz budynku, nawiązująca do historii tego miejsca.
Plac między budynkami zostanie 
wyłączony z ruchu samochodowego 
(od ulicy Rabsztyńskiej poprowa-
dzono jednokierunkową drogę za 
„starą gminą” czyli sąsiednim pała-
cykiem). Będzie to część reprezen-
tacyjna i rekreacyjna. Zbudowana 
tam zostanie min. fontanna, co ma 
nawiązywać do przedwojennego 
stanu tego miejsca.
Ambitnym planem jest również 
zaaranżowanie przestrzeni ekspo-
zycyjnej wewnątrz pałacyku. Za po-
mocą multimediów i nowoczesnych 
środków zostanie pokazana historia 
związana z dawnymi właścicielami 
obu pałacyków – rodzinami Mauve 
i Dietlów, przemysłowcami i właści-
cielami ziemskimi (Ludwig Mauve 
był m.n. założycielem papierni 
w Kluczach).
Pałacyk, w którym zakończyły 
się roboty budowlane, to jeden 
z dwóch znajdujących się w parku 
historycznych budynków rodziny 
Dietlów, które zostały gruntownie 
wyremontowane. Budynek pochodzi 
z początku XX wieku i jest bardzo 
ciekawy architektonicznie. Po jego 
otwarciu stanie się miejscem aktyw-
ności w różnych sferach: przedsię-
biorczości i działalności organizacji 
pozarządowych, kultury i usług 
rehabilitacyjnych.
Z kolei w sąsiednim budynku, w tzw. 
starej gminie (do początku lat dzie-
więćdziesiątych XX w. mieścił się 
tam Urząd Gminy Klucze), znajduje 
się żłobek samorządowy. Działa tam 
również dzienny dom seniora (obie 

placówki zostały 
uroczyście otwarte 
jesienią ub. roku).
Odnowienie pa-
ł a c y k ów w r a z 
z zakończonym 
etapem rewitaliza-
cji parku, to całość 
dzia łań Gminy 
Klucze zmierzają-
cych do komplek-
sowego odnowienia 
i zagospodarowania tego miejsca. 
Przypomnijmy, zakończony etap od-
nowy parku to m.in. urządzenie tam 
oświetlonych alejek spacerowych 
z elementami małej infrastruktury, 
budowa altan wypoczynkowych, 
placu zabaw i siłowni.
Projekt pn. „Adaptacja Dworku 
Dietla do nowych funkcji spo-
łecznych ”zosta ł dof inanso-
wany z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 
(RPO WM) w wysokości 3 741 
023,53 zł.
W maju 2018 roku Wójt Gminy 
Klucze Norbert Bień podpi-
sał z ówczesnym Marszałkiem 
Województwa Małopolskiego 
Jackiem Krupą umowę na dofi-
nansowanie zadania. We wrześniu 
2018 roku gmina przekazała teren 
budowy wykonawcy prac (firmie 
ZRB Paciej).
Prace remontowe i odtworzeniowe 
w obiekcie obejmowały m.in.:

• wymianę wszystkich instalacji, 
tj. elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej i grzewczej,

• wzmocnienie i izolację 
fundamentów,

• wymianę dachu, okien i drzwi,
• remont klatki 

chodowej i przebudowę 
zniszczonych schodów,

• skucie zawilgoconych 
tynków, położenie nowych,

• stworzenie częściowo nowego 
układu pomieszczeń,

• budowę windy,
• całościowe odtworzenie ganku,
• prace konserwatorskie 

elementów zabytkowych 
i stolarki wewnętrznej.

