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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

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

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

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE
KONCENTRATORY TLENU
WYNAJEM
Tel. 501 551 994
POMOC DROGOWA • TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

Orzech I • Orzech II • Kostka
24h
Groszek • Ekogroszek • Ekomiał OSUSZACZE BUDOWLANE WYNAJEM
DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

PRZYŚPIESZ REMONT • POZBĄDŹ SIĘ WILGOCI

tel. 507 5555 39

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

Tel. 728 122 613

WWW.WYNAJEM-OLKUSZ.PL

O₂

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

Ważna zmiana KASY FISKALNE
ONLINE
Olkusz,
ul. Francesco Nullo 2
tel./fax (32) 211 03 27
tel. +48 519 409 079

POSNET
Ergo online

Zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 17.00
sob. 9.00 - 13.00

www.polnox.pl

"U GÓRALA"

• Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm • Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm
• Deski elewacyjne 13 cm • Deski podłogowe • Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe

WSZYSTKO
Z DREWNA

• Listwy wykończeniowe z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu • Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne • Zabawki, ozdoby, bibeloty, skrzynki do decupage
• MEBLE OGRODOWE • MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO

Oferujemy:

U nas kupisz drzwi wewnętrzne
sosnowe i dębowe.
Surowe lub malowane

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

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

Serdecznie zapraszamy:

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

DOSTAWY

- do wyboru wiele kolorów i kilkaset modeli
w tym białe lub bielone.

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl tel. (32) 754 60 10
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DACH-MAR

Tajemnice Podziemnego Olkusza

Wszyscy wiedzą, że prawdziwe skarby kryją się pod ziemią. Już niedługo będzie
mógł się o tym przekonać każdy, zwiedzając nowe, niezwykłe ekspozycje
„Podziemny Olkusz”. Prace, związane z przygotowaniem podziemnego muzeum,
zostały już ukończone. Trwają ostatnie przygotowania organizacyjne, niezbędne
do udostępnienia obiektu dla zwiedzających.

USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE

•
•
•
•
•
•
•

Pokrycia dachowe
Demontaż Eternitu
Konstrukcje drewniane
Docieplenia
Rozbiórki
Usługi remontowo-budowlane
Kompleksowe wykończenie wnętrz

Wolbrom, Gołaczewy, ul. Piaski 29

Tel.: 881 045 955
www.MEBLEbenek.pl

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

MEBLE

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

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB

AKUMULATORY

DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
CIĘŻAROWYCH, ROLNICZYCH
I AUTOBUSÓW

NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY
- SPRAWDŹ NAS!

- W 2018 roku przystąpiliśmy do
realizacji jednej z najtrudniejszych
inwestycji w historii olkuskiego
samorządu. Niszczejący budynek
dawnego starostwa był wątpliwą
wizytówką Srebrnego Miasta.
Dodatkowo zdecydowaliśmy się
wydobyć prawdziwy potencjał
podziemi olkuskiego ratusza.
Wykonane prace to wielki sukces
całej lokalnej społeczności, która
zyskała nowoczesne i atrakcyjne
obiekty. Dawne starostwo odzyskało swój blask, a tajemnicze podziemia przyciągają uwagę – mówi
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Pierwsza ekspozycja znajduje się
w średniowiecznych piwnicach
ratusza. Spacerując kilka metrów
pod rynkiem przeniesiemy się do
Olkusza z czasów największej świetności, oglądając dużą, przestrzenną
makietę miasta. Ciekawostką jest
replika astrolabium, które należało
do olkuskiego astronoma Marcina
Bylicy. Można zobaczyć filmy poświęcone m.in. rozwojowi terytorialnemu miasta, słynnym olkuskim astronomom, czy niezwykłym
zabytkom. Ekspozycja pokazuje
i opowiada historię ratusza – siedziby władz miasta. Zobaczymy
kopie starych dokumentów, rycin
i map. W dawnym miejskim lochu
możemy obejrzeć animowaną scenę

Otwarcie Podziemnego Olkusza
planowane jest jeszcze tej wiosny.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja
kwartału królewskiego w Olkuszu
oraz utworzenie multimedialnej
trasy turystycznej w podziemiach
ratusza” uzyskał dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województ wa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1.
Rozwój dziedzictwa kulturowego
i naturalnego, Poddziałania 6.1.1.
Ochrona i opieka nad zabytkami
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
v umig.olkusz.pl

31 marca ARiMR rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi
rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.
Premie dla młodych rolników
To już kolejny – 7. nabór wniosków
o bezzwrotne „Premie dla młodych
rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania
rolniczego biznesu. Wysokość
finansowej pomocy to 150 tys. zł.
Mogą ją otrzymać osoby, które
m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią
je w ciągu 36 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu
pomocy); posiadają gospodarstwo
rolne o powierzchni minimum 1
hektara; rozpoczęły prowadzenie
działalności rolniczej przed dniem
złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem
złożenia wniosku; posiadają lub
utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się
w przedziale od 13 tys. do 150 tys.
euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

I rata: 120 tys. zł wypłacana po
spełnieniu warunków do przyznania pomocy;

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU

Górnicze i hutnicze tradycje
Olkusza poznamy w drugiej podziemnej ekspozycji w piwnicach
Kwartału Królewskiego – dawnej
siedziby władz górniczych. O tym,
jak funkcjonowały niegdyś kopalnie, przekonamy się sami wprawiając w ruch modele dawnych
urządzeń górniczych lub oglądając
przestrzenną makietę średniowiecznych kopalni. Zobaczymy
modele pieców do wytopu ołowiu
i srebra, a w „Srebrnej komnacie”
replikę słynnego Srebrnego Krzyża
Gwarków Olkuskich. W ekspozycji
została przedstawiona historia mennicy, jaka działała tu na przełomie
XVI i XVII wieku. Na pamiątkę
można wybić kopię olkuskiego tro-

jaka. Prezentowane są także narzędzia pracy górników. Zwiedzanie
uatrakcyjniają multimedia. Warto
dodać, że obydwie ekspozycje można
zwiedzać korzystając z bezpłatnego
audioprzewodnika.

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja
małych gospodarstw – wystartowały nabory

Środki będą wypłacane w dwóch
ratach na wniosek rolnika:

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

przedstawiającą życie codzienne
średniowiecznego miasta, a także
zobaczyć narzędzia tortur. Ważnym
elementem ekspozycji są znaleziska
archeologiczne.

II rata: 30 tys. zł wypłacana po
realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja
małych gospodarstw
Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe
może starać się rolnik posiadający
gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych
lub nier uchomość służącą do
prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji
rolnej. Wielkość ekonomiczna
takiego gospodarstwa musi być
mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak
i w ZUS. Nie ma również zakazu
jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy
na etacie (dochód lub przychód
z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości
dochodów lub przychodów).
Pomoc może być przyznana tylko
raz w czasie realizacji PROW
2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno,
niezależnie od tego czy prowadzą
gospodarstwo wspólnie, czy każde
osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się
osoby, którym wypłacono pomoc
finansową z następujących programów wsparcia: „Ułatwianie
s t a r t u m ł o d y m r o l n i k o m ”,
„ Moder n iz ac ja gospod a r st w
rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętych PROW 20072013, a tak że „ Modernizacja
gospodarstw rolnych”; „Premia
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW
2014-2020.
Rolnik, starający się o pomoc
f inansową na restrukturyzację
gospodarstwa, może uzyskać 60
tys. zł bezzwrotnej premii. Jest
ona wypłacana w dwóch ratach na
wniosek rolnika:
48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu.
Wspólny mianownik obu naborów

