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• 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 Firm Budowlanych

Kasa fiskalna
ElzabK10online
BT/WiFi/ EX

biało-pomarańczowa

Kasa fiskalna
NovitusNANOE

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE
KONCENTRATORY TLENU

WYNAJEM

Tel. 501 551 994
OO₂₂

OSUSZACZE BUDOWLANEWYNAJEM
PRZYŚPIESZ REMONT • POZBĄDŹ SIĘ WILGOCI

tel. 507 5555 39
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IX MEMORIAŁ ROMANA NOWOSADA
Tradycyjnie Memoriał Romana Nowosada został podzielony na dwa dni i dwie kategorie wiekowe. 
W sobotę (13.03.2021 r.) na parkiet wyszły Młodziczki. Oprócz dwóch drużyn gospodyń, do rywali-
zacji przystąpiły śląskie zespoły ze Świętochłowic, Zabrza i Bystrej, a grono uczestników uzupełnił 
Kusy Kraków. Już od pierwszego meczu było widać, że w doskonałej dyspozycji znajdują się szczy-
piornistki Skałki-Śląska. Świętochłowiczanki kroczyły od zwycięstwa do zwycięstwa, imponując 
przede wszystkim w ataku, gdzie błyszczały głównie Julia Grzesista z Nikolą Trocer. 
Chrapkę na triumf miały oczywi-
ście również olkuszanki z wiodą-
cego rocznika 2006. Podopieczne 
Moniki Pastwy świetnie weszły 
w turniej – od dwóch efektow-
nych wygranych nad SPR-em II 
i Bystrą. W trzecim spotkaniu 
Lwiątek doszło do niezwykłego 
widowiska, w którym ostatecznie 
lepsze o jedno trafienie okazały 
się rywalki z Zabrza prowadzone 
z ławki przez byłą zawodniczkę 
dorosłego SPR-u Annę Kubiak. 
Olkuszanki mimo tej nieznacznej 
porażki nadal miały szansę przego-
nienia w tabeli Skałki-Śląska, ale 
warunkiem na to było zwycięstwo 
nad Świętochłowicami. Zadanie 
okazało się z tych niemożliwych do 
wykonania. Pomimo prób i chęci 
Lwiątka nie były w stanie dorównać 
przeciwniczkom, które finalnie wy-
grały całe zmagania z kompletem 15 
punktów, natomiast miejscowe pił-
karki musiały zadowolić się turnie-
jowym srebrem. Także 9 punktów 
na mecie Memoriału zgromadziła 
na swoim koncie Bystra, jednak 
w bezpośrednim starciu olkuszanki 
okazały się lepsze i dlatego w tabeli 
wyprzedziły swoje rywalki. Tuż za 
podium uplasowało się Zabrze, a ze-
stawienie zamknęły: Kusy Kraków 
i SPR II Olkusz.
Podczas ceremonii dekoracji nagro-
dziliśmy MVP w trzech różnych 
kategoriach. Królową Strzelczyń 
została nasza Zuzia Pawłowska, 

a kolejne dwa wyróżnienia tra-
fiły do Skałki-Śląska. Najlepszą 
Zawodniczką okazała się Julia 
Grzesista, a bramkarką Nicola 
Muras.
Dzień później (niedziela 14.03.2021 
r.) na boisko wyszły Dziewczęta 
z rocznika 2008 i 2009. W premie-
rowym meczu SPR Olkusz wysoko 
pokonał Kusego Kraków i jak po-
kazały kolejne fragmenty turnieju, 
już na samym wstępie doszło do 
pojedynku dwóch najlepszych ekip. 
W następnych próbach podopieczne 
Patrycji Głąbik potwierdziły swoją 
dominację, kompletując punkty 
i efektowne wyniki. 
Z Pogonią Siedlce Lwiątka przez 
24 minuty straciły zaledwie 1 
bramkę, a same rzuciły ich 19. 
Niekwestionowaną liderką zespołu 
była Marzena Noga, która trafiała 
właściwie z każdej pozycji i całymi 
seriami. Jej końcowy dorobek – 39 
goli w 5 spotkaniach robi duże wra-
żenie i co zrozumiałe zapewnił Jej 
tytuł Najlepszej Snajperki zmagań. 
Po porażce na inaugurację, Kusy 
wziął się w garść i kolejnych me-
czach zaczął solidnie punktować. 
Zwycięstwa nad Startem Pietrowice 
Wielkie, Pałacem Młodzieży 
Tarnów i SPR-em Gliwice, nawet 
przy porażce po rzutach karnych 
z Pogonią Siedlce pozwoliły za-
wodniczkom ze stolicy Małopolski 
sięgnąć po 2. miejsce. Podium do-

mknął Start Pietrowice, który może 
nie grał wybitnie efektownie, ale 
podopieczne Marka Kępy były za 
to szalenie efektywne, za co zostały 
nagrodzone turniejowym brązem. 
Najmniej lubiane przez sportow-
ców miejsce – czwarte, zajął MKS 
PM Tarnów, piąta była mająca do 
Olkusza ponad 370 kilometrów 
Pogoń Siedlce, a tabelę zamknął 
SPR Gliwice.
Oczywiście także i w młodszej 
grupie przyznaliśmy indywidualne 
wyróżnienia. O bramkowej domi-
nacji Marzeny Nogi wspomnieli-
śmy już wcześniej. Tytuł Najlepszej 
Zawodniczki trafił do odpowie-
dzialnej za czarną robotę Gabrieli 
Maciejewskiej z Kusego, a za MVP 
wśród bramkarek uznaliśmy Julię 
Gorczowską z Pietrowic. Wszystkie 

wymienione zawodniczki dały 
swoim drużynom wiele dobrego.
Wiele dobrego wydarzyło się też 
przez te wszystkie wspólne godziny 
spędzone na parkiecie. 16 godzin 
turniejowej rywalizacji, 30 spo-
tkań, a w nich 730 bramek, do tego 
wiele powodów do radości, ale i łez 
smutku. Nie zabrakło też zwykłych 
ludzkich wzruszeń i zapewnień, że 
pamięć o Patronie Memoriału – 
Romanie Nowosadzie nie zaginie. 
Do zobaczenia za rok!
I X Ogólnopolsk i Memoria ł 
Romana Nowosada w pa rl i : 
ARKOP, ZGH Bolesław, OSMA 
oraz PabloSport. Projekt współfi-
nansowany był ze środków woje-
wództwa małopolskiego.

