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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

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

• 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 2000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

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 - 17.00
sob. 9.00 - 13.00

Ważna zmiana -
KASY FISKALNE

ONLINE

POSNET
Ergoonline

ŁÓŻKA REHABILITACYJNE
KONCENTRATORY TLENU

WYNAJEM

Tel. 501 551 994
OO₂₂

WYPOŻYCZ ODKURZACZ PIORĄCY
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Ruszyła sprzedaż biletów  
do Podziemnego Olkusza

Olkuskie podziemia niebawem będą otwarte dla każdego. Ruszyła już sprze-
daż biletów na zwiedzanie ekspozycji „Podziemny Olkusz”. Bilety można 
zakupić poprzez stronę internetową www.podziemnyolkusz.pl/. W ramach 
promocji, 22 i 23 maja, czyli w weekend historycznego otwarcia podziemi, 
usługa przewodnicka jest gratis. Aby zaspokoić oczekiwania zwiedzających, 
w premierowy weekend została także zwiększona ilość wejść. Podziemia 
będzie można zwiedzać zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
– Bardzo cię cieszę, że na-
sze podziemia cieszą się tak 
wielkim zainteresowaniem. 
Oznacza to, że decyzja o utwo-
rzeniu podziemnej, multime-
dialnej trasy turystycznej była 
słuszna, a nasze miasto zyskało 
nowoczesny obiekt, o dużym 
znaczeniu dla mieszkańców 
i tur ystów. Jestem głęboko 
przekonany, że wzmocni on 
rozwój gospodarczy i kultu-
ralny Olkusza, a także wpłynie 
na wykreowanie nowego wize-
runku naszego miasta poprzez 
promowanie i upowszechnianie 
w innowacyjny sposób wiedzy 
o historii regionu i górnictwa. – 
mówi burmistrz Roman Piaśnik.
Dwie ekspozycje multimedialne 
„Podziemny Olkusz” w nowo-
czesny sposób pokazują historię 
Srebrnego Miasta. W zabyt-
kowych piwnicach gotyckiego 
ratusza można poznać dzieje 
Olkusza. Piwnice dawnego 
kwartału królewskiego kryją 
niezwykłą, interaktywną eks-
pozycję poświęconą historii 
górnictwa srebra i ołowiu oraz 
olkuskiej mennicy. Ekspozycje 

zostały zrealizowane przez 
Gminę Olkusz w ramach pro-
jektu  „Rewitalizacja kwartału 
królewskiego w Olkuszu oraz 
utworzenie multimedialnej trasy 
turystycznej w podziemiach 
ratusza”, jaki był realizowany 
w latach 2017 – 2021.
Więcej informacji o ekspozycji 
na stronie internetowej www.
podziemnyolkusz.pl
P r o j e k t  p o d  n a z w ą 
„Rewitalizacja kwartału królew-
skiego w Olkuszu oraz utworze-

nie multimedialnej trasy tury-
stycznej w podziemiach ratusza” 
uzyskał dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 
– 2020, 6. Osi Priorytetowej, 
Działania 6.1. Rozwój dzie-
dzictwa kulturowego i natu-
ralnego, Poddziałania 6.1.1. 
Ochrona i opieka nad zabyt-
kami z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

 v Fot. Łukasz Dwornik

Fontanna w Dolince darem od Wodociągów
W poniedziałek 10 maja, w Dzień Pracownika Komunalnego, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. zrobiło bardzo miłą niespodziankę mieszkań-
com Srebrnego Miasta. W Dolince na Os. Młodych stanęła fontanna, upamiętniająca 
65-lecie przedsiębiorstwa. Uroczystego przekazania dokonał Prezes PWiK sp. z o.o. 
Alfred Szylko. W imieniu mieszkańców za nową atrakcję zrewitalizowanej Dolinki 
dziękował Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.
- W dniu naszego święta 65-lecia 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o. o. w Olkuszu 
pracownicy firmy mają zaszczyt 
przekazać Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Olkusz Panu Romanowi 
Piaśnikowi fontannę w darze 
mieszkańcom Srebrnego Miasta 
Olkusz. Jesteśmy przekonani, że 
fontanna uatrakcyjni to wspa-
niałe miejsce, a pulsująca w niej 
woda będzie żywą promocją na-
szej pracy – mówił Alfred Szylko, 
prezes olkuskich Wodociągów.
Zrewitalizowany teren Dolinki 
na Osiedlu Młodych stał się 
miejscem, do którego z prawdziwą 
przyjemnością przybywają miesz-
kańcy Srebrnego Miasta, przede 
wszystkim Os. Młodych i Os. 
Pakuska. Wartość nowej atrakcji 
podkreślił w podziękowaniu bur-
mistrz Roman Piaśnik.
- W imieniu mieszkańców 
Olkusza, ale przede wszyst-
k im mieszkańców Osiedla 
Młodych i Osiedla Pakuska, 
bardzo serdecznie dziękuję za 
ten dar olkuskich wodociągów. 
Zrewitalizowany teren Dolinki 
jest bowiem bardzo przydatny 
dla mieszkańców, którzy także są 
z tego bardzo zadowoleni. Jestem 
przekonany, że nowa, piękna fon-
tanna jeszcze bardziej przyczyni 
się do spędzania wolnego czasu 

właśnie w tym miejscu – zazna-
czał Roman Piaśnik.
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji sp. z o.o., jako 
dostawca wody do mieszkań-
ców gmin Olkusz, Bolesław, 
Bukowno i Klucze, niejedno-
krotnie podkreśla wysokie wa-
lory tej wody. Korzystając z oka-
zji, podczas spotkania 10 maja, 
wartość tę podkreśliła dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Olkuszu 
Agata Knapik.
- Panie Prezesie, serdecznie 
dziękuję w imieniu własnym 
i wszystkich moich pracowników 
za dotychczasową, bardzo dobrą 
współpracę. Dzięki Państwu 
mamy bowiem w naszym po-
wiecie bardzo dobrą wodę. Jako 
inspektor mogę powiedzieć, że 

powinniśmy pić wodę, którą 
mamy dostarczaną do naszych 
mieszkań, czyli tę z kranu, co 
promuje obecnie cała Unia 
Europejska. Raz, że szanujemy 
wówczas naszą ziemię, nie za-
nieczyszczając jej ogromną ilo-
ścią plastiku, a po drugie woda 
dostarczana do naszych miesz-
kań jest codziennie kontrolo-
wana przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. 
o. w Olkuszu, czyli jej producenta 
oraz dodatkowo, czyli krzyżowo, 
przez inspekcję powiatową, dla-
tego mogę zaświadczyć, że jej ja-
kość jest naprawdę bardzo dobra 
– podkreślała szefowa olkuskiego 
Sanepidu.
Spotkanie było również okazją 
do złożenia życzeń z okazji Dnia 
Pracownika Komunalnego. 

• 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 2000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

DLACZEGOWARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG
SERWISU SKUTERÓWW JERZMANOWICACH:

• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach
• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie
i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności
chłodzonym powietrzem
• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów
jednocześnie, skracając czas naprawy
• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku
do soboty od 6.00 do 23.00
• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe
i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T
• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo
poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemymotocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw
części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach
• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki
WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET
oraz motorynek STELLA i PONY
• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
i motorowerów z PRL
• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej firmy
ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³;
w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.