Powstał także scenariusz nowo-
czesnej, multimedialnej ekspozycji 
wewnątrz budynku. Na wykonanie 
tej ekspozycji zarezerwowano środki 
w tegorocznym budżecie Gminy 
Klucze.

 v www.gmina-klucze.pl 
Fot.: Rafał Jaworski

ul. Ogrodzieniecka 33, 42-440 Ryczów
Zapraszamy od Pon. - Pt. 8.00 - 16.00

NAPRAWA GŁOWIC
Samochody Osobowe, Ciężarowe,
Ciągniki, Motocykle, Agregaty i inne silniki.
Planowanie, Ciśnieniowy test szczelności,
Regulacje, Szlify gniazd i inne czynności związane
z regeneracją głowic silnikowych.
Zapewniamy części do głowic.

Tel. 884-096-113

Informacje • Reklamy
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• 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”.

DOSPRZEDANIA
domok.300mkwtrzykondygnacje,
budowanyiwykończonyzsolidnych
materiałów,dozamieszkania,posiada
trzyniezależnewejścia,położonyna9

arowejdziałcewKluczach.
Cena: 550 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok.170mkw,dwiekondygnacje

pluspoddaszedoadaptacji,
podpiwniczony,dozamieszkania,
położonynamalowniczej,dużej26

arowejdziałcewOsieku.
Cena: 480 tys. PLN

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

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

DOSPRZEDANIA
działka42azczegoczęśćbudowlana
ok.20ao ładnymprostokątnym

kształcie, szerokość: ok. 33m iok. 60m
długości, pozostała22aczęśćw

kształcie trapezu to las.Dojazddrogą
utwardzoną, zdostępemdomediów:
gaz, prąd,woda, usytuowanaw
zacisznymmiejscuwRyczówku.

Cena: 165 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok. 200m kw, III kondygnacje, z
dwoma niezależnymi wejściami, stan

surowo zamknięty, położonyw
atrakcyjnymmiejscu w Chechle z

dużą 44 aw pełni budowlaną działką
oraz 62 a roli.

Cena:550tys.PLN

DOWYNAJĘCIA
domok.80mkw,3pokoje, kuchnia,

łazienka,hol, spiżarnia, garaż,
pomieszczeniegospodarcze, świeżopo
kapitalnymremoncie, z19adziałkąw
spokojnymmiejscunieopodal lasóww

miejscowościCieślin.
Cenanajmu: 1800PLN /m-c

Miejsce
naTwoją

nieruchomość

DOSPRZEDANIA
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. Możliwość
podziału na 3 niezależne działki!

Cena:240tys.PLN

DOSPRZEDANIA
działka 35 a z czego 10,6, a to

działka budowlana, pozostały 25 a
fragment to las. Działkama kształt
zbliżony do prostokąta, dojazd drogą
asfaltową, z dostępemdomediów:

gaz, prąd, woda, położonaw
spokojnymmiejscuwmiejscowości

Ryczówek.
Cena: 135 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działka 30 a z czego 7,5, a to cześć
budowlana, pozostały 22 arowy
fragment to las. Działkama kształt
trapezu, częściowo ogrodzona,

dojazd drogą asfaltową, z dostępem
domediów: gaz, prąd, woda,
położonaw spokojnej okolicy
wmiejscowości Ryczówek..

Cena: 130 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działka 13,7 a w całości budowlana,

o regularnym, prostokątnym
kształcie, szerokość: 26 m długość: 53

m, dojazd drogą utwardzoną, z
dostępem domediów: gaz, prąd,
woda, usytuowana w urokliwym
miejscu wmiejscowości Chechło.

Cena: 100 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działka 38 a, z czego budowlana
ok. 8 a, pozostała część to zieleń
nieurządzona, dojazd drogą

asfaltową, pierwsza linia zabudowy,
z dostępem do mediów: gaz,
prąd, woda, usytuowana
w cichej i malowniczej
miejscowości Rodaki.
Cena: 125 tys. PLN