 v www.sprolkusz.pl

Konkurs „MUR,ALE  
HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”
Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę 
wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny 
dla organizacji pozarządowych. Dzięki konkurso-
wi można otrzymać dofinansowanie na działania 
patriotyczno-edukacyjne i mural.
Na realizację zadań MON zapla-
nowało w sumie 1.500.000 zł.

MURALE
Mural, nie mniejszy niż 3 metry 
szerokości i 3 metry wysoko-
ści, powinien zostać wykonany 
techniką zapewniającą 5-letnią 
trwałość i odporność na zmywa-
nie. Należy dołączyć dokument 
potwierdzający, że wnioskodawca 
ma prawo przez co najmniej 5 lat 
do korzystania z powierzchni, na 
której powstanie mural. Miejsce 
w przestrzeni publicznej musi 
być godne dla upamiętnienia 
bohaterów i wydarzeń. Na mu-
ralu powinno być widoczne logo 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Wnioski o dofinasowanie po-
winny zawierać m.in. opis pla-
nowanych działań patriotyczno-
-edukacyjnych, takich jak np. 
uroczystość odsłonięcia muralu 
połączona z prelekcją historyczną, 
okolicznościową wystawą, kon-
certem itp. Projekt muralu trzeba 
wkleić w ramkę formularza oferty.

ALE HISTORIA
Murale mogą przedstawiać pol-
skie wojska, od średniowiecza po 
współczesność. Tematem mu-
ralu mogą być wydarzenia lub 
postaci, które miały bezpośredni 
wpływ na kształtowanie państwa 
polskiego, na walkę o niepodle-
głość i suwerenność Ojczyzny. 

Mural może przedstawiać ważne 
dokonania Sił Zbrojnych RP 
i żołnierskich pokoleń. Lokalne 
społeczności mogą na muralu 
upamiętnić swoich lokalnych 
bohaterów walk o niepodległość, 
a także współczesnych żołnierzy 
Wojska Polskiego.  

KTO? 
Konkurs adresowany jest do orga-
nizacji pozarządowych oraz pod-
miotów, o których mowa w art. 3 
ust. 2 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolonta-
riacie. Każdy z nich może złożyć 
maksymalnie 2 oferty.

KIEDY? 
Wnioski należy składać do 30 
kwietnia 2021 r. Realizacja zadań 
planowana jest od 21 czerwca do 
30 listopada 2021 r. 
Szczegóły można znaleźć pod 
linkiem:
https://www.gov.pl/web/obrona-
-narodowa/otwarty-konkurs-
-ofert-nr-ew-052021wddekid

Informacje • Reklamy
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Bieżnia na Czarnej Górze otwarta
Pod koniec lutego informowaliśmy o udostępnieniu dla wszystkich mieszkańców części Parku Czarna Góra, obejmującej place 
zabaw, urządzenia sprawnościowe i siłownię zewnętrzną, a także ciągi pieszo-rowerowe. Od 11 marca mieszkańcy mogą skorzy-
stać z kolejnej atrakcji zrewitalizowanego Parku – bieżni lekkoatletycznej. Jest ona dostępna bezpłatnie dla mieszkańców, grup 
niezrzeszonych, a także służb mundurowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz.
- Park Czarna Góra w nowej odsłonie stał się dużą atrakcją dla miesz-
kańców, spędzających czas wolny na świeżym powietrzu. Dużym za-
interesowaniem cieszą się doskonale wyposażone place zabaw, które 
przynoszą wiele radości najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. 
Uśmiech dziecka jest dla mnie największą nagrodą za pracę wykonaną 
przy rewitalizacji tego obiektu, choć korzystają z niego nie tylko dzieci. 
Park służy także dorosłym sportowcom – zarówno amatorom, jak i pro-
fesjonalistom – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, wydłużone 
zostały godziny otwarcia Parku Czarna Góra, będzie on dostępny 
w godzinach 6:00 - 23:00, natomiast bieżnia lekkoatletyczna zostanie 
udostępniona mieszkańcom oraz klubom lekkoatletycznym zgodnie 
z następującym harmonogramem:

Poniedziałek-piątek:
• 06:00 – 16:00 - wstęp bezpłatny dla 

mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz
• 16:00 – 19:00 - obiekt zarezerwowany na 

zajęcia sportowe olkuskich klubów LA
• 19:00 – 23:00 - wstęp bezpłatny dla 

mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz
• Soboty i niedziele:
• 06:00 – 23:00 - wstęp bezpłatny dla 

mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz
Korzystanie z bieżni w trakcie godzin zarezerwowanych dla klubów 
sportowych będzie możliwe po uzyskaniu zgody trenerów prowadzących 
zajęcia.
Cennik za korzystanie z obiektów sportowych na terenie OSW „Czarna 
Góra” przewiduje bezpłatny wstęp dla mieszkańców (w tym dzieci), 
stawki preferencyjne dla olkuskich klubów sportowych oraz związane 
z najmem komercyjnym. Szczegóły przedstawia poniższa tabela:
1. Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko piłkarskie 
z trawą naturalną, bieżnia lekkoatletyczna i pozostała infrastruktura 
lekkoatletyczna wraz z szatniami, oświetleniem i sprzętem LA:
a) dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
uczestniczących w:
• zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych przez szkoły 

mające siedzibę  na terenie Miasta i Gminy Olkusz

• zajęciach sportowych prowadzonych przez 
uczniowskie kluby sportowe mające siedzibę  
i prowadzące działalność na terenie Miasta 
i Gminy Olkusz oraz uczestniczących 
we współzawodnictwie sportowym