Zapraszamy do serwisu wszystkich fanów chińskich skuterów.
Więcej o Firmie:

Google LM. SKUTERY PrzemysławMrozowski MAŁOPOLSKA

SKUTERY

CZYNNE
PON. – SOB.800 - 2200

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

Informacje • Reklamy
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APEL O POMOC DLA 
SZPITALA W JAROSZOWCU
Krzysztof Grzesik, dyrektor Małopolskiego Szpitala 
Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaro-
szowcu zwrócił się z prośbą do samorządów powiatu 
olkuskiego o dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 
dla Szpitala w Jaroszowcu w wysokości 100.000 zł.
Szpital w Jaroszowcu ma bowiem 
szansę stać się jednym z kluczo-
wych ogniw ogólnopolskiego sys-
temu pulmonologicznej rehabili-
tacji pocovidowej. W całej Polsce 
przybywa bowiem ozdrowieńców, 
jednak znaczna ich część będzie 
musiała poddać się jakimś formom 
rehabilitacji oddechowej. 
Najczęstszym bowiem proble-
mem u pacjentów po przebytym 
COVID-19 jest włóknienie płuc 
oraz spadająca wydolność odde-
chowa. Są to najczęściej pacjenci, 
którzy byli przez długi czas podłą-
czeni do respiratora na oddziałach 
zakaźnych. Tacy ozdrowieńcy nie 
są często w stanie samodzielnie 
funkcjonować po wyzdrowieniu 
i czeka ich długa rehabilitacja. 
Coraz więcej też młodych osób 
trafia do Jaroszowca z zespołem 
pocovidowym. Ci pacjenci odczu-
wają duszności po kilku krokach, 
mają zaburzenia rytmu serca, nie 

mają sił, by samodzielnie normal-
nie funkcjonować w domu, tym 
bardziej podjąć pracę.
Rozumiejąc rangę i skalę problemu 
samorządowcy ziemi olkuskiej wy-
razili wspólnie chęć finansowego 
wsparcia tego wyjątkowego na ma-
pie województwa małopolskiego 
szpitala i uzgodnili poparcie dla 
wniosku dyrektora szpitala.
 Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Bukownie Burmistrz Miasta 
Mirosław Gajdziszewski przed-
stawił radnym projekt uchwały 
w tej sprawie, który w głosowa-
niu uzyskał jednogłośne poparcie 
wszystkich obecnych na sesji rad-
nych Rady Miejskiej.
Podobne uchwały podjęły już m.in. 
Rada Powiatu w Olkuszu i Rada 
Miejska w Olkuszu, a pozostałe 
samorządy zobowiązały się podjąć 
analogiczne uchwały w najbliż-
szym czasie.

COVID-19 - OBOSTRZENIA
POMIMO ZLUZOWANIA OBOSTRZEŃ SANITARNYCH POLICJANCI WCIĄŻ BĘDĄ PROWADZIĆ WZMO-
ŻONE KONTROLE TAM, GDZIE WCIĄŻ ONE OBOWIĄZUJĄ.
Od 15 maja br. zniesiony został 
obowiązek noszenia maseczek na 
otwartym powietrzu, pod wa-
runkiem, że utrzymamy dystans 
1,5 metra od innej osoby. Nie 
oznacza to zniesienia kontroli 
Policji w zakresie stosowania się 
do wciąż obowiązujących naka-
zów i zakazów ustanowionych 
w celu przeciwdziałania rozprze-
strzeniania się wirusa.
Epidemia wciąż trwa i policjanci 
każdego dnia prowadzą działa-
nia, których celem jest ograni-
czenie rozprzestrzeniania się 
wirusa i w dalszym ciągu będą 
dbać o to, aby obywatele prze-
strzegali obowiązujących ob-
ostrzeń, a wobec osób, które nie 
będą się do nich stosować będą 
interweniować. Wszystko po to, 
by uświadomić mieszkańcom 
wciąż panującą skalę zagrożenia 
i zdyscyplinować ich do prze-
strzegania przepisów dla naszego 
wspólnego dobra.
Przypominamy, że od 15 maja 
bez maseczki można pozostawać 
w miejscach ogólnodostępnych 
na otwartym powietrzu, czyli 
na drogach i placach, na terenie 
cmentarzy, promenad, bulwarów, 
miejscach postoju pojazdów, par-
kingach leśnych. Należy jednak 
pamiętać, że wciąż obowiązuje 
zachowanie odległości 1,5 m od 
drugiej osoby, chyba że zacho-
wanie takiego dystansu nie jest 
możliwe ze względu na opiekę 
nad dzieckiem do ukończenia 13. 
roku życia, osobą z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, osobą 
z orzeczeniem o stopniu nie-
pełnosprawności, osobą z orze-
czeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub osobą, która ze 
względu na stan zdrowia nie 
może poruszać się samodzielnie. 
Wymóg ten nie dotyczy również 
osób wspólnie mieszkających lub 
gospodarujących.
Pomimo zluzowania tych ob-
ostrzeń policjanci będą wciąż 
prowadzić wzmożone kontrole 
w miejscach, gdzie one wciąż 
obowiązują, w szczególności 
w zakresie noszenia maseczek. 
Takie kontrole mundurowi będą 
prowadzić każdego dnia w miej-
scach, w których nakazy i zakazy 
wciąż obowiązują. Stosowania 
się do nakazu noszenia mase-
czek policjanci będą sprawdzać 
w środkach transportu zbioro-
wego, galeriach i sklepach wiel-
kopowierzchniowych, a także 
marketach oraz innych placów-
kach handlowych i usługowych. 
Mundurowi będą również zwra-
cać uwagę na ilość przebywają-
cych osób w autobusach i obiek-
tach, a także w hotelach, które 
pomimo otwarcia powinny po-
siadać połowę obłożenia.
Nadal obowiązuje nakaz no-
szenia maseczki w: środkach 
transportu publicznego, w sa-
molotach, na terenie nierucho-
mości wspólnych np. klatkach 
schodowych, windach czy gara-
żach podziemnych, w zakładach 
pracy, jeżeli w pomieszczeniu 

przebywa więcej niż jedna osoba, 
chyba że pracodawca postanowi 
inaczej, w budynkach użytecz-
ności publicznej przeznaczo-
nych na potrzeby: administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedli-
wości, kultury, kultu religijnego, 
oświaty, szkolnictwa wyższego, 
nauki, wychowania, opieki zdro-
wotnej, społecznej lub socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, ga-
stronomii, usług, w tym usług 
pocztowych lub telekomunika-
cyjnych, turystyki, sportu, ob-
sługi pasażerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotni-
czym, morskim lub wodnym 
śródlądowym; przy czym za bu-
dynek użyteczności publicznej 
uznaje się także budynek biu-
rowy lub socjalny, w obiektach 
handlowych lub usługowych, 
placówkach handlowych lub 
usługowych i na targowiskach 

(straganach) - nie dotyczy to 
miejsc na otwartym powietrzu.
Za lekceważące podejście do 
kwestii zasłaniania ust i nosa 
grozi mandat do 500 złotych 
bądź grzywna w wysokości 5 
tys. złotych. W przypadkach 
rażących naruszeń policjanci 
będą o nich informować sane-
pid, który z kolei w drodze po-
stępowania administracyjnego 
może nałożyć karę nawet do 30 
tysięcy złotych. Przypominamy 
też, że osoby objęte kwarantanną 
bezwzględnie powinny pozostać 
w domach, stosując się do decyzji 
służb sanitarnych.
Apelujemy o rozsądek, odpo-
wiedzialność, współpracę i prze-
strzeganie wciąż obowiązujących 
zaleceń bo służą one ochronie 
życia i zdrowia nas wszystkich!

Informacje • Reklamy
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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
wielorodzinny dom ok. 330m 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
dom146m kw z garażemwysoki
standard w pełni wyposażony w

urokliwymmiejscu nieopodal zalewu
położony na 10 a. działce gm. Kroczyce.

Cena: 730 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, domok. 200m kw,
III kondygnacje, z niezależnymiwejściami,

stan surowo zamknięty, położony
w atrakcyjnymmiejscuwChechle z szeroką

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

Miejsce
naTwoją

nieruchomość

Zapytaj
o szczegóły

tel. 882554688

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 inwestycyjna 139 a w całości teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów. Bezpośrednio

przy drodze wojewódzkiej nr 790
z dostępem domediów: prąd, woda, telekomunikacja,

w kształcie kwadratu, położona w gminie Łazy.
Cena: 389 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 domediów: gaz, prąd, woda, usytuowana
w cichej i malowniczej miejscowości Rodaki.