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie

gospodarstwa lub przygotowanie
do sprzedaży wytwarzanych w nim
produktów rolnych. W przypadku
młodych rolników minimum 70
proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli
małych gospodarstw – minimum
80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane
przez ARiMR pieniądze można
przeznaczyć np. na przebudowę
lub remont budynków czy kupno
nowych maszyn. Wsparcie można
wykorzystać na zakup gruntów,
stada podstawowego zwierząt czy
zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych
efektywnie dłużej niż 5 lat.
Spośród poddziałań f inansowanych z PROW 2014-2020
„Premie dla młodych rolników”
i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” cieszą się szczególnie
dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego
z wymienionych, do tej pory niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł
wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie
– ponad 45 tys. właścicieli małych
gospodarstw otrzymało ok. 2,7
mld zł.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do
oddziału regionalnego ARiMR
właściwego ze względu na miejsce
położenia gospodarstwa. Można
to zrobić osobiście np. korzystając
z wrzutni, przesyłką rejestrowaną
nadaną w placówce Poczty Polskiej
lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Więcej informacji na stronie:
www.arimr.gov.pl i pod numerem
bezpłatnej infolinii:

800 38 00 84
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Sejmik Małopolski na zabytki
Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął kolejną edycję konkursu „Ochrona zabytków Małopolski”
i przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków. Wśród beneficjentów jest jeden podmiot z Gminy Olkusz.
Na moc y uchwa ły Sejmik
Województ wa Małopolskiego
udzielił dotacji na realizację 94 zadań w łącznej kwocie 4 000 000 zł.
Dla kolejnych 89 wniosków nie przyznano środków, a 34 wnioski zostały
odrzucone ze względów formalnych.
Dotację w wysokości 25 000 zł otrzymała właścicielka zabytkowej, XVII
wiecznej kamienicy przy olkuskim
rynku (nr 26). Pieniądze zostaną
przeznaczone na remont konserwatorski elewacji budynku.

Niestety ze względów formalnych
został odrzucony wniosek olkuskiej
parafii św. Andrzeja Apostoła, która
starała się o środki na badania i opracowanie programu prac konserwatorskich zabytkowej ambony z pierwszej
połowy XVII wieku, a także wniosek
olkuskiego oddziału PTTK, który
występował o dotację na wymianę
okien w zabytkowej Batorówce.
Dotacje otrzymało też kilka podmiotów z terenu powiatu olkuskiego. Parafia w Jangrocie (gmina
Trzyciąż) otrzymała 80000 zł na

III etap prac remontowo-konserwatorskich tynków wewnętrznych
miejscowego kościoła parafialnego
pw. św. Jana Chrzciciela z 1822 roku.
Parafia w Chechle (gmina Klucze)
otrzymała 40000 zł na konserwację
techniczną i estetyczną barokowego
ołtarza bocznego lewego w miejscowym kościele pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny z przełomu XVII i XVIII w. Dotację
w wysokości 30 000 zł otrzymała
paraf ia w Strzegowie (gmina
Wolbrom). Pieniądze zostaną prze-

znaczone na II etap restauracji ołtarza
bocznego św. Antoniego z XVIII w.
w miejscowym kościele parafialnym
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
z XV w. Z kolei dotację w wysokości
40000 zł otrzymała parafia w Porębie
Dzierżnej (gmina Wolbrom). Dotacja
zostanie przeznaczona na konserwację ołtarza bocznego św. Józefa.
Warto dodać, że kościół w Porębie
jest jednym z kilku zabytków na
ziemi olkuskiej, jakie znajdują się na
Szlaku Architektury Drewnianej.
v umig.olkusz.pl

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - święto państwowe obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone w 2007
roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.
Niestety w tym roku z racji na stan
pandemii, nie jest możliwa organizacja
uroczystości upamiętniających ofiary
Katynia, wśród których byli także
mieszkańcy Olkusza i ziemi olkuskiej.

Na olkuskim Starym Cmentarzu
wznosi się pomnik Pieta Katyńska –
upamiętniający tragiczne dla Polski
i Polaków wydarzenia związane z zamordowaniem przez służby NKWD
tysięcy polskich oficerów. Został on
ufundowany przez Mieczysława
Kar wińsk iego (1921 – 2016).
Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 17 września 2015 roku, w 76
rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich na wschodnie tereny Polski,
czego konsekwencją było aresztowanie i w bestialski sposób zamordowanie tysięcy polskich żołnierzy szuka-

jących schronienia przed postępującą
od zachodu ekspansją wojsk niemieckich. Uroczystego przecięcia wstęgi
na pomniku dokonali: Ksiądz Biskup
Grzegorz Kaszak, fundator Piety
Katyńskiej Mieczysław Karwiński
oraz Burmistrz Roman Piaśnik.
Pomnik Pieta Katyńska na olkuskim
cmentarzu. Przed pomnikiem wiązamki kwiatów. Obok pomnika stoi
dwóch harcerzy w mundurach.

- Jestem ogromnie wdzięczny Panu
Mieczysławowi Karwińskiemu, który
jest fundatorem pomnika. Pomnika,
który w bardzo przejrzysty, czytelny
sposób odwołuje się do wartości
chrześcijańskiej: Pieta-Matka Boska
opłakująca śmierć swego syna Jezusa
i nasza Pieta – Katyńska wyobrażająca matkę opłakującą polskiego

żołnierza, ze skrępowanymi na plecach rękami, upadającego, z przestrzeloną głową, kulą zdradziecko
wystrzeloną od tyłu. – mówił wtedy
w okolicznościowym przemówieniu
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik.
Ponieważ w tym roku, z racji na stan
pandemii nie była możliwa orga-

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!
Wymiana rozrządu

od

250 zł

Komputerowe ustawianie
zbieżności

Dynamiczna
wymiana oleju
w skrzyni biegów

Kasowanie błędów

od

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS

Wymiana
opon

Montaż
haków

SKLEP MOTORYZACYJNY

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

Katowice
ul. Bolesławska

KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK

DK94

Karczma
Bida

W OCZEKIWANIU NA
NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

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

autoserwis.boleslaw

nizacja uroczystości Dnia Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej prezentujemy galerię fotografii z uroczystości
odsłonięcia pomnika w 2015 roku.
Zachęcamy także do lektury artykułu o odsłonięciu pomnika Pieta
Katyńska, jaki w 2015 roku ukazał
się na stronie Urzędu Miasta.
v umig.olkusz.pl