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

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

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz • tel. 32 754 56 70

Ponad 20 lat
doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej 
 księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt    Rejestry VAT    ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. B. waluta San Marino
7. Zdradzają wiek drzewa
8. Plony z sadów
9. Wyciskany z cytryny
10. Tęgi u mędrca
12. Alfa i ...
15. Czekają na redzie
16. Ruch płynu wokół ciała stałego
18. Kolor żółtobrunatny
19. Józef (zm. 2013), prymas Polski
21. Żołnierz wojsk inżynieryjnych
24. Kompan Portosa i Atosa
25. Biegówki
27. Urojenie, przywidzenie
28. Kapral na okręcie
29. Tam urodził się Mahomet
30. Polski producent lodówek
31. Kabul do mięs
Pionowo:
1. Ksywa gangstera
2. Niejeden w głowie racjonalizatora
3. ... Żurek, aktor („Mała Moskwa”)
4. „Swobodna” końcówka baroku
5. 1/64 szachownicy
6. Młodsza córka pani Dulskiej
11. Znamię, piętno
13. Imię autora „Mistrza i Małgorzaty”
14. Pasmo górskie w Beskidach Zach.
17. Kokosowiec
20. Godność kardynała S. Wyszyńskiego
21. Pot. o ponuraku
22. Niszczenie czegoś
23. 40. prezydent USA
25. Kapitan Nautilusa
26. Drzewołazy

Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się w poniedziałek
(15.02. br) między 1000 a 1030 do redakcji Gwarka Olkuskiego

pod numer 698 805 242 i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Agata Przybyłek
„TAKIE RZECZY TYLKO Z MĘŻEM”

Madeline Sheehan
„NIEPOKORNA”
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Olkusz, Legionów Polskich 14
(pawilon I piętro)

Oferujemy organizację cateringu na imprezy okolicznościowe.

• Obiady domowe 18 zł (zupa +II danie)
• II danie 17 zł
• zupa 5 zł

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

tel.: 511 441 554 • 537 426 400

Obiady w abonamencie
zawsze w niższej cenie!

Smacznie i do syta!

KĄCIK KULINARNY

MISKA SZCZĘŚCIA  
NA ZDROWE DRUGIE ŚNIADANIE
Zawsze były płatki, jogurt i owoce, ale od kiedy zdiagnozowano u mnie insulino-
oporność to zmieniłam to przyzwyczajenie. Jakoś nie wyobrażam sobie serka 
grani z owocami, a takie drugie śniadanie mam przepisane przez dietetyka. 
Skonsultowałam wymianę owoców na warzywa w tym daniu, dostałam zgodę 
i tak to powstała ta miska. Owoce teraz jem zaraz po śniadaniu, obecnie dwie 
czerwone ukochane pomarańcze :)
Jest to teraz chyba mój ulubiony 
posiłek w ciągu całego dnia 
w sumie. Dlaczego ? bo jest pe-
łen smaku, różnych tekstur i ma 
ukochaną czarnuszkę.
Danie to zawsze zaczynam od 
porcji liści zielonych ( szpinak, 
mieszanka sałat, rukola ..co tam 
akurat mam ), potem serek, po-
tem warzywa w kostkę i reszta 
poniższych dodatków.

Miska szczęścia na  
zdrowe drugie śniadanie
• garść mieszanki sałaty /

rukoli / szpinaku
• 3 łyżki serka grani
• pomidor
• ogórek
• pół ząbka czosnku  

(nie obowiązkowo ;) )
• czerwona cebula ( pla-

sterek dla smaku )
• łyżka otrąb
• dwie łyżki orzechów włoskich
• 1 łyżeczka oleju lnianego
• pieprz świeżo mielony
• czarnuszka
Warzywa dobierz takie jakie 
masz (ogórek kiszony – taki fajny 
kwaśny też się dobrze spisuje).

Na dno słoika ( jeśli zabieram do 
pracy ) / miski daję liście, potem 
serek, potem pokrojonego pomi-
dora, ogórka. Do tego dodaję dla 
zdrowia bardzo drobno posie-
kany czosnek, cebulę w piórkach. 