• w zajęciach sportowych prowadzonych 
przez kluby sportowe działające w formie 
stowarzyszenia lub fundacji mające siedzibę 
i prowadzące działalność na terenie Miasta 
i Gminy Olkusz oraz uczestniczących 
we współzawodnictwie sportowym 
w ramach właściwego polskiego związku 
sportowego lub związku sportowego 
będącego członkiem polskiego związku 
sportowego utworzonego zgodnie z ustawą 
o sporcie i wyszczególnionego w wykazie 
polskich związków sportowych prowadzonym przez 
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej

BEZPŁATNIE
b) organizacja zawodów sportowych przez szkolne związki sportowe ma-
jące siedzibę i prowadzące działalność  na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

BEZPŁATNIE
2. Działalność sportowa grup seniorskich prowadzona przez kluby 
sportowe działające w formie stowarzyszenia lub fundacji mające sie-
dzibę i prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz 
uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w ramach właści-
wego polskiego związku sportowego lub związku sportowego będącego 
członkiem polskiego związku sportowego utworzonego zgodnie z ustawą 
o sporcie i wyszczególnionego w wykazie polskich związków sportowych 
prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej:
• boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy 

wraz z szatniami i oświetleniem - 50 zł / 1,5 godz.
• boisko piłkarskie z trawą naturalną wraz z szatniami 

i oświetleniem - 100 zł / 1,5 godz.
• bieżnia lekkoatletyczna i pozostała infrastruktura la 

z szatniami, oświetleniem i sprzętem LA- 100 zł / m-c
3.Boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy:
• całe boisko (bez szatni i oświetlenia) - 200 zł / godz.

• 1/2 boiska (bez szatni i oświetlenia) - 100 zł / godz.
• całe boisko z szatniami i oświetleniem: 2000 zł / 1 dzień

4. Boisko piłkarskie z trawą naturalną:
• całe boisko (bez szatni i oświetlenia): 300 zł / godz.

5. Bieżnia lekkoatletyczna:
• bez udostępniania sprzętu la (bez szatni i oświetlenia): 50 zł / godz.
• z udostępnieniem sprzętu la (bez szatni i oświetlenia): 100 zł / godz.
• osoby indywidualne, grupy niezrzeszone, służby mundurowe z terenu 

Miasta i Gminy Olkusz (z oświetleniem, bez szatni) bezpłatnie
6. Pozostała infrastruktura lekkoatletyczna
• bez dodatkowego sprzętu la: 50 zł / godz.
• z dodatkowym sprzętem la: 100 zł / godz.

7. Oświetlenie:
• boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy: 50 zł / godz.
• boisko piłkarskie z trawą naturalną: 100 zł / godz.
• bieżnia lekkoatletyczna: 30 zł / godz.

8. Szatnie:
• szatnia z prysznicami: 40 zł / godz.
• szatnia bez pryszniców: 25 zł / godz.

 v umig.olkusz.pl

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

szczęścia i radości, samych słonecznych dni
oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

życzy Zarząd i Pracownicy
Betoniarni Kaczmarek

autoserwis.boleslaw

DK94

PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!
KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

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

od 50 zł

Montaż
haków W OCZEKIWANIU NA

NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

ul
.B
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a

Karczma
Bida

Olkusz
Laski

Katowice

SKLEP MOTORYZACYJNY
� AKCESORIA I CHEMIA
� TARCZE I KLOCKI
� FILTRY I OLEJE
� AKUMULATORY
� ZAWIESZENIA
� ROZRZĄDY
� ŻARÓWKI

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

Informacje • Reklamy



4

USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE
DACH-MAR
• Pokrycia dachowe
• Demontaż Eternitu
• Konstrukcje drewniane
• Docieplenia
• Rozbiórki
• Usługi remontowo-budowlane
• Kompleksowe wykończenie wnętrz

Wolbrom, Gołaczewy, ul. Piaski 29
Tel.: 881 045 955

• 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

Już od 1 kwietnia!
Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! 

Od kiedy będzie trwać Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań?
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce realizowany będzie 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:
• samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację dostępną od 1 kwietnia br. na stronie
 internetowej spis.gov.pl;

• infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza;
• rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni;
• osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

NSP 2021 – czego będą dotyczyć pytania:
• charakterystyki demograficznej;
• aktywności ekonomicznej;
• poziomu wykształcenia;
• niepełnosprawności;
• migracji wewnątrz kraju i poza granice;
• przynależności etniczno-kulturowej;
• gospodarstwa domowego i rodziny;
• zasobów mieszkaniowych.

Dokładny zakres informacji zbieranych w spisie dostępny jest na stronie spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-
w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/.

Obowiązek ustawowy
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielania dokładnych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
(Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.).

Tajemnica statystyczna
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.). 

Obowiązkowy 
samospis 

internetowy

wejdź na 
spis.gov.pl

i wypełnij formularz

zadzwoń na infolinię pod numer 
22 279 99 99 lub spodziewaj się 

kontaktu ze strony rachmistrza spisowego
 

Jeśli nie możesz 
spisać się 

samodzielnie

Od 15 marca będzie działać specjalna infolinia 
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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”.

DO SPRZEDANIA
dom ok. 300 m kw trzy
kondygnacje, budowany i

wykończony z solidnych materiałów,
do zamieszkania, posiada trzy
niezależne wejścia, położony na
9 arowej działce w Kluczach.