Cena: 125 tys. PLN

• 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”.

Tężnia solankowa w Olkuszu
Wśród kilkunastu nowych inwestycji, których wprowadzenie do budżetu Gminy Olkusz 
zaproponował radnym Rady Miejskiej w Olkuszu burmistrz Roman Piaśnik, znalazła się 
budowa tężni solankowej na terenie Parku Czarna Góra. Zgoda radnych na tę inicjaty-
wę burmistrza oznacza, że prace, związane z przygotowaniem projektu budowy tężni, 
rozpoczną się jeszcze w tym roku.
- Jako mieszkańcy południowej Polski 
często z utęsknieniem wyczekujemy 
możliwości wyjazdu nad morze, by 
tam nie tylko odpocząć, ale również 
uzupełnić niedobory jodu i innych 
pierwiastków, niezbędnych do utrzy-
mania dobrego zdrowia i kondycji. 
W ostatnim czasie zagrożenia korona-
wirusem wszyscy zaczęliśmy zwracać 
jeszcze większą uwagę na nasze zdro-
wie. Budowa tężni solankowej to od-
powiedź na coraz większe zapotrzebo-
wanie właśnie w tym aspekcie. Mówi 
się także o możliwym dofinansowaniu 
w ramach wojewódzkiego programu 
Małopolskie Tężnie. Czekamy na 
ogłoszenie konkursu, by móc skorzy-
stać z zewnętrznych środków – mówi 
Roman Piaśnik.

Wapienne dziedzictwo Olkusza
Olkusz, jako miejscowość zloka-
lizowana na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej, cieszy się niezwykle 
atrakcyjnymi walorami przyrody, za-
chęcającymi wielu turystów do podzi-
wiania licznych majestatycznych skał 
wapiennych oraz wędrówek pięknymi 
szlakami turystycznymi. Jest też druga 
strona medalu. Regionalne bogactwo 
wapnia oddziałuje na źródła wody pit-
nej, która dostarczana jest do gospo-
darstw domowych mieszkańców Jury. 
Nadmiar wapnia w wodzie pitnej może 
prowadzić do zmniejszenia wchłania-
nia jodu w przewodzie pokarmowym. 
Do naszego organizmu jod dostar-
czany jest głównie z pożywieniem.
- Mieszkańcy nadmorskich miej-
scowości ewentualne niedobory jodu 
mogą uzupełniać pierwiastkami wdy-
chanymi z powietrzem. Stąd tak duża 
popularność miejscowości wzdłuż 
linii Morza Bałtyckiego, gdzie od 

wielu lat wysyłamy 
nasz ych uczniów 
w ramach tzw. zielo-
nych szkół. Naturalne 
wapienne dziedzictwo 
Srebrnego Miasta 
sprawia, że jest ono 
idealnym miejscem 
do budowy tężni so-
lankowej. Będziemy mogli cieszyć 
się ze wspaniałych turystycznych wa-
lorów naszej okolicy, a jednocześnie 
skorygujemy naturę tam, gdzie przy-
niesie to korzyść zdrowotną naszym 
mieszkańcom – dodaje burmistrz.

Czym jest tężnia solankowa?
Tężnia solankowa to budowla – najczę-
ściej drewniana, zazwyczaj z tarniny. 
Pompowana w górę tężni solanka, 
czyli woda mineralna zawierająca dużą 
liczbę jonów sodowych, soli magne-
zowych oraz związków jodu i bromu, 
spada na gałęzie, a następnie paruje. 
Dzięki temu powietrze wokół tężni 
staje się nasycone cennymi mikroele-
mentami: jodem, bromem, magnezem, 
sodem, potasem czy żelazem. Wnikają 
one do organizmu poprzez błony ślu-
zowe układu oddechowego oraz skórę. 
Szacuje się, że godzinna inhalacja 
w utworzonym wokół tężni mikro-
klimacie może uzupełnić dawkę jodu, 
przyswajanego podczas całodziennego 
wypoczynku na plaży nad morzem.
Zalety tężni docenią przede wszystkim 
osoby o obniżonej odporności, scho-
rzeniami dróg oddechowych, takimi 
jak nieżyt nosa, krtani, czy stanami 
zapalnymi zatok. Mikroklimat pozy-
tywnie wpływa również na osoby z za-
paleniem oskrzeli, astmą oskrzelową, 
a także w profilaktyce przy nadciśnie-
niu tętniczym i alergiach. Inhalacje 

oczyszczają drogi oddechowe, co jest 
szczególnie ważne w miastach, w któ-
rych przekraczane są dopuszczalne 
normy smogu. Dzięki uzupełnieniu 
organizmu o mikroelementy jodu 
poprawia się jego ogólna kondycja, 
a odpowiednie stężenie jodu w tar-
czycy przyczynia się do prawidłowej 
regulacji hormonów odpowiedzialnych 
za wzrost i rozwój najmłodszych.

Co dalej?
Zgoda Rady Miejskiej w Olkuszu 
na zaproponowane przez burmistrza 
zmiany w budżecie Miasta i Gminy 
Olkusz była kluczowa do podjęcia ko-
lejnych kroków, czyli zaprojektowania 
i budowy tężni. 
- Poparcie radnych dla mojego wniosku 
oznacza, że możemy prowadzić wią-
żące procedury i działania. Trwające od 
kilku miesięcy przygotowania, w tym 
wizje terenowe, dały nam solidne pod-
stawy do tego, by dziś móc usiąść do 
rozmów z projektantami i wykonaw-
cami, aby nowy obiekt faktycznie przy-
służył się poprawie zdrowia naszych 
mieszkańców oraz atrakcyjności gminy 
Olkusz jako miejsca przyjaznego do ży-
cia. O kolejnych ustaleniach będziemy 
informować na bieżąco – podsumowuje 
Roman Piaśnik.
Zdjęcie poglądowe. Przedstawia tężnię 
solankową nad Zalewem Nowohuckim / 
fot. KRKnews.pl

Po sesji RM: Miliony na 
inwestycje i mniejsze zadłużenie
Kwietniowa sesja Rady Miejskiej w Olkuszu przyniosła szereg bardzo dobrych informa-
cji dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. Z inicjatywy burmistrza Romana Piasnika 
do miejskiego budżetu dopisano nowe zadania inwestycyjne. W efekcie w samym 
2021 roku wydatki majątkowe Gminy Olkusz wyniosą 26 mln złotych. Ponadto zapla-
nowano zwiększenie spłaty zobowiązań w postaci obligacji do 9 mln złotych na 
koniec 2021 roku, co znacznie poprawi kondycję finansów Srebrnego Miasta.
- Dużym wsparciem są pozyski-
wane przez nas dofinansowania, 
w ostatnim czasie przede wszystkim 
z programów rządowych. W tym 
miejscu pragnę podziękować Panu 
Wojewodzie Łukaszowi Kmicie, 
z którym wielokrotnie się spotyka-
łem, zarówno w Krakowie, jak i tu 
w Olkuszu. Często rozmawiamy 
przez telefon i widać, że ta współ-
praca przynosi wiele korzyści dla 
naszych mieszkańców. Dziękuję 
również pracownikom Urzędu, któ-
rzy angażują się w pisanie dobrych 
projektów i wniosków o dofinanso-
wanie, bo bez tej pracy, wykonanej 
u podstaw, żadnych dodatkowych 
środków dla Olkusza by nie było – 
mówił w czasie sesji Rady Miejskiej 
w Olkuszu Roman Piaśnik, bur-
mistrz Olkusza.
Wśród nowych inwestycji, zapla-
nowanych do realizacji już od tego 
roku, znalazły się m.in.:
• Budowa przedszkola w Osieku;
• Rozbudowa Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego 
o część przedszkolną 
w Sołectwie Zederman;