11. rocznica
Katastrofy Smoleńskiej
W sobotę 10 kwietnia obchodzimy 11. rocznicę
Katastrofy Smoleńskiej. Rokrocznie 10 kwietnia
odbywały się uroczystości pod pomnikiem Pamięci Olkuskich Pilotów. W tym roku, z racji na stan
pandemii, nie jest to możliwe. Ale to nie znaczy, że
o nich nie pamiętamy. Bez kwiatów, zniczy i oficjalnych przemówień, ale w ciszy i skupieniu.
- Wszyscy pamiętamy te tragiczne
wydarzenia sprzed 11 lat. Szok,
niedowierzanie, a potem łzy i rozpacz. Tak wspominamy ten dzień,
kiedy dotarła do nas wiadomość
o katastrofie prezydenckiego samolotu TU-154 M pod Smoleńskiem.
Nie możemy nigdy zapomnieć
o wszystkich ofiarach tej katastrofy, bez względu na światopogląd, przynależność polityczną,
czy piastowane stanowiska. – mówi
burmistrz Roman Piaśnik.
W sobotę 10 kwietnia 2010 roku
cały kraj wstrzymał oddech.
O godz. 8:41 czasu polskiego
w Smoleńsku rozbił się rządowy
samolot Tu-154M, na którego
pokładzie znajdowała się ówczesna elita społeczna i polityczna na
czele z parą prezydencką Lechem
i Marią Kaczyńskimi. Zginęła cała
załoga – 96 osób. Każdego roku

olkuszanie oddają cześć ofiarom
katastrofy. W sposób szczególny
przywoływana jest pamięć związanego z miastem majora Arkadiusza
Protasiuka, pilota prezydenckiego
samolotu. Miejscem symbolicznym
jest pomnik Pamięci Olkuskich
Pilotów i to właśnie tam w imieniu wszystkich mieszkańców,
przedstawiciele władz miasta, organizacji społecznych i młodzież
składają kwiaty i oddają hołd
ofiarom katastrofy. W tym roku,
z racji na stan pandemii nie była
możliwa organizacja tych uroczystości. Dlatego, aby przypomnieć
kolejne rocznice prezentujemy
galerię fotografii pokazujących,
jak w minionych latach składaliśmy hołd ofiarom pod pomnikiem
Pamięci Olkuskich Pilotów.
v umig.olkusz.pl
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KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE
Ponad 20 lat doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej
księgi przychodów
i rozchodów
TANIO
 Ryczałt
SZYBKO
SOLIDNIE
 Rejestry VAT
 ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu
działalności
ul. Króla Kaziemierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz
Tel. 32 754 56 70 • 511 458 062

ZMIANA TERMINU NARODOWEGO SPISU
POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ!!!
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 według stanu na dzień 31 marca
2021 r., godz. 24.00.
Ważne informacje:
Spis przeprowadza Główny Urząd
Statystyczny. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem są objęci mieszkańcy Polski – Na terenie Gminy
Olkusz spis będzie przeprowadzało
21 rachmistrzów spisowych. Spisem
są objęci:

• mieszkańcy Polski, zarówno Polacy
jak i cudzoziemcy (osoby fizyczne
stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach
i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

osoby fizyczne niemające miejsca
zamieszkania; mieszkania, budynki,
obiekty zbiorowego zakwaterowania
oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami).
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis
internetowy. Wystarczy wejść na
stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić
formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie
może tego zrobić we własnym zakresie w domu, to na czas trwania spisu
urząd gminy przygotował specjalne
miejsce, gdzie można wykonać samospis. Osoby, chętne do samospisu

mogą to zrobić w godzinach pracy
urzędu w budynku, Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.
114 (parter budynku).
Gdy nie możesz wykonać samospisu
internetowego, zadzwoń na infolinię:
22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet
ani przez telefon, skontaktuje się
z Tobą rachmistrz telefonicznie lub
bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań
w 2021 r. nie możesz odmówić mu
przekazania danych.
Pamiętaj, że udział w spisie jest
obowiązkowy – tak stanowi ustawa
spisowa. Odmowa udziału w spisie
powszechnym grozi karą grzywny na
podstawie art. 57 ustawy o statystyce
publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica
statystyczna. Pracownicy statystyki
publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Jeśli nie jesteś pewien czy osoba podająca się za rachmistrza nim jest –
możesz to zweryfikować pod nr tel.
22 279 99 99.

W trakcie spisu zostaniemy zapytani
o dane z zakresu:
•
•
•
•
•

charakterystyka demograficzna,
aktywność ekonomiczna,
poziom wykształcenia,
niepełnosprawność,
migracje wewnętrzne
i zagraniczne,
• charakterystyka
etniczno-kulturowa,
• gospodarstwa domowe i rodziny,
• stan i charakterystyka
zasobów mieszkaniowych
(mieszkania i budynki).
Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/
lista-pytan-w-nsp-2021/.
Gminne Biuro Spisowe w Olkuszu
pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:

• 32 626 01 14, 32 626 02 15, 32 626
01 81 w godzinach pracy urzędu.

Wizyta w urzędzie skarbowym
tylko po wcześniejszej rezerwacji

Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę na podatki.gov.
pl. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić online, m.in. przez serwis
e-Urząd Skarbowy. Złóż PIT elektronicznie, dzięki czemu szybko otrzymasz zwrot
podatku. Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo - apeluje Urząd Skarbowy.
Wizyta w urzędzie skarbowym tylko
po wcześniejszej rezerwacji. Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego,
umów wcześniej wizytę na podatki.
gov.pl.
Wiele spraw z urzędem skarbowym
możesz załatwić online, m.in. przez
serwis e-Urząd Skarbowy. Złóż PIT
elektronicznie, dzięki czemu szybko
otrzymasz zwrot podatku.
Wspólnie dbajmy
o bezpieczeństwo.
Wiele spraw z urzędem skarbowym
możesz załatwić online i bez wychodzenia z domu, m.in. poprzez serwis
e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

W e-Urzędzie Skarbowym masz dostęp m.in. do usługi Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych.
Możesz zrealizować płatności online
do organów podatkowych i zobaczyć
historię wpłat. Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada
urząd skarbowy. W serwisie złożysz
w formie elektronicznej niektóre pisma
np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo
w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia
wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty
lub zwrotu podatku na poczet innych
zobowiązań czy tzw. czynny żal.
E-Urząd Skarbowy jest dostępny 24
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.
Rezerwacja wizyty
w urzędzie skarbowym
W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie
lub przez telefon i musisz udać się do

urzędu skarbowego, wcześniej umów
się na wizytę. Ze względu na sytuację
epidemiczną konieczna jest rezerwacja
terminu i godziny wizyty.
Najprościej zrobić to przez internet za
pomocą elektronicznego formularza,
dostępnego na stronie podatki.gov.pl.

Podatnicy w urzędach obsługiwani są
z zachowaniem szczególnych środków
ostrożności. Obowiązują maseczki
i limity osób, które mogą przebywać w pomieszczeniach. Dzięki rezerwacji wizyty unikamy kolejek
i przyśpieszamy obsługę, tym samym
zwiększamy bezpieczeństwo naszych
klientów i naszych pracowników.
Bez umawiania wizyty dokumenty
możesz dostarczyć do urzędu poprzez
złożenie w urnie wystawionej w urzędzie (bez potwierdzenia odbioru) lub
wysłanie pocztą.
Ze względu na sytuację epidemiczną
w poszczególnych urzędach skarbowych mogą wystąpić czasowe przerwy
w bezpośredniej obsłudze klientów.
Informacje na ten temat publikowane
są na bieżąco na stronach internetowych urzędów.