Cena: 550 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
dom ok. 170m kw, dwie

kondygnacje plus poddasze do
adaptacji, podpiwniczony, do
zamieszkania, położony na

malowniczej, dużej 26 arowej
działce w Osieku.
Cena: 480 tys. PLN

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
dom ok. 200 m kw, III kondygnacje,
z dwoma niezależnymi wejściami,
stan surowo zamknięty, położony w
atrakcyjnym miejscu w Chechle z
dużą 44 a w pełni budowlaną

działką oraz 62 a roli.
Cena: 550 tys. PLN

Miejsce
naTwoją

nieruchomość

DO SPRZEDANIA
działka 35 a z czego 10,6, a to działka budowlana,

pozostały 25 a fragment to las. Działka ma kształt zbliżony
do prostokąta, dojazd drogą asfaltową, z dostępem do

mediów: gaz, prąd, woda, położona w spokojnym miejscu
w miejscowości Ryczówek.

Cena: 135 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka z domem do rozbiórki 25 arowa

pod lasem o kształcie prostokąta, ogrodzona, dojazd
drogą asfaltową, z dostępem do mediów: gaz, prąd,

woda (doprowadzona), w kameralnej
i urokliwej miejscowości Hucisko w gminie Klucze.

Cena: 105 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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
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UWAGA PRACA!
Zatrudnimy przy montażu
ogrodzeń betonowych.

Miejsce pracy:
Niemcy i okazjonalnie Polska.

Oczekujemy chęci do pracy
i predyspozycji fizycznych. Brak wymagań
względem wykształcenia, doświadczenia

i języków obcych.

Praca od Zaraz!
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

531 900 017
CV prosimy wysyłać na adres:
kon_kaczmarek@icloud.com

AKUMULATORY
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
CIĘŻAROWYCH, ROLNICZYCH 
I AUTOBUSÓW 

NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY
- SPRAWDŹ NAS!

Olkusz, ul. Rataja 1 (koło Biedronki)
     500 643 500

Skała, ul. Krakowska 109
     500 688 500

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU

CENTRUM OGRODNICZECENTRUM OGRODNICZE

Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800  Sob. 800 - 1600

ACZERACZER

OLKUSZ, ul. Zagaje 48 www.aczer.com.pl

tel.
662 121 525

tel.
662 121 525

KOBIETY W MAŁOPOLSKIEJ POLICJI
Mogły wybrać inną drogę zawodowego rozwoju, jednak, jak same twier-
dzą, służba w Policji daje satysfakcję z dobrze wykonanego zadania 
a przede wszystkim z niesienia pomocy innym. W garnizonie małopol-
skim zatrudnionych jest aktualnie 2386 kobiet. 1219 pełni służbę jako 
policjantki, a 1167 kobiet pracuje na stanowiskach cywilnych. Ich rzetel-
na praca, profesjonalizm, ogromne zaangażowanie oraz umiejętności są 
bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania jednostek.
Kobiety w policyjnym mundurze 
nie są już widokiem nietypowym. 
Zainteresowanie pań służbą 
z roku na rok jest coraz większe, 
co ma odzwierciedlenie w ilości 
zatrudnionych policjantek. Jedne 
od zawsze marzyły by zostać poli-
cjantkami, inne dokonały wyboru 
nieco później. 
Kobiety  są widoczne na ulicy, 
pomagają ofiarom interwencji do-
mowych, czy też wypadków dro-
gowych, a także realizują się w wy-
działach kryminalnych, śledczych 
czy logistyce. Kiedy potrzeba, są 
wymagające i stanowcze, odważne 
i silne, by w innych sytuacjach po-
kazać swoją łagodniejszą stronę. 
Jak same mówią w Policji nie jest 
ważna tylko siła, ale także umie-
jętność łagodzenia obyczajów.
Po służbie są kobietami spełnia-
jącymi się w życiu rodzinnym. 
Mają też swoje pasje, które są 
odskocznią od trudnej i wyma-
gającej służby, m.in. z sukcesami 
reprezentują Policję na zawodach 
sportowych, malują, grają na in-
strumentach, śpiewają, podróżują.

Historia powstania 
policji kobiecej

Możliwość podjęcia przez ko-
biety służby w policji pojawiła się 
w 1925 r. kiedy to Komendant 

Główny Policji Państwowej pod-
pisał stosowny rozkaz. Na pierw-
szy kurs przygotowawczy zgłosiło 
się 30 pań, które musiały spełniać 
bardzo surowe kryteria doboru. 
Policjantką mogła zostać wyłącz-
nie panna lub bezdzietna wdowa 
w wieku od 25 do 45 lat. 

Oprócz spełniania wymogów 
fizycznych -dobre zdrowie, krót-
kie włosy, min. 164 cm wzrostu - 
kandydatka musiała legitymować 
się nienaganną opinią i zobowią-
zać się, że przez najbliższe 10 lat 
nie wyjdzie za mąż. Konieczne 
było również dostarczenie świa-
dectwa moralności oraz opinii 
jednej z organizacji kobiecych. 
Młode policjantki były szkolone 
pod kątem walki z handlem ży-
wym towarem, nierządem i su-
tenerstwem. Kiedy po I wojnie 
światowej pojawiły się nowe 
przestępstwa, takie jak problemy 
z młodzieżą, problemy rodzinne, 
przestępstwa wobec kobiet, su-
tenerstwo i nierząd – zadanie 
przeciwdziałaniu tego typu zja-
wiskom przypisano właśnie policji 
kobiecej. 
Pierwszą funkcjonariuszką, która 
stanęła na czele Policji Kobiecej 
była Stanisława Paleolog, której 
powierzono zadanie kierowania 
brygadą sanitarno-obyczajową, 
działającą w Urzędzie Śledczym 
w Warszawie. 

Więcej na:  
https://policja.pl/pol/aktualnosci
/200359,Czy-wiesz-ze.html.