Posypuję otrębami, orzechami 
i polewam olejem, doprawiam 
pieprzem . Na sam koniec ca-
łość posypuję ukochaną zdrową 
czarnuszką.

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

ELEKTOREK
Przedstawiamy Elektorka - niedu-
żego, miłego, przyjaznego psiaka, 
który trafił pod naszą opiekę.
Dotychczas niezauważony, samot-
ny, nikomu nieznany, a to cudowny, 
prze-kochany piesek.
Elektorek jest pieskiem w wieku 
około 6-7 lat, waży 12 kg, to jego 
właściwa masa ciała.
Nasz podopieczny jest psiakiem 
BARDZO przyjaznym, spokojnym, 
pozytywnie skierowanym do opie-
kunów, a także do innych piesków. 
Nie sprawia żadnych problemów, 
jest cichym zwierzakiem. Elektor 
potrafi chodzić na smyczy, dobrze 
czuje się w towarzystwie opieku-
nów. Bardzo prosimy o dobry, tro-
skliwy i kochający dom dla naszego 
kudłatka.

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szcze-
pień, jest ogólnie zdrowy. Psiak ma 
wyczyszczone ząbki, jego uśmiech 
ładnie się prezentuje :) Został odro-
baczony i odpchlony. Jest zaczipo-
wany i jest 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

LASZI 
Przedstawiamy Lasziego - super faj-
nego, bardzo przyjaznego psiaka, 
który trafił pod naszą opiekę.
Laszi jest pieskiem w wieku oko-
ło 5-6 lat, waży 22 kg. Nasz pod-
opieczny ma piękne, jasne rzęsy. 
Jest jedyny i niepowtarzalny. Laszi 
jest bardzo pozytywnie skierowany 
do opiekunów, ale nie jest nachal-
ny w kontakcie. Lubi się przytulać, 
bardzo dzielnie znosi zabiegi pie-
lęgnacyjne i weterynaryjne.
Laszi to wspaniały, kochany, rewela-
cyjny psiak, który czeka na troskli-
wy, w miarę aktywny dom.
Psiak potrafi chodzić na smyczy, nie 
sprawia u nas żadnych problemów. 
Bardzo prosimy o szansę i o kocha-
jącą rodzinę dla Lasziego.

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, 
jest ogólnie zdrowy. Został odroba-
czony i odpchlony. Jest zaczipowa-
ny i został wykastrowany.

MARCYŚ
Przedstawiamy Marcysia - super 
fajnego, przyjaznego kotka, który 
trafił pod naszą opiekę. Marcyś to 
kotek starszy; ma około 11-12 kat, 
waży 4,5 kg, ma lekką nadwagę.
Marcyś jest kotkiem bardzo uro-
czym; na żywo wygląda trochę jak 
sowa ;). Kiciuś dzielnie znosi zabiegi 
pielęgnacyjne i weterynaryjne, nie 
mamy z nim żadnych problemów.
Zdrowie:
Koteczek przeszedł wstępną dia-
gnostykę. Ma piasek i niewielkie 
kamienie w pęcherzu moczowym. 
Marcyś otrzymał karmę dedyko-
waną kotkom z problemami uro-
logicznymi i mamy nadzieję, że 
wkrótce poradzimy sobie z jego 
przypadłością.
Na razie obserwujemy stan Marcysia 
i nie wykazuje on cech cierpienia, 
ale będziemy go monitorować.

Profilaktyka:
Kotek ma komplet szczepień, został 
odrobaczony i odpchlony. Jest 
zaczipowany i po wykonaniu badań 
zostanie wykastrowany.

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie

www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779
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POLICJA

ZŁAMAŁ LIMIT PRĘDKOŚCI, NIE ZATRZYMAŁ SIĘ DO KONTROLI DROGOWEJ I BYŁ NIETRZEŹWY
Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej  Policji w Olkuszu zatrzymali 24-letniego 
mieszkańca gminy Wolbrom, który w terenie zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość. Mężczyzna nie 
zatrzymał się do kontroli drogowej,  bo był nietrzeźwy.