Telefoniczna rezerwacja wizyty
W Urzędzie Skarbowym w Olkuszu
wizytę możesz zarezerwować także telefonicznie pod nr 32 645-02-20 wew.
100, 881-949-754
Dodatkowe numery infolinii urzędu:
PIT– nr telefonu
32 626-06-96, 32 626-06-04

VAT– nr telefonu
32 626-06-03, 32 626-06-01

CIT– nr telefonu
32 626-06-66, 32 626-06-37

podatek akcyzowy – nr telefonu
12 681-71-33
(US Kraków Nowa Huta)
spadki/darowizny– nr telefonu
32 626-06-31, 32 626-06-34
PCC– nr telefonu
32 626 06 96, 32 626-06-04

rejestracja podatników– nr tel.
32 626-06-27, 32 626-06-25
egzekucja administracyjna
– nr telefonu
32 626-06-71, 32 626-06-69

rachunkowość podatkowa – nr tel.
32 626-06-45, 32 626-06-44

komórka wierzycielska– nr telefonu
32 626-06-23, 32 626-06-24
Trwa akcja rozliczania PIT za 2020
r., w czasie której miliony podatników
składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Najprościej zrobić to przez internet korzystając z usługi Twój e-PIT lub
z systemu e-Deklaracje. Jeżeli złożysz
swoje zeznanie w formie elektronicznej szybciej otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku – urząd skarbowy
zrealizuje zwrot w terminie do 45 dni.
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Ograniczenia obsługi klientów
w olkuskim magistracie
W konsekwencji stale rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa rząd
wprowadził na terenie całego kraju ograniczenia, mające na celu spowolnienie rozwoju pandemii. W celu ochrony przed zakażeniem mieszkańców Srebrnego Miasta częściowo została wyłączona obsługa klientów
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
- Trzecia fala koronawirusa,
mimo tr wających szczepień,
przybiera na sile. Z relacji medialnych dowiadujemy się, że
nowe objaw y zmutow a nego
wirusa są nawet bardziej uciążliwe dla zdrowia, niż pierwsze
szczepy, które paraliżowały życie społeczne i gospodarcze rok
temu. Dla jednej osoby zakażenie
koronawirusem to tylko chwilowe niedogodności, a dla kogoś
innego moż e okazać się tragiczne. Dlatego musimy wszyscy
być odpowiedzialni – nie tylko za
siebie, ale także swoje rodziny
oraz osoby, które spot ykamy
w ciągu dnia – mówi Roman
Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Zgodnie z nowymi zasadami wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy
w Olkuszu będą możliwe – po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tylko w zakresie
spraw związanych z w ydawan iem dowo dów o s obi s t yc h .
Na dotychczasowych zasadach
(z uwzględnieniem reżimu sanitarnego) będzie przebiegała obsługa w zakresie spraw Urzędu
Stanu Cy w i lnego. K l ienci
Urzędu będą obsługiwani pojedynczo. Prosimy o zachowanie
zasad dystansu oraz zak r ycia
nosa i ust także w kolejkach do
stanowiska obsługi.

W pozostałych sprawach, do odwołania wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa klientów Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu.
Zachęcamy do tego, by wszelkie
sprawy załatwiać drogą elektroniczną (poczta@umig.olkusz.pl),
bądź telefoniczną (32 626 01 00).
Przypominamy także, że wszelkich czynności płatniczym można
dokonać z domu – poprzez bankowość elektroniczną. Obsługa
w kasie Urzędu także nie będzie
możliwa.

Pisma t radyc y jne papierowe
można będzie pozostaw ić
w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu
w god zinac h jego prac y lub
w ysłać pocztą na adres Urząd
Miasta i Gminy w Olkuszu,
Rynek 1, 32-300 Olkusz. W ten
sposób nie można natomiast
sk ładać wniosków o w ydanie
dowodu osobistego.

•
•
•
•
•
•

Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
Wykonujemy sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
bądź do wynajmu
• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali płatnych i
bezpłatnych
Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek" ukazujących się
na terenie całego powiatu olkuskiego „Gwarek Olkuski” oraz na terenie całego powiatu zawierciańskiego
„Gwarek Zawierciański”, a także wybranych ofert na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

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

DO SPRZEDANIA
wielorodzinny dom ok. 330 m kw, III
kondygnacje plus strych, częściowo
podpiwniczony, z garażem, do
zamieszkania, położony na widokowej
60 a działce nieopodal Wolbromia.
Cena: 630 tys. PLN

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
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

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

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

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.

Miejsce
na Twoją
nieruchomość

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 10 a z dostępem do mediów:
gaz, prąd, woda, kanalizacja, w pierwszej linii
zabudowy, otoczona brzozowym lasem,
położona w willowej dzielnicy Zawiercia.
Cena: 95 tys. PLN.
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Drodzy Rodzice,
pamiętajcie o złożeniu wniosku
o świadczenie „500+”
W związku ze zmianami z ustalaniem okresu świadczeniowego w ramach
programu „Rodzina 500+”, w tym roku konieczne jest złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca
2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone
z wyrównaniem od 1 czerwca.
Rok 2021 oznacza zmiany
związane z ustalaniem okresu
św iadczeniowego oraz terminem sk ładania wniosków
o świadczenie wychowawcze.
Od tego roku prawo do świadczenia ustalane jest na okres od
1 czerwca do 31 maja następnego roku. W związku z tymi
zmianami w ubiegłym roku
nie było konieczne składanie
wniosków. W tym roku jest to
konieczne.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek online można złożyć
w prosty sposób za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub PUE
ZUS. Droga tradycyjna oznacza
osobistą wizytę w urzędzie lub
wysłanie wniosku pocztą.

1 kwietnia rozpoczął się nabór
wniosków drogą tradycyjną.
Ze względów bezpieczeństwa
zachęcamy jednak do korzystania z drogi elektronicznej,
Wnioski o świadczenie wycho- czyli bankowości elektroniczwawcze online na nowy okres nej, portalu Empatia oraz PUE
świadczeniowy w ramach pro- Z US. To naprawdę prosta
gramu „Rodzina 500+” można i intuicyjna procedura, która nie
składać od 1 lutego br., z kolei tylko usprawni cały proces, ale
nabór drogą tradycyjną rusza 1 przede wszystkim zagwarantuje
bezpieczeństwo, które jest absokwietnia.
lutnie bezcenne.

Gorąco zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej - to
dużo szybsza i przede wszystkim bezpieczna opcja.
Ważne terminy!

Tylko złożenie wniosku do
końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie w ychowawcze zostanie wypłacone
z wyrównaniem od 1 czerwca.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku
o świadczenie wychowawcze na
kolejny okres w terminie do 30
kwietnia oznacza przyznanie
oraz wypłatę świadczenia za
czerwiec maksymalnie do 30
czerwca tego roku.

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

KUFELEK

Przedstawiamy Kufelka - super fajnego,
pogodnego, wesołego psiaka, który trafił
pod naszą opiekę.
Psiak dwa lata spędził w innym schronisku,
teraz jest u nas i szukamy dla niego nowej
rodziny.
Kufelek jest pieskiem dorosłym; ma około
9-10 lat, ale jest w dobrej kondycji i naprawdę zachowuje się jak szczenię.
Jest radosny, bardzo pozytywnie skierowany do opiekunów i innych zwierzaczków.
Kufelek waży około 17 kg, to jego właściwa
masa ciała.
Kufelek zachowuje się tak jakby chciał nadrobić stracone lata i nacieszyć się człowiekiem, nasycić jego bliskością.
Psiak staje na tylnych łapkach i bardzo prosi
o pogłaskanie, o przytulenie, o spacer.
To bardzo pozytywny, uroczy zwierzak,
który kocha przytulanie i bliskość człowieka.
Bardzo prosimy o dom dla Kufelka.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i jest wykastrowany.

SZRON

Przedstawiamy Szrona - przyjaznego,
grzecznego psiaka, który trafił pod naszą
opiekę.
Szron to psiak dorosły, ma około 7-8 lat,
waży 15 kg, to jego właściwa masa ciała.
Szronek jest psiakiem bardzo grzecznym,
przyjaźnie skierowanym do opiekunów,
a także do innych zwierzaków.
W schronisku Szron nie sprawia żadnych
problemów. Jest cichy, lubi się przytulać,
ale nie jest nachalny.
To fajniutki, pogodny psiak, który czeka na
troskliwy, prawdziwy dom. Prosimy o szansę.
Profilaktyka:
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony.
Jest zaczipowany i zostanie wykastrowany.