• Budowa miejsc parkingowych 
oraz ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ul. Piłsudskiego;

• Przebudowa ulic m.in.: 
Przemysłowej, Widokowej, 
Pięknej, Tuwima, Zagaje, 

Gęsiej, Nullo 23, Marii 
Dąbrowskiej w Sienicznie, 
czy drogi w Zawadzie;

• Budowa chodnika przy 
ul. Sławkowskiej;

• Przebudowa chodnika 
przy ul. Żuradzkiej;

• Modernizacja budynku 
OSP w Olkuszu;

• Modernizacja stacji 
uzdatniania wody basenowej 
na terenie Kompleksu 
Basenowo-Rekreacyjnego 
OSW „Czarna Góra”;

• Termomodernizacja 
Przedszkola Nr 5 w Olkuszu;

• Przebudowa boiska 
w Sienicznie;

• Dostawa i montaż trybun 
przy sztucznym boisku 
w Parku Czarna Góra;

• Utwardzenie alejek 
w Silver Parku;

• Budowa tężni solankowej.
To tylko część zadań, wprowa-
dzonych do budżetu w czasie 
sesji. Znalazły się w nim rów-
nież nowe dotacje: dla Powiatu 
Olkuskiego na przebudowę drogi 
w Podgrabiu w kierunku Bogucina 
Dużego, a także dla Województwa 
Małopolskiego z przeznaczeniem 
dla Małopolskiego Szpitala Chorób 
Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.
- Uwzględniając wszystkie zmiany, 
wydatki majątkowe w budżecie na 
ten rok wyniosą 26 mln złotych, 
a łączna wartość inwestycji wpi-
sanych obecnie do WPF-u na ten 
i przyszły rok wyniesie ponad 43 mln 
złotych – podsumował burmistrz 
Roman Piaśnik.
Zmiany w budżecie zostały bardzo 
pozytywnie przyjęte przez radnych 
Rady Miejskiej. To poparcie od-
zwierciedliły także wyniki głoso-
wania, które było jednomyślne.
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Projekt „Rewitalizacja Parku Czarna Góra 
w Olkuszu – zadanie nr 11.3 w GPR”

Projekt „Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu – zadanie nr 11.3 w GPR”  uzyskał dofinan-
sowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja 
miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem 
Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 18 kwietnia 2018 r. 
Koszt całkowity - 14.626.464,96 zł
Dofinansowanie - 9.175.346,85 zł
Zrewitalizowane obiekty stały 
się nie tylko miejscem aktyw-
ności sportowych, ale także re-
kreacji mieszkańców Olkusza.  
Projekt polegał na realizacji 
czterech zadań inwestycyjnych. 
1. Przebudowa boiska do piłki 
nożnej o nawierzchni trawiastej
Po usunięciu istniejącej mu-
raw y boiska oraz nasypów 
z drenażem została wykonana 
nowa podbudowa z instalacją 
odwodnienia boiska, wodocią-
gową i oświetleniową. Na peł-
nowymiarowym boisku została 
zasiana wysokiej jakości trawa 
sportowa.  Boisko zostało wy-
posażone w automat yczny 
system nawadniania czerpiący 
wodę z dwóch podziemnych 
zbiorników gromadzących 
wodę opadową z odwodnienia 
całego obiektu. Nowoczesne 
oświetlenie na 4 masztach zo-
stało wykonane w technologii 
LED. W zależności od potrzeb 
oświetlenie może realizować 
różne funkcje – nocne dozo-
rowe, treningowe, meczowe 
oraz skupione na bieżni.

2. Przebudowa bieżni i urządzeń 
lekkoatletycznych z budową za-
plecza treningowego
Wykonano nową podbudowę 
z obrzeżami i odwodnieniem 
oraz ułożono profesjonalną 
nawierzchnię lekkoatletyczną 
FullPur. Bieżnia posiada 6 torów 
o dł. 400 m na okrężnej i 8 to-
rów o dł. 110 m na prostej. Przy 
bieżni znajdują się urządzenia do 
uprawiania wszystkich dyscyplin 
lekkoatletycznych. Powstało 
także zaplecze treningowe, skła-
dające się z bieżni dwutorowej 
60 m z nawierzchnią w techno-
logii FullPur, skoczni do skoku 
w dal, rzutni do pchnięcia kulą 
oraz urządzeń do skoku wzwyż. 
Obiekt jest zgodny z wymaga-
niami World Athletics, posiada 
świadectwo PZLA i został za-
liczony do stadionów kategorii 
IV A.
3. Przebudowa i rozbudowa bo-
iska treningowego do piłki nożnej 
z nawierzchnią ze sztucznej trawy
Miejsce po dawnym boisku oraz 
przylegający teren zostały za-
gospodarowane na drugie bo-
isko treningowe o wymiarach 
95x55 m klasy FIFA Quality. 

Profesjonalna, najwyższej jakości 
nawierzchnia ze sztucznej trawy, 
piłkochwyty oraz system odwod-
nienia i oświetlenie, pozwalają 
na użytkowanie obiektu nawet 
w mniej przyjaznych warunkach 
atmosferycznych.
4. Budowa i przebudowa ciągów 
pieszo-rowerowych, budowa 
dwóch altan rekreacyjnych, bu-
dowa obiektów małej architektury 
(place zabaw, urządzenia spraw-
nościowe i siłownia zewnętrzna)
Na zadrzewionym terenie przyle-
gającym do obiektów sportowych 

powstały nowe ciągi pieszo-ro-
werowe, dwie altany, siłownia 
zewnętrza oraz trzy place zabaw: 
dla dzieci małych, dużych i dzieci 
z niepełnosprawnością, z bez-
pieczną nawierzchnią z poliure-
tanu. Wykonano również nowo-
czesne oświetlenie parkowe oraz 
ustawiono liczne elementy małej 
architektury. Wokół całego parku 
powstała ścieżka z nawierzchnią 
asfaltową o długości około 1 km 
w formie pętli, która służy ama-
torom biegania i jazdy na rolkach.

Koncepcja zagospodarowania 
wieży na basenie

Ledwie co informowaliśmy o rozpoczętej 
modernizacji ogrodzenia kompleksu baseno-
wego, a już możemy zdradzić kolejną niespo-
dziankę, jaką na obiekcie zamierza sprawić 
burmistrz Adam Zielnik. 
Po zakończonej w latach 
2019-20 kompleksowej 
modernizac ji obiek-
tów pływalni odkrytej 
oraz pływalni krytej, 
a obecnie kończącej się 
na dniach modernizacji 
ogrodzenia, przyszedł 
czas na wieżę basenową.
Burmist rz Adam Zielnik 
przedstawił już wstępną kon-
cepcję zagospodarowania 
ikony wolbromskiego basenu. 
Zgodnie z obietnicą burmistrza 
z 2019 roku, złożoną z okazji 
otwarcia zmodernizowanej 
pływalni odkrytej, wieża po 
modernizacji pełnić będzie rolę 
filaru, do którego zamontowane 
będą dwie zjeżdżalnie. 
Plan zakłada zamontowanie 
mniejszej zjeżdżalni (o długo-
ści ok. 6,3 m) na poziomie „3 

m”, która służyć będzie przede 
wszystkim młodszym miło-
śnikom ślizgania. Dla nieco 
starszych przewidziano ślizgi 
z poziomu „5 m” na zjeżdżalni 
o długości ok. 50 metrów. 
Z kolei najwyższy, 10 metrowy 
poziom skoczni, planuje się wy-
korzystać jako taras widokowy. 
Pomysł zagospodarowania 
wieży basenowej przedstawiają 
poniższe wizualizacje. 
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158. rocznica bitwy w Podlesiu.
W niedzielę, 9 maja w Podlesiu doszło do upamiętnienia 158. rocznicy bitwy w Podlesiu, która miała tu miejsce 4 maja 1863 roku. 
W pobliżu punktów granicznych Galicji i Królestwa Polskiego miała tu miejsce zwycięska bitwa oddziałów powstańczych pułkow-
ników Józefa Miniewskiego i Francessco Nullo z oddziałami wojska carskiego.
 Jak co roku uczestnicy uroczystości zgromadzili się na uroczystej 
Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Jej Obrońców, która o godz. 
12.00 rozpoczęła się w kaplicy parafialnej w Podlesiu, skąd udano 
się pod obelisk upamiętniający tamte chwile, gdzie symboliczne wią-
zanki kwiatów złożyli:
• w imieniu władz sekretarz Halina Lekston,
• ksiądz proboszcz Stanisław Ciołek,
• Samorząd Mieszkańców Podlesia oraz radna Liliana Grzanka,
• delegacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie.
Od tamtej pamiętnej chwili minęło 158 lat. Dziś wszyscy 
jesteśmy świadkami teraźniejszej historii, dlatego wypełniamy 
obowiązek jakim jest uczczenie śmierci poległych Powstańców.