W sobotę (06.02. br.) po godzinie 14.00 w Milonkach policjanci prowadząc kontrolę prędkości  na drodze, zareje-
strowali jak kierowca opla, w terenie zabudowanym gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jedzie 
z prędkością 78 km/h. Policjanci postanowili zatrzymać do kontroli drogowej pojazd i jego kierowcę. Początkowo 
kierowca opla,  na wyraźny sygnał policjantów do zatrzymania się, zjechał z drogi lecz po chwili ruszył do uciecz-
ki. Mundurowi podjęli za nim pościg włączając sygnały świetlane i dźwiękowe.  Kierowca opla  nie reagował na 
polecenie zatrzymania się i dalej kontynuował swoją jazdę.  Z uwagi na to, że za tym  pojazdem ciągnął się sznur 
aut, kierowca opla uciekł z pola widzenia policjantom. Jednak mundurowi bardzo szybko ustalili właściciela pojazdu i jego kierowcę. Okazał się, że był nim 24-letni 
mieszkaniec gminy Wolbrom. Policjanci niezwłocznie udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. Tam, kierowca opla tłumaczył się mundurowym co było powodem 
jego ucieczki. Jak twierdził wypił piwo i bał się dalszych konsekwencji. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 24-latek  miał blisko promil alkoholu 
w organizmie. Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Przypominamy, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem za co grozi  do lat 5 pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

UWAGA KIEROWCY! TRUDNE WARUNKI NA DROGACH
Intensywne opady śniegu zapowiadane przez meteorologów i niska temperatura powodują, że na drogach jest 
niebezpiecznie. Lód, który miejscami występuje na drodze, bardzo utrudnia jazdę. Śliska nawierzchnia i ograniczo-
na widoczność, z pewnością nie sprzyjają w podróżowaniu. W takich warunkach nie trudno o kolizję czy wypadek.

Dnia (8.02.br.) około godziny 14.30 w Rabsztynie doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych 
marki  Fiat Punto i Peugeot. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący fiatem nie dostosował prędkości do panują-
cych na drodze warunków, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas ruchu  i uderzył w peugeota.  Do szpitala 
z podejrzeniem złamania nogi została przewieziona pasażerka peugeota. 

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze, zwłaszcza kiedy panują trudne warunki atmosferyczne. 
Chwila nieuwagi i nagłe hamowanie może doprowadzić do poważnych w skutkach zdarzeń drogowych. Wsiadając 
za kierownicę samochodu musimy pamiętać o zmniejszeniu prędkości, zwiększeniu odstępu od poprzedzające-
go samochodu, dostosowaniu swoich umiejętności do warunków panujących na drodze, bezwzględnym przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, podejmowaniu 
z rozwagą manewrów wyprzedzania i mijania oraz włączeniu świateł mijania. 

Kierowcy szczególną ostrożność powinni zachować  na wzniesieniach, dolinach, mostach, wiaduktach, w pobliżu lasów i zbiorników wodnych. W tych miejscach droga 
często bywa oblodzona. Apelujemy również do pieszych, by nosili elementy odblaskowe. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, 
że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będą lepiej widoczni dla nadjeżdżającego kierowcy. 

JECHAŁ AUTEM POMIMO ZAKAZU SĄDOWEGO
Do 3 lat więzienia grozi 28-letniemu mieszkańcowi powiatu olkuskiego, który kierował seatem pomimo orzeczo-
nego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę (6.02.br.). 
Podczas nocnej służby około godziny 1 w Zimnodole policjanci zauważyli zaparkowanego przy jednym z budyn-
ków seata a w nim mężczyznę.  Osoba ta na widok oznakowanego radiowozu zaczęła nerwowo się zachowywać. 
Wzbudziło to czujność mundurowych. Postanowili więc sprawdzić, co jest powodem takiej reakcji. Okazało się, że 
28-latek miał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zaprzeczał, jednak że jest kierowcą seata. Samochód 
nie miał włączonego silnika i nie był w ruchu. Nie było więc podstawy do dalszej interwencji. Mężczyzna  doskonale  
zdawał sobie sprawę z tego, że nie wolno mu kierować samochodem. Miał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go do 10 września  2023 roku.  