DINO

Przedstawiamy Dinusia - starszego psiaka
w typie owczarka niemieckiego, który trafił
do naszego schroniska.
Dino to psiak wiekowy; na pewno ma około
12-13 lat, zestarzał się i „zepsuł”, stał się
niepotrzebny, kłopotliwy.
Usposobienie:
Początkowo, po przyjeździe do schroniska,
Dino był dosłownie rozbity i zdezorientowany.Obecnie trochę otrząsnął się i chyba
zrozumiał, że schronisko to jego „dom”, ale
kompletnie nie odnajduje się w tej rzeczywistości, chodzi od ściany do ściany boksu
wyglądając swego pana.
Gdy tylko zobaczy opiekuna natychmiast
podchodzi i przylega do sitaki boksu czekając by ktoś go pogłaskał.
Psiak, pomimo iż jest starszym zwierzakiem, jest kontaktowy i mocno skupiony
na człowieku. Bardzo potrzebuje ludzkiego
towarzystwa i opieki, tęskni za bliskością.
Dino w boksie przebywa sam, ale dobrze
reaguje na inne psiaki. To wspaniały,
dorodny wierny psiak, który czeka na nową
rodzinę. Bardzo prosimy o dobry, troskliwy
i kochający dom dla Dinolka.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest pod
opieką weterynaryjną. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem
do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim
(około 40 km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane
i poza względami medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani
szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy
na Państwa pytania.
Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy 		
		
schroniskopsiepole.pl

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie
www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

Reklama

Katarzyna Galica

– krakowska aktorka teatralna i filmowa

A CZY TY ZROBIŁAŚ
JUŻ CYTOLOGIĘ?
RAK, KTÓREGO
MOŻNA WYLECZYĆ

Kiedy zgłosić się
na badanie?

Rak szyjki macicy stanowi około 13% nowotworów u kobiet na świecie. W Polsce każdego roku około 3000 kobiet
dowiaduje się, że zachorowało na ten nowotwór. Prawie
połowy nie udaje się uratować. Jednym z powodów jest
zbyt rzadkie wykonywanie badań profilaktycznych oraz
niski poziom wiedzy.
A tymczasem rak szyjki macicy jest jednym z nielicznych
nowotworów, które można wykryć na etapie przedinwazyjnym. Dzięki wczesnej diagnozie, choroba jest wyleczalna
w 100 procentach.

Na pobranie materiału najlepiej zgłosić się nie wcześniej niż
4 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później niż 4 dni przed
rozpoczęciem miesiączki. Co najmniej 4 dni przed pobraniem
wymazu cytologicznego nie należy stosować żadnych leków
dopochwowych.

CYTOLOGIA
– badanie ratujące życie
Cytologia to badanie, które ma na celu wykrycie przedinwazyjnych stanów nowotworowych. Jest badaniem mikroskopowym, polegającym na ocenie rozmazu pobranego
z tarczy i kanału szyjki macicy. Komórki do badania pobiera się podczas badania ginekologicznego, przy użyciu
specjalnej szczoteczki. Badanie jest praktycznie bezbolesne i trwa tylko kilka minut.

Dla kogo jest to badanie?
Badanie cytologiczne powinny wykonywać wszystkie
kobiety w wieku rozrodczym, a także nastolatki, które już
rozpoczęły współżycie seksualne. Zaleca się, by pierwszą
cytologię wykonać nie później niż po ukończeniu 21. roku
życia lub po upływie 3 lat od rozpoczęcia współżycia.
Badanie możemy wykonywać bezpłatnie u ginekologa, jeżeli
jesteśmy uprawieni do świadczeń opieki zdrowotnej lub
podczas wizyty prywatnej.
Pacjentki mogą się również zdecydować na badanie w ramach populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy, w którym badanie cytologiczne jest finansowane raz
na 3 lata. Program jest skierowany do kobiet w wieku 25-59
lat, gdyż właśnie w tej grupie istnieje najwyższe ryzyko zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy.

Czy można jakoś
zapobiec zachorowaniu
na raka szyjki macicy?
Rak szyjki macicy nie jest ani uwarunkowany genetycznie
ani dziedziczny. Przyczyną raka szyjki macicy jest zakażenie
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.
Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy to:
• infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
• wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
• wiek
• duża liczba porodów
• wieloletnie palenie papierosów
• wieloletnie przyjmowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych
• stany zapalne dróg rodnych
• obniżenie odporności
• długotrwały stres
• niedobory witaminowe (głównie witaminy C)
• stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym.
Podstawą sukcesu jest profilaktyka - przede wszystkim regularne badania cytologiczne, wykonywane minimum co 3 lata,
oraz szczepienia ochronne przeciwko wirusom HPV. Niezwykle
istotny jest również zdrowy i higieniczny tryb życia.
PAMIĘTAJ!
► Uzyskane wyniki wymagają interpretacji przez ginekologa,
który podejmie decyzję o dalszej diagnostyce i leczeniu.
► Nieprawidłowy wynik cytologii nie świadczy od razu o raku
szyjki macicy. Sygnalizuje jednak o zwiększonym ryzyku,
co jest dla pacjentki sygnałem, by pamiętać o regularnych
wizytach w gabinecie ginekologicznym.

W natłoku codziennych obowiązków
często, my kobiety zapominamy o sobie,
o tym jak ważne jest nasze zdrowie. Rak
szyjki macicy długo nie daje objawów
i coraz częściej dotyka coraz młodsze kobiety. Dlatego tak ważna jest profilaktyka
i regularne badania. Cytologia jest badaniem prostym, szybkim i bezbolesnym.
Trwa tylko kilka minut i może uratować
życie i zdrowie. Dbajcie o siebie drogie
panie. Nasze zdrowie, to również zdrowie
naszych bliskich.

Więcej informacji na temat profilaktyki raka
szyjki macicy, badań cytologicznych zdrowego trybu życia i odżywiania można znaleźć na stronie www.zdrowiewtobie.com
Projekt współfinansowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego.
Projekt „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 25-59 lat w zakresie
profilaktyki raka szyjki macicy w latach 20192020” ma służyć rozwojowi populacyjnego
programu profilaktyki w kierunku wczesnego
wykrywania nowotworów raka szyjki macicy,
finansowanego przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Badania cytologiczne w ramach projektu
wykonywane są bezpłatnie w placówkach,
które posiadają umowę z NFZ w zakresie
programu badań przesiewowych w kierunku
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
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Rodzinny plan żywieniowy
Na portalu DietyNFZ dostępna jest darmowa aplikacja „Rodzinny
Plan Żywieniowy”, która pomoże ustalić zdrowe posiłki dla całej
rodziny zaplanowane przez specjalistów.
„Rodzinny plan żywieniowy” dostępny
jest za darmo, dla
k a ż dego, na p orta lu Diet yNFZ .
Korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. Wystarczy zalogować się na stronie:
https://diety.nfz.gov.
pl/, wybrać plan rodzinny, podać listę
osób, d la któr ych
chcemy przygotować
posi łek i ok re śl ić
wskazaną dla nich kaloryczność
za pomocą kalkulatora BMI.
Program umożliwia przygotowanie przepisów i listy zakupów
na 28 dni. „Rodzinny plan żywieniowy” to rodzinny paszport
do zdrowia!