Bitwa w Podlesiu. 
PRZED BITWĄ

Po bitwie pod Grochowiskami, na skutek splotu różnych błędów, 
zgrupowanie dyktatora Mariana Langiewicza uległo rozpadowi, 
a większość powstańców znalazła się w Galicji. Wśród tych powstań-
ców byli też żołnierze oddziału generała Antoniego Jeziorańskiego 
pochodzący z Mazowsza. Rząd Narodowy postanowił w okolicach 
Krakowa utworzyć nowy oddział powstańczy, którego zadaniem by-
łoby przedarcie się do Mazowsza. Na czele tego nowo formowanego 
oddziału Mazowieckiego wyznaczono płk Józefa Miniewskiego. Płk 
Miniewski planował, że po wejściu do Kongresówki zajmie stację 
kolejową w Maczkach. Stamtąd pociągiem, linią kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej przemieści się w głąb Kongresówki, żeby tam prowadzić 
działania zbrojne. Na skutek kiepskiego przygotowania wyprawy 
zamiar ten nie został zrealizowany.
Oddział ten miał być wyposażony w dwie armaty Zieleniewskiego 
kute, gwintowane zamówione w krakowskiej fabryce żelaznej i od-
lewni. Armaty te kosztowały 5000 złotych reńskich i zapłacono za 
nie 2000 złr zaliczki. Działa te jednak podkupił generał Ludwik 
Mierosławski, który włączył je do swojego oddziału. Zamówiono 
więc kolejne działa. Tuż przed wyprawą jednak zamiast armat do-
starczono coś co Miniewski w swoich wspomnieniach określił jako 
pompy odlane, żelazne, bez zapałów. Nie nadawało się to do walki, 
więc to żelastwo zakopano. Oddział miał posiadać własną kawalerię 

w ilości 40 koni. Koni jed-
nak na punkt zboru przed 
wyprawą nie dostarczono, 
bo obywatel, u którego one 
się znajdowały przywłasz-
czył je sobie. Kawalerzyści 
rozpoczęli wyprawę niosąc 
siodła na plecach. Były też 
duże problemy z amunicją. 
Do oddziału dostarczono 
jedynie 4000 kapiszonów, 
co po rozdzieleniu dawało 
po kilka sztuk na strzelca. 
Zapomniano też powia-
domić niektórych oficerów o dacie wyprawy, więc dołączyli oni do 
oddziału dopiero po bitwie. Mimo tych braków pod wpływem na-
cisków Miniewski ze swoim oddziałem wkroczył do Kongresówki. 
Obawiano się, że Austriacy rozbroją i aresztują zgromadzonych już 
powstańców.

BITWA
O świcie 4 maja 1863 r oddział Mazowiecki wkroczył do 
Kongresówki w okolicach wsi Czyżówka. Liczył on około 500 
żołnierzy, w tym legia zagraniczna do 30 osób pod dowództwem 
Włocha płk Francesco Nullo. (Miniewski wspomina o 800 żołnier-
zach) Zaraz na początku doszło do zwycięskiej potyczki z patrolem 
rosyjskim. Oddział posunął się dalej i stanął obozem w Podlesiu. 
Płk Miniewski postanowił tutaj zaczekać na przybycie oficerów i do-
starczenie mu brakującej amunicji i koni. Nad granicą ustawiono 
placówkę 150 żołnierzy, aby zabezpieczali oni posiłki przybywające 
z Galicji i aby przesyłali je dalej. Zamiast posiłków pojawili się jed-
nak Rosjanie, którzy uderzyli na ten wysunięty ku granicy oddziałek. 
Polacy cofnęli się do głównego oddziału, który zajmował górzystą 
pozycję. Rozpoczęła się bitwa trwająca od godziny 14 do 17. Podczas 
tej walki Polacy kilkukrotnie szli do ataku na bagnety, ostatecznie 
zmuszając Rosjan do wycofania się. Dużą rolę w tych atakach i odnie-
sionym zwycięstwie odegrał oddział żuawów śmierci dowodzonych 
przez majora Stanisława Lesińskiego.

PO BITWIE
Według Zielińskiego straty oddziału rosyjskiego wyniosły około 60 
zabitych i rannych. Większość z nich została zabrana przez samych 
Rosjan podczas wycofywania się. Na placu boju zostało 10 trupów 
rosyjskich, których już nie zdążyli wziąć ze sobą. Straty polskie 
według relacji płk Miniewskiego to kilkunastu zabitych i rannych. 
Rannych odesłano za granicę do Galicji. Po bitwie do oddziału do-
łączyli brakujący oficerowie. Amunicji i koni jednak nie dostarczono. 
Ze względu na braki w zaopatrzeniu niemożliwym było realizowanie 
pierwotnego planu, aby pociągiem udać się w głąb Kongresówki. 
Miniewski postanowił schronić się w lasach. Ruszył więc w kierunku 
północnym. Następnego dnia doszło do bitwy pod Krzykawką.

BIBLIOGRAFIA
• Stanisław Zieliński: Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie 

materiałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum 
Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 169.

• Józef Nieczuja Miniewski. Jego udział w powstaniu 
styczniowem, Lwów 1918, s. 25-28. 

PRACA W ZAKŁADZIE
PREFABRYKACJI BETONOWEJ

Umiejętność obsługi wózka widłowego.
Mile widziane doświadczenie

zawodowe – praca na prefabrykacji
Możliwość przyuczenia do pracy

na wskazanym stanowisku.

PRACA OD ZARAZ!
Zainteresowanych prosimy

o kontakt pod numerem telefonu

609 663 812
www.betoniarniakaczmarek.pl

BETONIARZ - FORMIERZ 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
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Co warto zobaczyć w 2021 roku? TOP5 awangardowych miejsc w Polsce i Europie
Rok 2020 nie był łatwy dla wielbicieli krótkich, kilkudniowych wycieczek do dużych miast, czyli tzw. city breaków. Tego 
rodzaju wypady popularne są między innymi wśród miłośników sztuki czy smakoszy. Jednak zamknięte z powodu pandemii 
COVID-19 muzea, galerie, restauracje i bary, a także obawy przed zarażeniem bądź przebywaniem na kwarantannie w obcym 
kraju, w znaczący sposób ograniczyły ruch turystyczny. 
Teraz, gdy coraz szerzej stosowane są szczepienia przeciwko tej 
chorobie, z nadzieją można spoglądać na kolejny sezon tury-
styczny. Oto kilka propozycji miejsc z niepowtarzalnym, arty-
stycznym klimatem, które warto zobaczyć w pierwszej kolejności. 

FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG (BERLIN) 
Friedrichshain-Kreuzberg to prawdziwa mekka nie tylko niemieckich, 
ale także europejskich hipsterów. Alternatywny tygiel kulturowy, 
w którym swoje miejsce znajdują zastępy artystów. Wśród licznych 
muzeów i galerii z pewnością największą sławą cieszy się East Side 
Gallery, czyli fragment Muru Berlińskiego o długości ponad 1,3 km. 
Stał on się swoistą przestrzenią wystawienniczą dla ponad 100 dzieł, 
w tym słynnego na cały świat graffiti przedstawiającego komunistycz-
nych dygnitarzy – Leonida Breżniewa i Ericha Honeckera. 
Turyści odwiedzający stolicę Niemiec z pewnością powinni również 
zajrzeć do znajdującego się nieopodal Muzeum Żydowskiego. Oprócz 
wartościowej ekspozycji, to także prawdziwa perełka architekto-
niczna. Jeden z gmachów, zaprojektowany został przez urodzonego 
w Łodzi, światowej sławy architekta Daniela Libeskinda – twórcę 
niezliczonych budynków w różnych częściach globu, w tym war-
szawskiej Złotej 44. 

TRASTEVERE (RZYM)
Stolica Włoch to w świadomości turystów z niemal całego świata 
przede wszystkim Koloseum, Panteon, Forum Romanum, Zamek 
Świętego Anioła czy Bazylika św. Piotra i Muzea Watykańskie. To 
oczywiście miejsca, których będąc w Rzymie grzechem byłoby nie 
zobaczyć. Ale warto wiedzieć, że kolebka europejskiej kultury oferuje 
inne atrakcje. 
Trastevere, czyli Zatybrze, to niezliczone knajpki z doskonałym 
jedzeniem, gwarne bary serwujące w upalne dni zimne piwo i drinki 
oraz lokalne, nocne życie. Ciepły klimat Wiecznego Miasta sprzyja 
spędzaniu wieczorów na zewnątrz, nie tylko w restauracyjnych 
ogródkach – jednym z miejsc, gdzie niemal codziennie spotyka się 
alternatywna część Rzymu jest plac Najświętszej Maryi Panny na 
Zatybrzu. To świetny punkt do nawiązania nowych znajomości 
i poznania smaku nocnego życia oraz skosztowania włoskiego wina 
w niepowtarzalnym otoczeniu.  

MONTMARTRE, 
MONTPARNASSE (PARYŻ)

Paryż niezmiennie kojarzy się 
z elegancją, szykiem, wszelkiego 
rodzaju sztuką i tworzącymi ją 
artystami, którzy na przestrzeni 
ostatnich dekad zamieszkiwali 
różne dzielnice miasta. W XIX 
wieku europejska awangarda 
skupiała się na Montmartre – do 
dziś można tam poczuć ducha 
genialnego Vincenta van Gogha 
czy naszego Fryderyka Chopina. 
Pier wsza połowa poprzed-
niego stulecia to z kolei rozkwit 
Montparnasse. To tutaj two-
rzyli pionierzy kubizmu – Pablo 
Picasso i Georges Braque – których płótna dziś sprzedawane są świa-
towych aukcjach za dziesiątki milionów dolarów. Interesującym miej-
scem, istniejącym do dziś, jest zaprojektowany przez Gustawa Eiffela 
budynek zwany „La Ruche”, czyli po prostu ul. Przez lata tworzyli 
w nim tacy twórcy jak Marc Chagall czy Mosze Kisling. Obecnie 
zresztą nieruchomość, mieszcząca się skądinąd w Pasażu Gdańskim, 
nadal skupia artystów z różnych zakątków Francji i nie tylko. 

UŽUPIS (WILNO) 
Chcąc poczuć awangardowy klimat miasta, wcale nie trzeba wybierać 
się za zachodnią granicę. Znajdujące się w Wilnie Užupis (Zarzecze), 
nazywane niekiedy litewskim Montmartre, to artystyczna kolebka 
naszego północno-wschodniego sąsiada. Mieszkał tam m.in. poeta 
Konstanty Ildefons Gałczyński czy malarz Ferdynand Ruszczyc. 
Przez lata zaniedbywany kwartał miasta, położony nad Wilejką, 
dziś znów przeżywa rozkwit. Przechadzając się po urokliwych ulicz-
kach, nietrudno natrafić na takie perełki architektury jak kościół św. 
Bartłomieja czy świetne bary i knajpki, których nie brakuje w okolicy. 
Na Zarzeczu znajduje się m.in. restauracja Amandus, uznawana za 
najlepszą w całej stolicy Litwy. 

PRAGA-PÓŁNOC (WARSZAWA) 
Poszukując nietuzinkowych, klimatycznych miejsc, warto również 
zwrócić uwagę na warszawską Pragę-Północ. Ta interesująca dziel-
nica artystyczna, położona podobnie jak rzymskie Trastevere czy 
wileńskie Užupis w bezpośredniej bliskości rzeki, w ostatnim czasie 
nabiera nowego blasku. Zaniedbywana przez lata część ścisłego cen-
trum miasta – tylko spacer mostem Śląsko-Dąbrowskim dzieli ją od 
Zamku Królewskiego i Kolumny Zygmunta – obecnie przyciąga ar-
tystów i wielbicieli sztuki nie tylko ze stolicy, ale także z całej Polski. 
Jednym z najciekawszych miejsc na Pradze-Północ jest Centrum 
Praskie Koneser. To starannie odrestaurowana przestrzeń byłej 
Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”, w której prężnie działają 
liczne galerie sztuki oraz odbywają się wystawy cenionych na świecie 
twórców: Banksy’ego, Józefa Wilkonia czy Zdzisława Beksińskiego. 
W tym artystycznym zagłębiu nie brakuje też znakomitych barów 
i restauracji, a całości dopełnia Muzeum Polskiej Wódki. Można 
w nim poznać kilkusetletnią historię produkowanych nad Wisłą 
alkoholi, w tym znanych dziś na całym świecie marek, w prze-
szłości rozlewanych w Koneserze.

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

STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

MONTAŻ-SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

Olkusz, ul. Przemysłowa 5 (naprzeciwko PSB MRÓWKA)

TEL. 514-703-997 • 536-192-802

KOMPLEKSOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA
•Naprawa układów klimatyzacji
•Naprawa układów wtryskowych DIESEL
•Elektronika • Wulkanizacja

Reklama
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Na Wodzie w Łazienkach
4. Rodzaj szwu lub haftu
7. Wezwanie do walki
8. ... Krzepicki, sekretarz N. Dyzmy
9. Marka renomowanych procesorów
10. Długi skok
11. Twórca Kraju Rad
12. Przyśpieszone po biegu
13. Wtłaczanie w głąb czegoś
16. Pot. przegrana, fiasko
20. Ogólna nauka o sterowaniu
21. Kupisz tam starodruk
22. Najbardziej czynni

członkowie organizacji
23. Nogi bielaka

Pionowo:
1. Kwota przekazana komuś na konto
2. Cienkie kluski w kształcie kwadracików
3. Warzywo w ząbkach
4. Krewniak wiewiórki żyjący w Tatrach
5. Stworzonko
6. Wzgórze, na którym ukrzyżowano Jezusa
14. Każdy wyraz w iloczynie
15. Np. anaboliki
17. Żartobliwie o dużej butelce wódki
18. Uznanie publiczne; pochwała
19. Okres zbioru pszenicy

Litery na czerwonychpolach
czytane odgóry dodołu utworzą hasło.

Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się
w poniedziałek (24.05. 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:

Agnieszka Lis
„POCZTÓWKI”

Karolina Wilczyńska
„ŻYCIE JAK
MALOWANE”

POLECAMY...