Myślał, że tej nocy przechytrzył policjantów. Kiedy tylko mundurowi odjechali,  odczekał chwilę i ruszył swoim 
autem. Nie zajechał daleko, bo jego dalszą jazdę uniemożliwili mu policjanci. Za lekceważenie sądowego zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

OLKUSCY POLICJANCI URATOWALI ŻYCIE MĘŻCZYŹNIE, KTÓRY ZATRUŁ SIĘ CZADEM
38-letni mężczyzna, który zatruł się tlenkiem węgla, na własną rękę próbował dostać się do szpitala. Kiedy zrozu-
miał, że nie da rady wezwał pomoc. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu 
wezwali pogotowie ale stan mężczyzny pogarszał z minuty na minutę. Policjanci podjęli szybką decyzję o przewie-
zieniu go do szpitala. Dzięki ich szybkiej reakcji nie doszło do tragedii.

27 stycznia br. sierżant Monika Kocjan i młodszy aspirant Tomasz Sikora z olkuskiej drogówki otrzymali informa-
cję, że  na poboczu drogi od Osieka w kierunku Olkusza stoi skoda Octavia, a w niej jest kierowca, który miał ulec 
podtruciu tlenkiem węgla. Mężczyzna nie mógł dokładnie określić swojego położenia. Kontakt z nim był wyraźnie 
utrudniony. 38-latek zaczadził się tlenkiem węgla, który wydobywał się z kominka w jego domu. Na pół przytomny 
przewrócił się i uderzył głową, rozcinając łuk brwiowy. Mężczyzna na własna rękę próbował dojechać do szpitala, 
ale podczas drogi źle się poczuł i zadzwonił na numer alarmowy. Od razu po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi 
udali się w rejon w poszukiwaniu skody.  Na ulicy Osieckiej zauważyli pojazd i jego kierowcę. Policjanci szybko 
udzielili mężczyźnie  pomocy i wezwali na miejsce pogotowie. W czasie oczekiwania na karetkę stan mężczyzny pogarszał się jednak z minuty na minutę. Ponieważ 
dalsza zwłoka mogła zagrażać jego życiu, a  38-latek uskarżał się na ból głowy i trudności w oddychaniu, policjanci podjęli  błyskawicznie decyzję, by przewieźć go na 
sygnałach do szpitala. Następnie przetransportowali mężczyznę na Oddział Ratunkowy. Jak oświadczył lekarz, gdyby nie natychmiastowa interwencja i pomoc poli-
cjantów prawdopodobnie 38-latek straciłby życie.

POLICJANCI ZATRZYMALI NIETRZEŹWEGO KIEROWCĘ TIRA
Trzy i pół promila alkoholu w organizmie miał nietrzeźwy kierowca tira, który został zatrzymany przez wolbrom-
skich policjantów. W takim stanie 53-latek stwarzał poważne zagrożenie w ruchu drogowy. Niebawem poniesie 
konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

Do zdarzenia doszło 1 lutego w Podchybiu w powiecie olkuskim. Na numer alarmowy zadzwonił zaniepokojony 
kierowca, który widział jak od strony Krakowa w kierunku Podchybia  jedzie tir a styl jazdy kierowcy  wskazywał, że 
może on znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia, natychmiast udali się w rejon 
w poszukiwaniu pojazdu i w miejscowości Podchybie zatrzymali do kontroli drogowej ten samochód. Okazało 
się, że 53-letni kierowca  jest nietrzeźwy. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało 
u niego 3,5 promila alkoholu. Niebawem mieszkaniec powiatu brzeskiego odpowie za przestępstwo tj. kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwości  i za wykroczenie albowiem  wykonywał pracę po alkoholu. 