Zasady żywienia opracowane na
postawie diety DASH to recepta
na zdrowie dla nas i naszych
bliskich. Jak jednak połączyć
indywidualne potrzeby żywieniowe wszystkich domowników?
Rodzinny plan żywieniowy to
innowacyjne rozwiązanie zapewniające zdrowe posiłki dla całej
rodziny. Przeznaczony jest dla
osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 17 lat.
Różnorodne produkty, ciekawe
i smaczne dania, zaskakujące
połączenia i nowe warianty
klasycznych potraw sprawią, że

wspólnie odkryjecie wiele nowych smaków. Zbilansowane
posiłki dostarczą niezbędnych
składników odżywczych w odpowiednich ilościach dla każdego członka rodziny.

Rodzinny plan żywieniowy to
możliwość gotowania wspólnego, zdrowego posiłku dla
całej rodziny i kształtowania
prawidłow ych naw yków żywieniowych. Praktyczne i nieskomplikowane dania to także
oszczędność czasu, którego tak
nam brakuje.
Wspólny rodzinny jadłospis
– jak go zbilansować?
Zrobimy to za Ciebie!

Ważne jest zachowanie odpowiedniego bilansu energetycznego
w każdym wieku. Nie trzeba jednak liczyć kaloryczności potraw
dla poszczególnych członków

rodziny. Po wybraniu
Rodzinnego planu żywieniowego wystarczy
jednorazowo wprowadzić imiona członków
rodziny, określić dla
nich zapotrzebowanie energetyczne za
pomocą kalkulatora
BMI – osobny jest
dla dzieci i młodzieży
w wieku od 4 do 17
lat. Po zatwierdzeniu,
wygenerowany zostanie jadłospis na 28 dni.
Pod każdym daniem znajduje się
wskazówka jak procentowo podzielić przygotowaną potrawę
pomiędzy członków rodziny.
Zaplanujemy, co możecie
wspólnie zjeść, a to ty
zdecydujesz czy lubicie
taką potrawę, jeśli nie
wymienisz ją na inną
w podobnej kaloryczności!

Można także wygenerować listę
zakupów na żądany przedział
czasowy. W tym celu należy
zaznaczyć pierwszy i ostatni
żądany dzień (podświetlamy na
żółto). Na zaproponowanej liście
można oznaczyć posiadane już
produkty przed pobraniem listy
zakupów.
v Zespół Profilaktyki
Zdrowotnej
Małopolski Oddział
Wojewódzki NFZ w Krakowie

CENTRUM OGRODNICZE

ACZER
tel.

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

OLKUSZ, ul. Zagaje 48

CLEANING SERVICES

Poziomo:
1. „Kraków” Stasia i Nel
4. Krzywonosy ptak morski
7. Dwucyfrowa
9. Miś z kreskówek wytwórni HannyBarbery
10. Farmerska miara gruntu
11. Mascara do rzęs
12. Szabla dzika
13. Wirujące cząsteczki w powietrzu
17. Po Koziorożcu w zodiaku
18. Grał rolę Hrabiego w „Panu
Tadeuszu”
19. Liny podtrzymujące maszt na
statku
22. Mieszkaniec Lozanny
24. Niewielka grupa drzew
25. Dotknęło inwalidę
26. Na pulpicie, przed skrzypkiem

Litery na czerwonych polach
czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się
w poniedziałek (19.04. br) między 9.30 a 10.00
do redakcji Gwarka Olkuskiego pod numer 698 805 242
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

KOMPLEKSOWE
SPRZĄTANIE

• Domy
• Mieszkania
• Biura
• Apartamenty
• Hotele

KRZYŻÓWKA

Pionowo:
1. Pot. hulankowa impreza
2. Wysokie i cienkie w szpilkach
3. Biała, długa szata liturgiczna
5. Szczepko lub Tońko
6. Cherubinek
8. Majątek jakiejś firmy
14. Państwo ze stolicą w Rydze
15. Wyjątkowo ciężka sytuacja
16. Odprysk szkła
20. Najpospolitszy helowiec
21. Taniec lub słoik
23. Centrum finansowe Londynu

www.aczer.com.pl

• Budowy
• Tereny wokół
obiektów
• Inne prace
porządkowe

Tel.: 696 464 740

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

NAGRODY:
Agata Przybyłek
„NAJLEPSZE, CO
MNIE SPOTKAŁO”

Agnieszka Lis
„LATAWCE”
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DESER CHAŁWOWY Z
POKRUSZONYMI PTYSIAMI
A z tym deserem to było tak, ej zrobiłabyś coś pysznego. No dobrze,
niech będzie coś zrobię, tylko co ? Hmm.. szybki przegląd lodówki,
szybki przegląd szafek i mamy to ! Podstawą było i jest u mnie to,
żeby to coś było szybkie w przygotowaniu.
Już wiem, wykorzystam moje
ulubione pysznie chr upiące
ptysie. ( Ptysie z firmy Brześć,
możecie je kupić w Biedronce
np. ) do tego śmietana 30%
z lodówki i będzie deser.
Aż zauważyłam chałwę, ukroiłam
kawałek i … przepis poniżej : )

Deser chałwowy
z pokruszonymi ptysiami:
• 1 opakowanie ptysi
• 200 ml śmietanki 30%
• chałwa – u mnie
tak z 10 dkg
• 1 łyżka cukru
• kilka łyżek dżemu
z wiśni (u mnie taki
dobrze kwaśny)
• migdały
Ptysie przekroiłam na połówki.

Śmietankę ubiłam z łyżką cukru, gdy już była prawie ubita do
końca dodałam do niej chałwę
i pyk .. śmietana zrobiła się bardziej płynna znowu. Nie pomogło ubijanie .. nic z tego ubita to
ona nie była. Co tu robić ???

Tortilla z serem Aldamer,
kurczakiem, jajkiem i sosem avocado
Składniki:
• 6 szt. placków tortilli
• 200g ser aldamer MSM Mońki
• 200g kurczaka
• 100g mix sałat
• 100g pomidor
koktajlowy
• 1 szt. cebula czerwona
• 200g papryki zielonej
• 150g ogórka
• 6szt. jajek
• SOS:
• 2szt. avocado
• 1szt. papryczki chili
• 2 ząbki czosnku
• Kilka listków mięty
i natki pietruszki
• Sól, pieprz do maku
• Sok z 1szt. limonki
Wykonanie:

Szybka zmiana planów, bo nie
będziemy takiego dobra wyrzucać ! Jedzenia nie wyrzucamy !
Szybko wzięłam małe słoiczki
( po jogurtach z Biedronki ;))
i na dno nalałam trochę kremu
chałwowego, na to pokruszone
ptysie, na to krem, ptysie .. a na
samym końcu łyżeczka dżemu.
A w oryginale chciałam zrobić
ptysie z chałwową bitą smietaną
i dżemem wiśniowym. A tak wy-

szedł naprawdę znakomity przepis, który mówi nam że zawsze
możesz uratować swój pierwotny
pomysł ;)

Zaniosłam rodzinie i usłyszałam
.. oo ! jakie to dobre, o chrupiące,
o słodkie ! A masz więcej ? Na
całe szczęście wyszło mi z tych
składników 8 słoiczków
A przy robieniu zdjęć jak zawsze
miałam chętnych do spróbowania towarzyszy psich ;)

Ulla Pałka

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

Jajka ugotować i obrać. Ser
zetrzeć na tarce (np. Ariete).
Składniki sosu zblendować na
gładką masę, doprawić solą,
pieprzem. Kurczaka doprawić
solą, pieprzem, czosnk iem
i usmażyć na pergaminie bez
tłuszczu. Filety po usmażeniu
pokroić na paski.