49,99PLN !!!
Słuchawki TWS Stereo i11

SPRZEDAŻ I SERWIS: TELEFONÓW,
LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCHNATELEFONY!
Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

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
tteell.. 779900 336666 115599

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

PAZUREK
Przedstawiamy Pazurka - kochaniutkiego, 
spokojnego kotka, który trafił pod naszą 
opiekę.
Kotek trafił do nas z bardzo podrapanym 
pyszczkiem, ale szczęśliwie otrzymał pomoc 
weterynaryjną i wrócił do zdrowia.
Obecnie Pazurek jest piękny, czyściutki, 
w super formie.
Pazurek to młody kotek; ma poniżej 2 lat, 
waży 3,5-4 kg, to jego właściwa masa ciała.
Kotek korzysta z kuwety, jest pięknym, mię-
ciutkim mruczkiem.
Pomimo cierpienia, którego doznał Pazurek 
bardzo dzielnie znosi zabiegi pielęgnacyjne 
i weterynaryjne i jest kochanym zwierzacz-
kiem.
Nie mamy z nim żadnych problemów.
Bardzo prosimy o dobry, troskliwy i kochają-
cy dom dla tego uroczego kawalera z czarną 
czuprynką ;)
Profilaktyka:
Kotek otrzyma komplet szczepień, jest 
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

WARKOCZYK
Przedstawiamy Warkoczyka - prześlicznego, 
młodziutkiego, bardzo energicznego psiaka, 
który trafił pod naszą opiekę.
Warkoczyk jest w wieku około 9-10 miesię-
cy, jest szczupły, na długich łapkach. Psiak 
waży około 11-12 kg.
Nasz podopieczny potrzebuje ruchu, zaba-
wy i spacerów.
Doskonale odnajdzie się w aktywnej rodzi-
nie i wprowadzi w jej życie sporo radości 
(i ruchu ;)).
Warkoczyk potrafi chodzić na smyczy, przy 
ludziach czuje się świetnie, bardzo szybko 
się uczy.
Bardzo prosimy o dobry, aktywny dom dla 
Warkoczyka.
Profilaktyka:
Piesek ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. 
Jest zaczipowany i zostanie wykastrowany.

ŚRUBEK
Kochany spokojny niewidomy kudłacz
Przedstawiamy Śrubka – spokojnego, super 
kochanego, niewidomego psiaka, który trafił 
pod naszą opiekę.
Śrubek to psiak starszy; ma powyżej 10 lat, 
waży 12 kg. to jego właściwa masa ciała.
Nasz podopieczny ma prawdopodobnie 
zespół CEA,
będziemy jeszcze szerzej badać wzrok 
u pieska i wówczas napiszemy bardziej 
szczegółowe informacje. Z dużym praw-
dopodobieństwem możemy powiedzieć, 
że Śrubek nie widzi od dawna i raczej nie 
odzyska wzroku.
Pomimo swej ułomności psiak jest bardzo 
pogodny, spokojny, przyjaźnie nastawiony 
do ludzi, a także do innych piesków..
Śrubek nie sprawia żadnych problemów.
To cichy, grzeczny psiak, który bardzo 
potrzebuje kochającego i troskliwego 
opiekuna.
Śrubek jest czysty, załatwia się na spa-
cerach, nie powinien być kłopotliwy dla 
domowników
Bardzo prosimy o dobry dom dla Śrubeczka.
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
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Olkusz, Legionów Polskich 14
(pawilon I piętro)

Oferujemy organizację cateringu na imprezy okolicznościowe.

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

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

tel.: 511 441 554 • 537 426 400

Obiady w abonamencie
zawsze w niższej cenie!

Smacznie i do syta!

KĄCIK KULINARNY

SZPARAGI ORAZ SPAGHETTI 
W SOSIE Z MASCARPONE
Szparagi, kocham – zielone w każdej postaci. A postaci może 
być kilka – były już pieczone, w cieście, grillowane – a dzisiaj 
podałam je w sosie! W sosie z mascarpone w towarzystwie 
suszonych pomidorów.
Danie szybkie do przygotowa-
nie, smaczne i znikające w se-
kundę. Co ja Ci będę więcej 
opowiadać, musisz je zrobić 
i kropka..

Szparagi – spaghetti  
w kremowym sosie 
(dla 5 dorosłych osób)
• paczka makaronu spa-

ghetti (u nas kolorowy) 
– ugotowany al dente

• 1 cebula
• 3 ząbki czosnku
• 500 gr zielonych 

szparagów
• 200 gr mascarpone
• 100 ml białego wy-

trawnego wina
• 2 łyżki oliwy spod su-

szonych pomidorów
• 10 suszonych pomidorów
• świeżo mielony pieprz
• sól

Odkrój końcówki szparagów ( 
je możesz dodać do wywaru do 
zupy) , resztę szparagów potnij 
na równe kawałeczki nie duże. 
Odłóż na bok, uwaga ! główki 
szparagów odłóż z boku, je do-
damy osobno. Obierz cebulę 
i czosnek – pokrój w kosteczkę.

Rozgrzej patelnię dodaj olej spod 
pomidorów ( jak nie masz może 
być zwykły rzepakowy ).
Po chwili przełóż na patelnię 
czosnek i cebulę, podsmaż tak 
żeby puściły smak.
Dodaj po chwil i pomidory 
i szparagi ( bez główek ) wy-
mieszaj, dodaj chochelkę wody 
spod makaronu i podduś całość, 
dodaj mascarpone łyżką, po kolei 

każdą dokładnie wymieszaj żeby 
się rozpuściło.
Dodaj wino, wymieszaj ( uwaga 
alkohol wyparuje i zostanie sam 
smaczek – który uwierz jest fajny 
Pozwól się całości zagotować, 
gdy to się stanie dodaj główki 
szparagów, wymieszaj. Spróbuj, 
dopraw solą i pieprzem.
Dodaj makaron, zamieszaj, prze-
łóż na talerze. Podawaj posypane 
świeżo zmielonym pieprzem.

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

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

ZLEKCEWAŻYŁA DOŻYWOTNI SĄDOWY ZAKAZ PROWADZENIA  
POJAZDÓW I NIETRZEŹWA WSIADŁA ZA KIEROWNICĘ SEATA

38-latka zlekceważyła postanowienie sądu i pijana wsiadła za kierownicę seata. Kobieta zosta-
ła zatrzymana przez policjantów na jednej z wolbromskich stacji benzynowych. 38-latka miała 
również orzeczony przez sąd dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
W minioną niedzielę tj. 16.05.21r. podczas patrolu policjanci z Komisariatu Policji w Wolbromiu 
zauważyli jadący przed nimi pojazd, którego kierowca nagle i nerwowo, zjechał na stację benzy-
nową. Policjanci postanowili sprawdzić co jest powodem takiego manewru. Kiedy zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującą seatem, poczuli od niej woń alkoholu. Przeprowadzone przez munduro-
wych badanie stanu trzeźwości wykazało u 38 – latki blisko 2 promile alkoholu w organizmie.  Mało 
tego, w trakcie sprawdzenia w policyjnym systemie okazało się, że kobieta ma dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, który obowiązywał 
od 07.03.21r. Teraz za swój czyn 38-latka odpowie przed sądem. Za niestosowanie się do wyroku 
sądowego i kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 

ZABEZPIECZONO CZTERY NIELEGALNE AUTOMATY DO GIER
Policjanci  z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wspólnie z funkcjonariuszami  Małopolskiego 
Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie ujawnili i zabezpieczyli  cztery automaty do gier hazardo-
wych, które znajdowały się w jednym z lokali w Wolbromiu.
W związku z podejrzeniem, że w Wolbromiu dochodzi do procederu urządzania nielegalnych 
gier hazardowych, 12 maja br. policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodar-
czej z Komendy Powiatowej Policji  w Olkuszu weszli do jednego z lokali znajdujących w centrum 
miasta i dokonali tam sprawdzenia. Podczas przeszukania funkcjonariusze  natrafili na 4 nielegal-
ne automaty do gier hazardowych. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami 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. Za organizo-
wanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

ZATRZYMANY ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW USŁYSZAŁ ZARZUT
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali 
20-letniego mężczyznę, który posiadał kokainę. Mężczyzna usłyszał już zarzut z ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii.
Do zatrzymania mężczyzny  doszło w niedzielę 9.05.br. na olkuskim Rynku.  Policjanci mieli  infor-
mację, że 20-letni mężczyzna, który znajdował się w tym rejonie,  może posiadać narkotyki. Infor-
macje te potwierdziły się. Podczas kontroli osobistej mundurowi,  znaleźli pudełko, a w nim biały 
proszek.  Przeprowadzone testerem narkotykowym badanie wykazało, że to kokaina. Mężczyznę 
zatrzymano i doprowadzono do komendy. W poniedziałek (10.05. br.) został on przesłuchany 
i śledczy przedstawili mu zarzut z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie 
z ustawą za to przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności. 