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
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Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, spokoju,
nadziei na lepsze jutro,

smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwowiosennego słońca

oraz samych sukcesów
życzy

Zarząd i Pracownicy
PrzedsiębiorstwaWodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

Alfred Szylko
Prezes Zarządu

Grzegorz Cebo
V-ce Prezes Zarządu

ZZ ookkaazzjjii ŚŚwwiiąątt WWiieellkkaannooccnnyycchh
żżyycczzyy��yy nnaasszzyy�� KKlliieennttoomm ii CCzzyy��eellnniikkoomm,,

aabbyy tteenn wwyyjjąąttkkoowwyy cczzaass
bbyyłł ppeełłeenn wwiiaarr��,, nnaaddzziieeii ii mmiiłłoośśccii,,
aa ssppoottkkaanniiaa ww gg��oonniiee nnaajjbblliiżżsszzyycchh

uuppłł����aałł�� ww mmiiłł����,,
wwiioosseennnnyy�� nnaasstt��oojjuu..

żżyycczzyy
RReeddaakkccjjaa GGwwaarrkkaa OOllkkuusskkiieeggoo
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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!

Życzymy zdrowych,
radosnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w rodzinnej,
pełnej ciepła atmosferze.

KĄCIK KULINARNY

MAZURKI W WERSJI MINI
Mazurki to ukochane świąteczne ciasto wielkanocne. 
Tym razem poszłam trochę na skróty, a tak naprawdę chodziło mi 
o to, żeby moje dzieci włączyć w przygotowania świąteczne. Jak się 
okazało pomysł był fajny, dzieciom się podobało.
Mazurki w wersji mini:
• małe andruty
• puszka mleka 

skondensowanego
• kakao
• morele
• rodzynki
• mieszanka studencka
• migdały

Dzień wcześniej puszkę mleka 
skondensowanego zalać wodą 
i zamkniętą gotować przez co 
najmniej 3 godziny. 
Otworzyć puszkę, przelać do 
garnka i dodać 3 łyżki słod-
kiego kakao, wymieszać aż 
kakao się rozpuści.
Przygotować deski na których 
rozłożyć andruty, każdy andrut 
posmarować masą kajmakową 
z góry dokleić kolejny andrut, 
znowu posmarować andrut 
masą i ozdobić owocami. 
Ma łe mazurk i gotowe, są 
pyszne, nie trzeba się męczyć 
z krojeniem ich ;)

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

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

OLKUSZ
ul. Króla Kazimierza

Wielkiego 33

CENTRUM RYBNE
DUŻY WYBÓR PRZETWORÓW RYBNYCH 

• SOLONYCH • MARYNOWANYCH •
• SAŁATEK WŁASNEJ PRODUKCJI

ORAZ 

• RYBY: ŚWIEŻE, MROŻONE, WĘDZONE • KONSERWY

WOLBROM
ul. Krakowska 52A

KRAK-MARFISH

Życzymy
pełnych nadziei i radości
Świąt Wielkanocnych! 

Informacje • Reklamy
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

SZAMPAN
Przedstawiamy Szampana - niedużego, spo-
kojnego, początkowo trochę wystraszonego 
psiaka, który trafił pod naszą opiekę.
Psiak błąkał się bez opieki, podchodził pod 
domy w poszukiwaniu jedzenia. Teraz jest 
u nas i szukamy dla niego nowej rodziny.
Szampan jest niedużym pieskiem; waży 
około 16 kg, większy już nie będzie.
Gdy kogoś polubi jego mordka i ogon cie-
szą się tak bardzo, że aż trudno uwierzyć 
jak wystraszony był Szampanek wcześniej.
Psiak coraz ładniej chodzi na smyczy, 
zaprzyjaźnił się z opiekunami w schronisku 
i wierzymy, że w nowym domu też szybko 
przekona się do człowieka.
Psiak potrzebuje trochę czasu na adaptację, 
a na pewno stanie się wspaniałym zwier-
zaczkiem.
Bardzo prosimy o szansę i nowy, dobry, 
troskliwy dom dla Szampanka.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowy. 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

VAIANA
Przedstawiamy młodziutką, niewielką 
koteczkę, która trafiła pod naszą opiekę po 
wypadku komunikacyjnym.
Kicia została podrzucona pod gabinet wete-
rynaryjny. Vaiana otrzymała niezbędną 
pomoc i w tej chwili czuje się lepiej.
Koteczka ma odłamaną nasadę dalszą kości 
udowej lewej kończyny. Przemieszczenie 
szczęśliwie dla kici było w bardzo niewiel-
kim zakresie.
Vaiana w tej chwili ma około 5 miesięcy, 
jest niewielka, waży 2 kg, nie będzie duża.
Koteczka jest super dzielna, radzi sobie 
mimo dyskomfortu, cierpliwie znosi zabiegi 
pielęgnacyjne i weterynaryjne.
To cudowna, piękna, kochana mała dziew-
czynka, która czeka na troskliwy dom.
SZUKAMY DOMU NIEWYCHODZĄCEGO!
Przed adopcją kotka prosimy o zaopatrzenie 
się w dobrej jakości karmę dla kotów, dra-
pak, żwirek, kuwetę i ewentualnie zabaw-
ki. Wyprawka jest kociakowi potrzebna od 
pierwszych chwil w nowym domu.

Profilaktyka:
Kotka otrzyma komplet szczepień stosow-
nych do wieku, jest odrobaczona, odpchlo-
na, zaczipowana.
Po osiągnięciu dojrzałości zostanie wyste-
rylizowana i jest to bezwzględny warunek 
adopcji. W naszym schronisku przeprowa-
dzamy ten zabieg nieodpłatnie.