Olkuska policja przypomina, że nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne zagrożenie na drodze. Eliminowanie pija-
nych kierowców z dróg  jest jednym z priorytetów Policji. Bardzo ważne jest również współdziałanie policjantów i społeczeństwa. Dlatego reagujmy, jeśli widzimy pijane-
go kierowcę! Nie pozwólmy mu kontynuować dalszej jazdy. O takim fakcie możemy  powiadomić najbliższą jednostkę policji - również  anonimowo, dzwoniąc pod 112.  

PRZYPOMINAMY WŁAŚCICIELOM I ZARZĄDCOM BUDYNKÓW  
O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW I DACHÓW

Śliskie i zasypane śniegiem chodniki oraz spadające z dachów sople lub zwały śniegu mogą zagrażać zdrowiu 
i życiu przechodniów. W związku z intensywnymi opadami śniegu policjanci przypominają właścicielom i admi-
nistratorom budynków o obowiązku usuwania lodowych sopli i odśnieżania dachów z zalegającego śniegu. Biały 
puch i lód należy również usunąć z chodników przed posesją, by nie narazić się na mandat lub odpowiedzialność 
za zaistniałe wypadki.

Przepisy nakładają na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania 
obiektu, co w praktyce oznacza również konieczność usuwania śniegu i lodu z dachów, balkonów i innych elemen-
tów budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targo-
we i sportowe oraz magazyny, ponieważ zalegający na dachach śnieg może spowodować katastrofę budowlaną. 
Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami 
(może zostać ukarany mandatem), a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu lub 
jego części, do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Policjanci  przypominają również o obowiązku odśnieżania chodnika wzdłuż posesji. Zgodnie z art. 117 Kodeksu  wykroczeń,  kto nie utrzymuje czystości i porządku 
w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy podlega karze grzywny do 1 500 
złotych albo karze nagany.

Dodatkowo osoba, na której ciążą te obowiązki może ponieść też odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe w obrębie swojej nieruchomości. Oprócz 
uszkodzeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizgnięcie się na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię wprost 
pod nadjeżdżający pojazd. W takich warunkach łatwo o potrącenie i nieszczęśliwy wypadek.

Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00 

SKLEP MOTORYZACYJNY SKLEP MOTORYZACYJNY 

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory • 

• oleje luz •

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

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

WARSZTAT SAMOCHODOWY
MaChina Paweł Bretner

Wymiana: Rozrządów • Sprzęgieł • Oleju
Filtrów • Tarcz • Klocków itp.

NaprawaZawieszeń
KompleksowySerwis Klimatyzacji

KONKURENCYJNE CENY!!!

AGA
SERWIS OPON

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

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

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

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

Cenyod50PLN

gwarekolkuski@wp.pl
Tel.: 698 805 242

SKUTECZNAREKLAMA
DLATWOJEGOBIZNESU

GwarekOlkuski
AKTUALNE INFORMACJE

zawsze na
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gwarekolkuski@wp.pl

GwarekOlkuski

www.gwarek-olkuski.pl

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

Wydawca:

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

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

510 190 038

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach:  
• Bogucin Duży • Bogucin Mały • BOLESŁAW • Braciejówka • Brzozówka • BUKOWNO • Bydlin • Chechło • Chełm • 
• Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • KLUCZE •  
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •  
• Laski • Małobądz • Michałówka,  Niesułowice • Olewin • OLKUSZ • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •  
• Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Strzegowa• Troks • TRZYCIĄŻ • Ujków Nowy • Wierzchowisko • 
• Witeradów • WOLBROM • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie 
całego powiatu olkuskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

tel: 533 190 712
Zapraszamy do nowej lokalizacji:

ul. Francesco Nullo 25

SSPPRRZZEEDDAAŻŻ

EELLEEKKTTRROONNAARRZZĘĘDDZZIIAA

SSEERRWWIISS

NNaarrzzęęddzziiaa sskkrraawwaajjąąccee
OOssttrrzzeenniiee::
•• ppiiłł wwiiddiioowwyycchh
•• łłaańńccuucchhóóww ddoo ppiiłł
•• nnaarrzzęęddzziiaa rręęcczznnee