OLKUSCY I WOLBROMSCY POLICJANCI ZABEZPIECZYLI NIELEGALNY TYTOŃ I PAPIEROSY
W dniu (06.05 br.) policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie 
z policjantami z Komisariatu Policji w Wolbromiu po raz kolejny zabezpieczyli nielegalne papierosy 
oraz tytoń bez skarbowych znaków akcyzy. W tym przypadku uszczuplenie podatku akcyzowego 
oszacowano na ponad 50 tysięcy złotych.
Policjanci z Referatu do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą z Komendy Powiatowej 
Policji w Olkuszu uzyskali informację, że 41-letni mieszkaniec gminy Wolbrom może posiadać niele-
galne papierosy oraz tytoń bez polskich znaków akcyzy. Ustalenia policjantów potwierdziły się i 6 
maja wspólnie z policjantami z Komisariatu Policji w Wolbromiu udali się do miejsca zamieszkania 
41-latka, który miał zajmować się tym nielegalnym procederem. Podczas przeszukania pomieszczeń 
mieszkalnych i gospodarczych funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli łącznie ponad 24 tysiące sztuk 
papierosów oraz ponad 30 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy.  Wprowadzenie do obrotu takiego 
towaru naraziłoby Skarb Państwa na straty w kwocie ponad 50 tys. złotych. Zgodnie z artykułem  art. 
65 § 1 kodeksu karno-skarbowego za przechowywanie wyrobów akcyzowych bez polskich znaków 
skarbowych  grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do 3 lat.

WYPADEK DROGOWY W KOSMOLOWIE
20-letni kierowca fiata zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w bmw. Był nietrzeźwy - miał ponad 
promila alkoholu. Do zdarzenia doszło 6 maja br. około godziny 13.30 w Kosmolowie na drodze woje-
wódzkiej 773.  Jak wstępnie ustalili policjanci, kierowca fiata seicento, który jechał drogą wojewódzką 
nr 773 od strony Sieniczna w stronę Kosmolowa, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu i uderzył w bmw kierowane przez 55-latkę. Ranny w tym wypadku został 20-letni 
kierowca fiata, który ze złamaniem nogi oraz żuchwy trafił do szpitala w Olkuszu. Przeprowadzone 
przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad promil alkoholu w organizmie. 
Okazało się również, że pojazd którym kierował 20-latek nie miał aktualnego badania technicznego. 
Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Utrudnienia te trwały przez godzinę. Poli-
cjanci wyznaczyli objazd do Olkusza przez Zadole Kosmolowskie. 
Z kolei w środę (5.05. br.) policjanci z Bukowna zatrzymali 35-letniego kierowcę motoroweru, który również był nietrzeźwy. Mężczyzna miał 
ponad promil alkoholu.  Prowadził on pojazd pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów, który obowiązywał do 
29.07.2021 roku.  
Nie tylko jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które przewidziano karę do 2 lat pozbawienia wolności, ale i naruszenie sądowego 
zakazu prowadzenia pojazdów, za które kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Obaj kierowcy nie unikną kary.

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

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

SKUP AUT
Osobowe • Dostawcze

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW
Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

Cenyod60PLN
gwarekolkuski@wp.plTel.: 698 805 242

SKUTECZNAREKLAMA
DLATWOJEGOBIZNESU Fabryka Zapiekanek

ul. Augustiańska 7
32-300 Olkusz

TEL:791097989

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH

OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf
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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 (własny parking)

SSPPRRZZEEDDAAŻŻ

EELLEEKKTTRROONNAARRZZĘĘDDZZIIAA

SSEERRWWIISS

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

NNaapprraawwaa eelleekkttrroonnaarrzzęęddzzii

Wiertarko-Wkrętarka DD18DD
oraz Udarowa Zakrętarka WH18DD

2 akumulatory 5.0 Ah Li-ion
Ładowarka

Skrzynka HITSYSTEM
Silniki bezszczotkowe

CENA ZESTAWU: 1249,00 zł

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
20.05 Czwartek Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

21.05 Piątek Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

22.05 Sobota Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

23.05 Niedziela Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

24.05 Poniedziałek Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

25.05 Wtorek Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

26.05 Środa Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

27.05 Czwartek Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

28.05 Piątek Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

29.05 Sobota Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

30.05 Niedziela Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

31.05 Poniedziałek Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

1.06 Wtorek Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

2.06 Środa Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

3.06 Czwartek Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

4.06 Piątek Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

5.06 Sobota Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

6.06 Niedziela Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

7.06 Poniedziałek Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

8.06 Wtorek Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

9.06 Środa Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

10.06 Czwartek Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

DZIEŃ ADRES
20.05 Czwartek Apteka, Al. 1000-lecia 17 *

21.05 Piątek Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A 

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

23.05 Niedziela Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

24.05 Poniedziałek Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

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

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

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

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

29.05 Sobota Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

30.05 Niedziela Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

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

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

2.06 Środa Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

3.06 Czwartek Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

4.06 Piątek Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

5.06 Sobota Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A

6.06 Niedziela Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

7.06 Poniedziałek Apteka, ul. Piłsudskiego 22

8.06 Wtorek Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

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

10.06 Czwartek Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

OLKUSZ WOLBROM

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

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

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 

ppoonniieeddzziiaałłeekk 11660000 -- 11880000
śśrrooddaa 11330000 -- 11770000
ppiiąątteekk 11220000 -- 11880000

ZZaapprraasszzaammyy ddoo
RReeggiioonnaallnneeggoo BBiiuurraa
OOrriiflflaammee wwOOllkkuusszzuu
uull.. KKrr.. KK.. WWiieellkkiieeggoo 5577

OOrriiflflaammee ttoo ggwwaarraannccjjaa nnaajjwwyyżżsszzeejj jjaakkoośśccii ii nnaattuurraallnnoośśccii kkoossmmeettyykkóóww..
WW nnaasszzeejj bbooggaatteejj ooffeerrcciiee kkaażżddyy zznnaajjddzziiee ccoośś ddllaa ssiieebbiiee..

""WWyygglląąddaajj śśwwiieettnniiee,, zzaarraabbiiaajj ppiieenniiąąddzzee ii bbaaww ssiięę ddoosskkoonnaallee""

email:
mpoznanska1@vp.pl
facebook.com/olkusz.oriflame

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

Kontakt:
Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702

Świat należy do kobiet

KINO RADOŚĆ - WOLBROM

 v „CRUELLA”  
Reżyseria: Craig Gillespie, Gatunek: Komedia kryminalna , Produkcja: USA 
• 28.05 godz. 18:00 • 29.05 godz. 17:00 • 30.05 godz. 18:00  
• 01.06 godz. 18:00 • 02.06 godz. 18:00

 v „KRUDOWIE 2: NOWA ERA” 
Reżyseria: Joel Crawford,  
Gatunek: Animacja / Komedia / Przygodowy, Produkcja: USA 
• 28.05 godz. 14:00, 16:00 • 29.05 godz. 11:00, 13:00, 15:00  
• 30.05 godz. 14:00, 16:00 • 01.06 godz. 14:00, 16:00  
• 02.06 godz. 14:00, 16:00
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WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

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

tel. 518 718 020

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

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

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

WAKACJE 2021
ZAPRASZAMY DO REZERWACJI :)

Bezpieczne kraje, które polecamy:
• Grecja • Albania • Egipt •

• Malta • Turcja •

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