ADZIK
Przedstawiamy Adzika - przyjaznego, 
energicznego psiaka, który trafił pod naszą 
opiekę.
Adzik to psiak młody; ma około 2 lat, waży 
14 kg, to jego właściwa masa ciała.
Psiaka trochę rozpiera energia, ale jest bar-
dzo pozytywnie skierowany do opiekunów.
Nasz podopieczny potrzebuje ruchu, zaba-
wy, dodatkowych bodźców, ale z całą pew-
nością będzie rewelacyjnym przyjacielem 
całej rodziny.
To świetny, pozytywny zwierzak, który 
potrzebuje dobrego, aktywnego domu.
Bardzo prosimy o szansę i dom dla Adzika.
Profilaktyka:
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. 
Jest zaczipowany i 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

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

ZUS przygotowuje wypłaty 14. emerytury
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty nie tylko 
trzynastej, ale również czternastej emerytury. Kolejne w 2021 r. dodat-
kowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, czyli nie trzeba 
będzie składać żadnego wniosku.
8 marca, prezydent Andrzej Duda 
podpisał ustawę o kolejnym w 2021 
r. dodatkowym rocznym świadcze-
niu pieniężnym dla emerytów i ren-
cistów. Tzw. czternastka wyniesie 
1.250,88 zł brutto.
Czternastka będzie przysługiwała 
osobom, które na 31 października 
2021 r. będą miały prawo do jednego 
ze świadczeń długoterminowych 
wymienionych w ustawie (m.in. 
emerytury, renty, renty socjalnej, 
świadczenia przedemerytalnego) i na 
ten dzień nie będą miały zawieszonej 
wypłaty (np. z powodu zbyt wyso-
kich dodatkowych zarobków). Trafi 
ona do klientów wraz z wypłatami 
listopadowych świadczeń.

Pełną kwotę dostaną osoby, których 
świadczenie podstawowe nie prze-
kracza 2.900 zł brutto. Pozostali 
otrzymają czternastkę pomniej-
szoną zgodnie z zasadą „„złotówka 
za złotówkę”. Na przykład jeśli 
pobierana emerytura wynosi 3.000 
zł, czternastka będzie przysługiwać 
w kwocie mniejszej o 100 złotych.
Dodatkowe świadczenie będzie 
wypłacane z urzędu, to znaczy, że 
nie trzeba będzie składać żadnego 
wniosku w tej sprawie. Czternasta 
emerytura będzie podlegała opo-
datkowaniu i oskładkowaniu na 
ogólnych zasadach. Niezależnie od 
tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze 
świadczeniem opodatkowanym lub 
zwolnionym z podatku. Co ważne 

czternastka nie będzie podlegała 
potrąceniom i egzekucjom.
Czternasta emerytura zostanie wy-
płacona ok. 9,1 mln emerytów i ren-
cistów. W pełnej wysokości otrzyma 
ją 7,9 mln uprawnionych osób.
 Oczywiście już w kwietniu świad-
czeniobiorcy dostaną trzynastą eme-
ryturę w kwocie 1250,88 zł brutto. 
Przysługuje ona w pełnej kwocie, bez 
względu na wysokość pobieranego 
świadczenia podstawowego.

 v Anna Szaniawska 
regionalny rzecznik ZUS  

w województwie małopolskim

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Olkuszu dotyczący prób 

wyłudzania danych osobowych
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu informuje, że 
Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadza wywiady epidemiologicz-
ne z obywatelami w celu prowadzenia działań przeciwepidemicznych.
Pracownicy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej wywiady epidemiolo-
giczne przeprowadzają z osobami, 
których dane zawarte są w systemach 
teleinformatycznych, wykorzysty-
wanych zgodnie z przepisami prawa 
w pracy Inspekcji.
 Sytuacje, w których anonimowe 
osoby dzwonią do obywateli i proszą 
o podanie danych osobowych w celu 

np.: umówienia osoby na test, są 
próbą wyłudzenia tych danych.
 Powiatowy Państwowy Inspektor 
Sanitarny w Olkuszu ostrzega, że 
osobom anonimowym, które proszą 
o podanie danych osobowych, a nie 
o ich potwierdzenie, nie należy ta-
kich informacji udzielać.

 v www.gov.pl
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. Bar piwny
7. ... Śląskie, wieś k. Radzionkowa
8. Ulice wysadzane topolami
9. Jedn. mocy prądu elektr.
10. ... Zając, aktorka
12. Krzysztof, prezenter Polsatu
15. Niewyraźny szmer głosów
16. Marka chorwackiego wermutu
18. Miasto nad Mleczną
19. Waluta Liechtensteinu
21. Pogardliwie o pilnym uczniu
24. Ten, kto coś wymyślił, stworzył
25. Wyspy Żeglarzy
27. ...-wstańka, ros. lalka
28. Daw. narty
29. Prymitywne skrzypki ludowe
30. Niewielki, szybki okręt wojenny
31. Do upięcia z włosów
Pionowo:
1. Sterczą na porębie
2. Daw. aprobata
3. Prestiż, znaczenie czegoś
4. Lwowski ulicznik
5. ... Jusis, piosenkarka
6. Rozgrywany na boisku
11. Największe miasto Kanady
13. Model piłki na Mundial 2014
14. Cząstka mowy
17. Dawna trąba wojskowa
20. Cytrynowa przyprawa
21. Kolorowy siniak na skórze
22. „... Wodnik”, film J.J. Kolskiego
23. Miasto z widokiem na
Wezuwiusz
25. W nie układane drewno
26. Barwa sierści koni

Litery na czerwonychpolach
czytane odgóry dodołu utworzą hasło.

Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się
w poniedziałek (22.03.br) między 9.30 a 10.00 do

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

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

NAGRODY:

Sylwia Kubryńska
„BIURWA”

Karolina Wilczyńska
„SERCE Z BIBUŁY”

SALONMEBLOWY

OKN
A

NAJ
WYŻS

ZEJ

JAK
OŚC

I

www.gigantokna.pl

PRODUCENTOKIEN PCV
okna pcv

i aluminium
profesjonalny montaż
i doradztwo techniczne

DRZWI ZEWNĘTRZNE
IWEWNĘTRZNE

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

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

Pn. - Pt. 8.00 - 16.00
SALONMEBLOWYTAD-BUD:

tel. 608 802 709 • mebleoutlet@op.pl
Pn.- Pt. 9.30 - 17.00, Sob. 9.00 - 13.00

Klucze, ul. Osada 39A (naprzeciwko Papierni)

Niskie Ceny,Wysoka Jakość! Sprawdź Nas!