NNaapprraawwaa eelleekkttrroonnaarrzzęęddzzii

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

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

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

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264

ZATRUDNIMY
OPERATORA
DŹWIGU OD 2

5 t.

DYŻURY APTEK

Dyżury aptek obowiązują w porze nocnej, w niedziele, święta  
i inne dni wolne od pracy w godzinach od 20.00 do 24.00.  

*apteki oznaczone gwiazdką pełnią dyżur w godzi-
nach od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.

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)

DZIEŃ ADRES
11.02 Czwartek Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

12.02 Piątek Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

13.02 Sobota Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

14.02 Niedziela Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

15.02 Poniedziałek Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

16.02 Wtorek Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

17.02 Środa Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

18.02 Czwartek Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

19.02 Piątek Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

20.02 Sobota Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

21.02 Niedziela Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

22.02 Poniedziałek Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

23.02 Wtorek Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

24.02 Środa Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

25.02 Czwartek Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

26.02 Piątek Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

27.02 Sobota Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

28.02 Niedziela Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

1.03 Poniedziałek Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

2.03 Wtorek Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

3.03 Środa Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

4.03 Czwartek Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

5.03 Piątek Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

6.03 Sobota Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

7.03 Niedziela Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

8.03 Poniedziałek Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

9.03 Wtorek Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

10.03 Środa Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

DZIEŃ ADRES
11.02 Czwartek Apteka, ul. Piłsudskiego 22

12.02 Piątek Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 

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

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

15.02 Poniedziałek Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

16.02 Wtorek Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

17.02 Środa Apteka, Al. 1000-lecia 17 

18.02 Czwartek Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A

19.02 Piątek Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

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

21.02 Niedziela Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60

22.02 Poniedziałek Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B

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

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

25.02 Czwartek Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60

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

27.02 Sobota Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

28.02 Niedziela Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

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

2.03 Wtorek Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 

3.03 Środa Apteka Grodzka, ul. Nullo 2 

4.03 Czwartek Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 

5.03 Piątek Apteka, ul. Piłsudskiego 22

6.03 Sobota Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

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

8.03 Poniedziałek Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

9.03 Wtorek Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego

10.03 Środa Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

OLKUSZ WOLBROM

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

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

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

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

Zapraszamy do 
Regionalnego Biura 
Oriflame w Olkuszu 
ul. Kr. K. Wielkiego 57 

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

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

zapraszamy do sklepu internetowego:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

PODARUJ SWÓJ

Tymekma 5miesięcy. Urodził się niewidomy.W Polsce nie podjęto się leczenia jego wzroku.
Przeszedł dwie operacje oczu w USA i jest diagnozowany z podejrzeniem bardzo rzadkiej choroby genetycznej
FEVR w jej najgorszym, V stadium. Potrzebujemy środków na kolejne operacje, rehabilitację, niezbędne leki i konsultacje.

POMÓŻ TYMKOWI
ZOBACZYĆ ŚWIAT!
KRS: 0000396361 Cel szczegółowy: 0086793 Tymek

Informacje • Reklamy
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WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

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

tel. 518 718 020

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

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

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

Może warto pomyśleć
o wakacjach :)

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!!!

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

• Wylewki maszynowe
• Docieplenia pianą PUR
• Sprzedaż i transport

kruszyw i materiałów sypkich
• Niwelacje terenu
• Wykopy
• Rozbiórki

WYLEWKI MASZYNOWE

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

pawel.mstowski@interia.eu

USŁUGI:
• Wywrotką • Koparko-ładowarką • Koparką

MIXOKRET

DUŻY WYBÓR

Reklamy