Placek tortilli posmarować
sosem , następnie poło ż yć
w kolejności: kurczaka, ser,
warzy wa pokrojone w paski,
sa łatę, jajko podzielone na
ćwiartki i przecięte na pół pomidorki koktajlowe. Zwinąć

• Obiady domowe 18 zł (zupa +II danie)
• II danie 17 zł
Obiady w abonamencie
zawsze w niższej cenie!
• zupa 5 zł

Dowóz lub odbiór osobisty

ciasno. Rozgrzać grill. Tortille
ułożyć na gorący grill zapiekając ok 2-3 minut z każdej
strony. Zgrillowane tortille
podawać z sosem z avocado
i jogurtem.
v Ariete, MSM Mońki
Autor zdjęcia:
www.dwor-korona.pl

Smacznie i do syta!

(od strony kuchni)
codziennie od 12.00 - 16.00

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

Oferujemy organizację cateringu na imprezy okolicznościowe.
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SKLEP MOTORYZACYJNY

POLICJA
ZABEZPIECZONO TRZY NIELEGALNE AUTOMATY DO GIER

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno
– Skarbowego w Krakowie ujawnili i zabezpieczyli 3 automaty do gier hazardowych, które znajdowały się
w jednym z lokali w Olkuszu.

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory •
• oleje luz •
Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

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

W związku z podejrzeniem, że w Olkuszu dochodzi do procederu urządzania nielegalnych gier hazardowych,
9 kwietnia br policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej
Policji w Olkuszu weszli do jednego z lokali znajdujących w centrum miasta i dokonali tam sprawdzenia.
Podczas przeszukania funkcjonariusze natrafili na 3 nielegalne automaty do gier hazardowych. Na miejsce
policjanci wezwali funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, którzy dla potrzeb postępowania karno-skarbowego, jakie będzie toczyło się w tej sprawie, zabezpieczyli urządzenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za urządzanie gier na automatach grożą kary w wysokości 100 tysięcy
złotych od każdej zabezpieczonej maszyny. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe,
jak i posiadacz lokalu, w którym taki proceder się odbywa.

DWIE OSOBY Z POWIATU OLKUSKIEGO CHORE NA COVID-19
ZŁAMAŁY ZASADY IZOLACJI I OPUŚCIŁY MIESZKANIA

Z dnia na dzień rośnie liczba osób, które powinny przebywać na izolacji domowej czy kwarantannie. Nie wszyscy jednak rozumieją
powagę sytuacji i nie stosują się do zaleceń służb sanitarnych, narażając na ryzyko zachorowań bliskich i inne osoby. Każdego dnia,
umundurowani policjanci i żołnierze kontrolują czy osoby objęte kwarantanną bądź izolacją przebywają w miejscu zamieszkania
i czy nie potrzebują pomocy. W większości przypadków, sprawdzani mieszkańcy powiatu olkuskiego stosują się do zaleceń służb
sanitarnych. Zdarzają się jednak przypadki bardzo nieodpowiedzialnego zachowania osób, które opuszczają miejsce pobytu. Nie
zważają przy tym na zalecenia służb sanitarnych, a przede wszystkim na zdrowie i życie swoje i innych osób.

Ostatnio policjanci dwukrotnie interweniowali wobec osób, które z powodu zakażenia COVID-19 były objęte obowiązkową izolacją
domową. 30 marca interweniowano wobec 77-letniej kobiety, która nie zastosowała się do decyzji sanepidu o izolacji domowej.
Kobieta opuściła miejsce zamieszkania, by …. w jednym ze sklepów zakupić alkohol. Z kolei 4 kwietnia, interweniowano wobec 45-letniego mężczyzny, który opuścił
miejsce zamieszkania, gdzie obowiązkowo miał przebywać na izolacji domowej. W obu przypadkach prowadzone jest postępowanie dotyczące sprowadzenia
niebezpieczeństwa przez zagrożenie epidemiologiczne dla życia i zdrowia wielu osób (art. 165 § 1 kodeksu karnego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to
przestępstwo przewidziana jest kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. O tych zdarzeniach powiadomiono także olkuski sanepid.
Policjanci po raz kolejny apelują o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie, w tym przestrzeganie wprowadzonych przepisów!

AKCJA „PRĘDKOŚĆ” PRZECIWKO PIRATOM DROGOWYM

W poniedziałek (5.04. br.) policjanci ruchu drogowego z olkuskiej komendy prowadzili wzmożone działania pod kryptonimem „Prędkość”. Głównym celem tej akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz eliminowanie takich
zachowań kierujących, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo na drodze.
W tym dniu policjanci sprawdzali prędkość z jaką poruszali się kierujący, wykorzystując ręczne mierniki prędkości oraz
radiowóz wyposażony w wideorejestrator. Mundurowi weryfikowali również stan trzeźwości kierujących i kontrolowali
wyposażenie samochoów.

MaChina Paweł Bretner

WARSZTAT SAMOCHODOWY

Policjanci skontrolowali 88 kierowców z czego 83 przekroczyło dozwoloną prędkość. Kierowcy, którzy jechali brawurowo otrzymywali mandaty karne, a dwóm policjanci zatrzymali prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h
w terenie zabudowanym. Prawo o Ruchu Drogowym nakłada obowiązek stosowania się do ograniczeń prędkości pomimo tego
znaczna część kierujących zapomina o tym i łamie przepisy obowiązujące w ruchu drogowym, zagrażając tym samym własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.

NIEWYBUCH ZABEZPIECZONY NA PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ

Patrol saperski zabezpieczył niewybuch z okresu II Wojny Światowej znaleziony przypadkowo na terenie Pustyni Błędowskiej
w Kluczach. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają, że odnalezionych materiałów wybuchowych nie należy dotykać,
przenosić, ani rozbrajać. Manipulowanie przy takich przedmiotach może zakończyć się tragedią.

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

AGA

SERWIS OPON

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

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

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

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

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN

W ubiegłym tygodniu, mieszkanka Klucz podczas popołudniowego spaceru po terenie Pustyni Błędowskiej, zauważyła pocisk,
najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej. Poinformowała o znalezisku swojego ojca, który …. przeniósł niewybuch do
punktu widokowego Czubatka w Kluczach. Na miejsce został wezwany patrol saperski, a do czasu ich przyjazdu miejsce zabezpieczali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kluczach. Saperzy z VI Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa, zabezpieczyli
i zabrali niewybuch. Saperzy sprawdzili również pobliski teren, nie ujawniając kolejnych niebezpiecznych przedmiotów.
Należy dodać, że w myśl art. 160 kodeksu karnego mężczyzna swoim zachowaniem mógł stworzyć bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, osób znajdujących się w rejonie punktu widokowego Czubatka. Pamiętajmy,
że w sytuacjach znalezienia przedmiotów, które mają znamiona uzbrojenia wojskowego należy poinformować o tym fakcie policję.
Nawet stare i zardzewiałe „pamiątki” z okresu wojennego nadal są niebezpieczne i stanowią śmiertelne zagrożenie.
Policja apeluje do wszystkich, którzy ujawnią tego typu przedmioty, aby pod żadnym pozorem ich nie podnosić, odkopywać, przemieszczać i manipulować przy nich. Pamiętajmy, że duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