Bramy Garażowe HORMANN

NNOOWWOO OOTTWWAARRTTEE
MMiinnii CCeennttrruumm OOggrrooddnniicczzee

KKwwiiaattyy bbaallkkoonnoowwee
ooggrrooddoowwee ii ddoommoowwee

DDrrzzeewwaa ii kkrrzzeewwyy
oozzddoobbnnee

CCeebbuullkkii ii nnaassiioonnaa

ZZiieemmiiaa ii nnaawwoozzyy

DDoonniicczzkkii

OOllkkuusszz uull.. RRaabbsszzttyyńńsskkaa 22
((CCaarrrreeffoouurr))
PPnn.. -- SSoobb.. 99..0000 -- 1177..0000

KOMPLEKSOWE
SPRZĄTANIE

CLEANING SERVICES

• Domy
• Mieszkania
• Biura
• Apartamenty
• Hotele

Tel.: 696 464 740

• Budowy
• Tereny wokół
obiektów
• Inne prace
porządkowe
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POLICJA

ZLIKWIDOWANA BIMBROWNIA
Funkcjonariusze małopolskiej KAS wspólnie w policjantami z Olkusza zlikwidowali dużą nielegalną 
bimbrownię. Zabezpieczono 6 tysięcy 500 litrów zacieru oraz urządzenia i inne surowce wykorzy-
stywane do produkcji nielegalnego alkoholu.

W ostatnich dniach funkcjonariusze KAS i Policji wykryli w okolicach Wolbromia (woj. małopol-
skie) nielegalną wytwórnię alkoholu. W jednym z pomieszczeń budynku mieszkalnego mundurowi 
znaleźli sześć wielkich zbiorników typu mauser oraz dwie beczki wypełnione zacierem. Poza tym 
przechwycili urządzenia oraz produkty wykorzystywane do produkcji alkoholu. Bardzo duża ilość 
zacieru oraz pozostałe materiały świadczą o tym, że w tym miejscu znajdowała się cała nielegalna 
fabryka.   Zbiorniki z alkoholem znajdowały się w trudno dostępnym pomieszczeniu, dlatego też 
bezpieczny transport zatrzymanych towarów wymagał przepompowywania całości ujawnionego 
alkoholu. Właścicielowi posesji grożą konsekwencje prawne wynikające z ustawy o wyrobie napo-
jów spirytusowych. Dalsze postępowanie prowadzi Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Małopolskie-
go Urzędu Celno-Skarbowego.  

OLUKSCY POLICJANCI POMOGLI KOBIECIE, KTÓRA ZEMDLAŁA W MIESZKANIU
Dzięki czujności sąsiadów i zdecydowanemu działaniu olkuskich funkcjonariuszy udało się pomóc 
kobiecie, która zemdlała w mieszkaniu. Policjanci dotarli do jej mieszkania i udzielili niezbędnej 
pomocy do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Od kilku miesięcy codzienne obowiązki funkcjonariuszy nabierają zupełnie nowego znaczenia. 
Każdego dnia policjanci sprawdzają, nie tylko miejsca pobytu osób objętych kwarantanną, ale 
starają się nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. W ubiegły piątek tj. 5 marca br. około godziny 
16:00, funkcjonariusze komendy w Olkuszu  podczas kontroli osób przebywających na kwaran-
tannie, otrzymali od zaniepokojonego sąsiada informację, że w jednym z mieszkań na ulicy Bylicy 
leży nieprzytomna kobieta, która wymaga udzielenia pomocy. Funkcjonariusze niezwłocznie udali 
się do wskazanego mieszkania, gdzie zastali kobietę, która oznajmiła im, że w jednym z pomiesz-
czeń leży jej 42- letnia córka, która przed chwilą straciła przytomność. Patrol natychmiast podjął 
czynności pierwszej pomocy przedmedycznej i działania zmierzające do ustabilizowania stanu zdrowia kobiety. Po niedługim czasie nawiązany 
został kontakt z kobietą i przeprowadzony wywiad SAMPLE, dzięki, któremu funkcjonariusze ustalili, że mieszkanka Olkusza cierpi na przewlekłą 
epilepsję, która wywoływana jest silnym stresem. Ustalono również, że stres został wywołany trudną sytuacją rodzinną, w jakiej obecnie znaj-
duje się kobieta. Na miejscu obecna była matka kobiety, która całą sytuacją była mocno zdenerwowana i nie potrafiła udzielić córce pomocy. 
W dalszej części interwencji funkcjonariusze skontaktowali się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Olkusz, który na miejsce skie-
rował również załogę Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy medyczni po uzyskaniu od patrolu Policji niezbędnych informacji dotyczących stanu 
zdrowia kobiety przystąpili do dalszych badań, udzielając kobiecie pomocy a funkcjonariusze Policji, udali się do realizacji zleconych czynności 
służbowych.

POLICJANCI ZATRZYMALI POSZUKIWANEGO 59-LATKA
Dnia 25.02. br. policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 59-letniego mężczyznę, 
który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany przez organy 
ścigania do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Policjanci patrolówki mieli informacje, że poszukiwany mężczyzna może przebywać na terenie 
jednego z olkuskich osiedli. Podczas objazdu rejonu około godziny 10 rano w pobliżu przystanku 
autobusowego zauważyli poszukiwanego 59-latka. Mężczyzna został wylegitymowany i zatrzy-
many. Był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olkuszu do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia 
wolności za przestępstwo tj.  kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. 

Osoby, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości, często zmieniają swoje miejsca 
zamieszkania. Ukrywają się wśród znajomych czy rodziny. Dobre rozpoznanie, czujność policjan-
tów, a także duże zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych przynoszą właściwe  efekty.  

DWAJ MĘŻCZYŹNI ZATRZYMANI NA KRADZIEŻY NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 26 lat, 
którzy z magazynu znajdującego się przy jednym ze sklepów budowalnych w Olkuszu, ukradli różne 
narzędzia i artykuły przemysłowe. Jeden z mężczyzn w wieku 26 lat był w przeszłości notowany za 
podobne przestępstwa, a tym razem działał w warunkach recydywy.

Do kradzieży z włamaniem doszło 23 lutego w nocy po godzinie 3 w Olkuszu. Według zgłoszenia 
mężczyźni mieli dokonać kradzieży z magazynu zewnętrznego, w którym przechowywane był 
różne artykuły. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli jak dwaj mężczyźni oddalają się 
w kierunku ogrodzenia. Mundurowi podejrzewali, że są oni sprawcami kradzieży i wylegitymowali 
te osoby. Okazało się, że mężczyźni mieli przy sobie sprzęt pochodzący z magazynu. Mężczyźni 
zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu a skradzione przedmioty zabezpieczo-
ne. Śledczy ustali również, że dwa dni wcześniej jeden z mężczyzn tj. 26 letni mieszkaniec Olkusza 
ukradł z tego magazynu inny sprzęt. 

Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie w dniu 24 lutego br. 
zarzutów kradzieży, do których obaj  mężczyźni się przyznali.   Z uwagi na fakt, że 26-letni mężczyzna działał w warunkach recydywy teraz grozić 
mu może znacznie wyższy wymiar kary - nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności. 

19 LATKA PRZYŁAPANA NA KRADZIEŻY KOSMETYKÓW
Kobieta wpadła na pomysł, że wykorzysta kasę samoobsługową w jednej z olkuskich drogerii, gdzie skanowała 
produkty tańsze, a pod nimi próbowała przemycić inne o wiele droższe kosmetyki. Myślała, że w ten sposób uda jej się 
przechytrzyć pracownika ochrony sklepu.

19-latka w koszyku miała kosmetyki o różnej wartości. Kobieta skanowała 5 maseczek do pielęgnacji twarzy a pod 
nimi układała inne droższe produkty. Były to perfumy, podkład do twarzy, pasta do zębów oraz szczoteczka o łącznej 
wartości ponad 370 złotych. W trakcie skanowania podkładała towar tak, że skaner skanował jedynie kod z maseczki. 
Zeskanowane produkty od razu wkładała do swojej torebki. Wszystko po to, by zapłacić mniej niż rzeczywista wartość 
produktów, które znalazły się w jej koszyku. Za zakupy warte około 390 złotych kobieta zapłaciła zaledwie  dziewięć 
złotych.19-latkę bacznie obserwował ochroniarza sklepu. Nie uszło jego uwadze zachowanie kobiety przy kasie.  
Zanim kobieta zdążyła wyjść ze sklepu, pracownik zagrodził jej drogą i wezwał na miejsce policję. 

Policjanci  wylegitymowali klientkę sklepu i dokładnie obejrzeli monitoring, na którym widać jak  19-latka podkłada 
pod maseczki droższe produkty. Kobieta twierdziła, że robiła to nieumyślnie. Sama była zdziwiona, że za produkty 
zapłaciła tak niewiele. 19-latka niebawem odpowie za wykroczenie, którego się dopuściła.  

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

PRODUCENT

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

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

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

NIE ZWLEKAJ I DOŁĄCZ DO NAS!
Tel.: 698 805 242 • e-mail: gwarekolkuski@wp.pl • GwarekOlkuski

Zareklamuj swój biznes
w 54miejscowościach
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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
18.03 Czwartek Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

19.03 Piątek Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

20.03 Sobota Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

21.03 Niedziela Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

22.03 Poniedziałek Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

23.03 Wtorek Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

24.03 Środa Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

25.03 Czwartek Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

26.03 Piątek Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

27.03 Sobota Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

28.03 Niedziela Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

29.03 Poniedziałek Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

30.03 Wtorek Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

31.03 Środa Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

1.04 Czwartek Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

2.04 Piątek Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

3.04 Sobota Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

4.04 Niedziela 
(Wielkanoc) Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

5.04
Poniedziałek 
(Poniedziałek 
Wielkanocny)

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

6.04 Wtorek Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

7.04 Środa Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

8.04 Czwartek Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

9.04 Piątek Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

10.04 Sobota Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

11.04 Niedziela Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

12.04 Poniedziałek Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

13.04 Wtorek Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

14.04 Środa Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

DZIEŃ ADRES
18.03 Czwartek Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28 *

19.03 Piątek Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60

20.03 Sobota Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

21.03 Niedziela Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

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

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

24.03 Środa Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

25.03 Czwartek Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

26.03 Piątek Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

27.03 Sobota Apteka, Al. 1000-lecia 17

28.03 Niedziela Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A

29.03 Poniedziałek Apteka, ul. Piłsudskiego 22

30.03 Wtorek Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

31.03 Środa Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

1.04 Czwartek Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

2.04 Piątek Apteka, Al. 1000-lecia 17

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

4.04 Niedziela 
(Wielkanoc) Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

5.04
Poniedziałek 
(Poniedziałek 
Wielkanocny)

Apteka, Al. 1000-lecia 17

6.04 Wtorek Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A

7.04 Środa Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

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

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

10.04 Sobota Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60 *

11.04 Niedziela Apteka, ul. Piłsudskiego 22

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

13.04 Wtorek Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60

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

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
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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.

Zdrowych, pogodnych
ŚwiątWielkanocnych,
pełnychwiary, nadziei
i miłości spędzonych
w najbliższym gronie

życzy

TTeell..:: 660000 8899 3311 3311

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