70-LETNI KIERUJĄCY MIAŁ PRAWIE 3 PROMILE

W sobotę (03.04.br.) po godzinie 15., 30 –letnia kierująca jadąc wraz z ojcem, zwrócili uwagę na niepewnie poruszającą się
po drodze toyotę i niezwłocznie powiadomili o tym fakcie policję. Kobieta wraz z ojcem, jechała od miejscowości Jaroszowiec za poruszającym się po drodze zygzakiem kierowcą. W miejscowości Klucze na jadącą zygzakiem toyotę zwrócił także
uwagę inny, 35- letni kierowca.
Pojazd nadal nie utrzymywał się na swoim pasie ruchu i stwarzał zagrożenie. Mężczyzna powiadomił policję i również od miejscowości Klucze jechał za stwarzającym zagrożenie samochodem. Kiedy kierujący toyotą zjechał na drogę prowadzącą do miejscowości
Bolesław, na wysokości zjazdu na punk widokowy „ Róże Wiatrów” jadąca za nim kobieta z ojcem i jadący za nim mężczyzna, wspólnie dokonali zatrzymania kierowcy toyoty, odbierając mu kluczyki. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu. Mundurowi,
którzy po chwili byli na miejscu, zbadali stan trzeźwości 70-latka. Okazało się, że miał on blisko 3 promile alkoholu w organizmie.
Teraz amator jazdy „na podwójnym gazie” za swe czyny odpowie przed sądem. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, zagrożone jest karą do
2 lat pozbawienia wolności.
Policjanci kierują słowa uznania dla obywatelskiej postawy mieszkanki Mysłowic i jej ojca oraz mieszkańca Podlipia, którzy zatrzymali pijanego kierowcę. Ich zdecydowana reakcja pozwoliła wyeliminować kolejnego kierowcę, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu.

OLKUSCY POLICJANCI ZABEZPIECZYLI NIELEGALNE PAPIEROSY I TYTOŃ

Blisko15 tys. sztuk papierosów różnych marek, ponad 5 kg krajanki tytoniowej, bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli policjanci
u 60-latka. Sprawca handlował nimi na jednym z olkuskich placów targowych. Mężczyzna został zatrzymany i wkrótce usłyszy zarzuty.

Olkuscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, uzyskali informację na temat mężczyzny, który może
posiadać znaczne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Z poczynionych ustaleń wynikało, że
podejrzewanym o to przestępstwo jest 60-letni mieszkaniec gminy Klucze, który nielegalny towar miał oferować na jednym z olkuskich targowisk.
1 kwietnia br. kryminalni na terenie targowiska ujawnili, a następnie zabezpieczyli 14.800 sztuk papierosów oraz ponad 5 kg krajanki
tytoniowej. Zabezpieczone wyroby nie posiadały polskich znaków skarbowych akcyzy. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do olkuskiej komendy. W sprawie tej będzie prowadzone postępowanie, a sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Za czyn ten grozi kara
grzywny albo kara pozbawienia wolności do trzech lat.

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

SKUP AUT

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU
Ceny od 60 PLN

Osobowe • Dostawcze

Tel.: 698 805 242 gwarekolkuski@wp.pl

Sprawdź! 697-809-391

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!
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ELEKTRONARZĘDZIA

DYŻURY APTEK
OLKUSZ
DZIEŃ

WOLBROM

ADRES

DZIEŃ

ADRES

15.04

Czwartek

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

15.04

Czwartek

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

16.04

Piątek

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

16.04

Piątek

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

17.04

Sobota

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

17.04

Sobota

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

18.04

Niedziela

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

18.04

Niedziela

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

19.04

Poniedziałek

Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

19.04

Poniedziałek

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

20.04

Wtorek

Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

20.04

Wtorek

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

21.04

Środa

Apteka, ul. Piłsudskiego 22

21.04

Środa

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

22.04

Czwartek

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

22.04

Czwartek

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

23.04

Piątek

Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

23.04

Piątek

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

24.04

Sobota

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

24.04

Sobota

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

25.04

Niedziela

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

25.04

Niedziela

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

26.04

Poniedziałek

Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

26.04

Poniedziałek

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

27.04

Wtorek

Apteka, Al. 1000-lecia 17

27.04

Wtorek

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

28.04

Środa

Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A

28.04

Środa

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

29.04

Czwartek

Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

29.04

Czwartek

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

30.04

Piątek

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

30.04

Piątek

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

1.05

Sobota
(Święto Pracy)

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

1.05

Sobota
(Święto Pracy)

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

2.05

Niedziela

Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

2.05

Niedziela

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

3.05

Poniedziałek
(Święto Konstytucji 3 Maja)

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

3.05

Poniedziałek
(Święto Konstytucji 3 Maja)

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

4.05

Wtorek

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

4.05

Wtorek

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

5.05

Środa

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

5.05

Środa

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

6.05

Czwartek

Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60

6.05

Czwartek

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

7.05

Piątek

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

7.05

Piątek

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

8.05

Sobota

Apteka, Al. 1000-lecia 17

8.05

Sobota

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

9.05

Niedziela

Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

9.05

Niedziela

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

10.05

Poniedziałek

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

10.05

Poniedziałek

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

11.05

Wtorek

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

11.05

Wtorek

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

12.05

Środa

Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

12.05

Środa

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

Dyżury aptek obowiązują w porze nocnej, w niedziele, święta
i inne dni wolne od pracy w godzinach od 20.00 do 24.00.
*apteki oznaczone gwiazdką pełnią dyżur w godzinach od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.

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)

POMÓŻ TYMKOWI
ZOBACZYĆ ŚWIAT!
KRS: 0000396361

Wiertarko-Wkrętarka DD18DD
oraz Udarowa Zakrętarka WH18DD

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

2 akumulatory 5.0 Ah Li-ion
Ładowarka
Skrzynka HITSYSTEM
Silniki bezszczotkowe
CENA ZESTAWU: 1249,00 zł

SERWIS
Naprawa elektronarzędzi

tel: 533 190 712
Zapraszamy do nowej lokalizacji:
ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

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

IMY
ZATRUDNRA
OPERATO D 25 t.
DŹWIGU O

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

Prywatna Praktyka Dentystyczna

PODARUJ SWÓJ

APOLONIA

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

Cel szczegółowy: 0086793 Tymek

Tymek ma 5 miesięcy. 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.

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

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflflaame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do
Regionalnego Biura
Orifl
fla
ame w Olkuszu
ul. Kr. K. Wielkiego 57
poniedziałek 1600 - 1800
środa 1300 - 1700
piątek 1200 - 1800

Kontakt:

Świat należy do kobiet

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702
email:
mpoznanska1@vp.pl
facebook.com/olkusz.oriflame

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy przed pogrzebem
Olkusz, ul. Szpitalna 22
Chłodnia gratis
tel: 32 643 01 59, 32 643 17 65, 604 249 478, 608 559 224
gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski
510 190 038
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach:

• Bogucin Duży • Bogucin Mały • BOLESŁAW • Braciejówka • Brzozówka • BUKOWNO • Bydlin • Chechło • Chełm •
• Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • KLUCZE •
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •
• Laski • Małobądz • Michałówka, Niesułowice • Olewin • OLKUSZ • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •
• Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Strzegowa• Troks • TRZYCIĄŻ • Ujków Nowy • Wierzchowisko •
• Witeradów • WOLBROM • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie
całego powiatu olkuskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

PILAR-KOS Paweł Maroszek

Kraje otwarte
dla turystów
już od maja 2021:

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

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

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

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

Dla naszych klientów oferujemy darmowy
transport na/z lotniska Kraków/Katowice

tel. 518 718 020

• GRECJA
• CYPR
• CHORWACJA
• GRUZJA
• SESZELE
Wystarczy okazać certyfikat szczepienia
lub negatywny wynik testu
Wakacje 2021 są
jak najbardziej możliwe :)

WYLEWKI MASZYNOWE

MIXOKRET

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

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

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

DUŻY WYBÓR

