
Obszar gmin, miast i wsi: 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.

• 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

KASY
FISKALNE
ONLINE

POSNET
Ergoonline

WYPOŻYCZ ODKURZACZ PIORĄCY
REZERWACJE 507 5555 39

PIERZ SAM:
• Kanapy
• Dywany
• Tapicerkę

samochodową
Olkusz
ul. Sławkowska 18

www.WYNAJEM-OLKUSZ.pl
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www.gwarek-olkuski.pl 

GwarekOlkuski

gwarekolkuski@wp.pl
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Kapsuła czasu z przesłaniem 
dla przyszłych pokoleń

W 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema – wybitnego przedstawiciela 
fantastyki naukowej, futurologa, felietonisty i filozofa oraz znakomitego 
i najczęściej tłumaczonego na świecie polskiego pisarza science-fiction 
– oficjalnie zamknięta została Kapsuła Czasu. W projekcie udział wzięli 
mieszkańcy Powiatu Olkuskiego, przedstawiając swoją wizję Olkusza za 
100 lat, a także burmistrz Roman Piaśnik, honorowy patron akcji, kierując 
przesłanie dla przyszłych pokoleń.
- Z pewnością nie raz zasta-
nawial iśmy się, jak będzie 
wyglądał świat za 100 lat. Jaki 
będzie wtedy Olkusz? Wspólnie 
z Biblioteką postanowiliśmy 
zaprosić naszych mieszkań-
ców do tego, by podzielili się 
swoją wizją Srebrnego Miasta. 
W odpowiedzi wpłynęło wiele 
znakomitych prac, które do-
wodzą nie tylko fantastycznej 
wyobraźni, ale też troski o na-
szą małą ojczyznę – komentuje 
Roman Piaśnik.
W kapsule czasu, oprócz prac 
plastycznych i literackich, któ-
rych spłynęło ponad 200 oraz 
przesłania burmistrza Romana 
Piaśnika, znalazły się także do-
kumenty życia społecznego, ta-
kie jak aktualne wydania gazet, 
ulotki, czy plakaty, prezentujące 
życie naszego miasta. W czasie 
uroczystości of icjalnego za-
mknięcia kapsuły wręczono 
także nagrody dla laureatów 
konkursu plastyczno-literac-
kiego pod hasłem „Moja wizja 
Olkusza za 100 lat”.
Kapsuła czasu zostanie powtór-
nie otworzona w latach 2046, 

2071, 2096 oraz 2121. Teraz 
spocznie w budynku Dawnego 
Starostwa, gdzie będzie zajmo-
wała eksponowane miejsce.
- Pozostawiamy przyszłym 
pokoleniom przesłanie, które 

– mam nadzieję – przyniesie 
im wiele wiedzy oraz radości 
– podsumowuje akcję Roman 
Piaśnik.

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

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

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

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

Informacje • Reklamy
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Pustynia Błędowska 
na Turystycznej Liście 

Przebojów PL
Pustynia Błędowska znalazła się na liście 100 najlep-
szych atrakcji turystycznych w Polsce. Lista tworzona 
jest z udziałem  słuchaczy Radiowej Jedynki i prezentuje 
najciekawsze, najbardziej atrakcyjne turystyczne miej-
sca w naszym kraju pod względem historycznym, przy-
rodniczym oraz najlepsze miejsca przyjazne rodzinie. 
Zapraszamy do wspólnego promowania naszej Pustyni!

Możesz oddać swój głos,  
dodać swoje zdjęcia lub film  

ukazujący walory Pustyni Błędowskiej.

Zgłoszone dotychczas atrakcje z 
najdują się pod linkiem: 

https://tlp.polskieradio.pl/

 Natomiast na Pustynię Błędowską  
można głosować na stronie:  

https://tlp.polskieradio.pl/galeria/1039

Plebiscyt prowadzony jest w okresie  
od 1 do 30 września 2021 r.

 ZAPRASZAMY !

Nowe inwestycje drogowe w Gminie Olkusz
Dobiegły końca prace związane z aż jedenastoma inwestycjami, zlokalizowanymi na 
terenie Miasta i Gminy Olkusz. Przebudowano ulice: Słowackiego, Nullo, Widokową, 
Polne Wzgórze, Sosnową w Olkuszu, drogi w Zawadzie, Zimnodole, Osieku i Goreni-
cach, a także parking z chodnikiem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu oraz 
schody obok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Wartość tych inwesty-
cji przekroczyła 3,3 mln złotych.
- Stale poprawiamy infrastruk-
turę drogową, zarówno w za-
kresie przebudowy istniejących 
już ulic, jak również budowy 
dróg tam, gdzie istnieje taka 
potrzeba, w ynikająca z w y-
korzystania terenów budow-
lanych przez nowych miesz-
kańców. Potrzeby są duże, 
dlatego równolegle z realizacją 
inwestycji planujemy kolejne 
prace, szukając dla nich dodat-
kowych zewnętrznych źródeł 
finansowania. Ta skuteczność 
w pozyskiwaniu środków, do-
bra współpraca z władzami wo-
jewódzkimi, pozwala nam reali-
zować zadania o niespotykanej 
dotąd skali – komentuje Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Spośród inwestycji oddanych 
do użytku w minionym tygo-
dniu najbardziej kosztowne 
były przebudowy ulic w cen-
trum Olkusza: Słowackiego oraz 
Nullo. Łączny koszt prac wy-
niósł 2,3 mln złotych. Z uwagi 
na ustalony sposób finansowania 
inwestycji, uwzględniający uzy-
skane dofinansowanie, oba za-
dania musiały być realizowane 
w cyklu dwuletnim. Ponad 366 
tys. złotych wyniósł remont ulic 
Widokowej i Polne Wzgórze, 

znajdujących się na Osiedlu 
Glinianki. Zakończony remont 
ulicy Sosnowej, na odcinku po 
południowej strony obwodnicy, 
kosztował 146 tys. złotych.
Inwestycje drogowe objęły także 
sołectwa. Z nowej infrastruktury 
cieszą się mieszkańcy Zawady 
i Zimnodołu. Wartość prac wy-
niosła blisko 218 tys. złotych. 
Z kolei koszt wykonania no-
wych dróg transportu rolnego 
w Osieku i Gorenicach sięgnął 
prawie 100 tys. złotych.
Ponadto, przed rozpoczęciem 
roku szkolnego udało się zakoń-
czyć budowę zaplecza parkingo-
wego oraz chodnika przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Olkuszu. 
Koszt tej inwestycji przekro-
czył 143 tys. złotych. Znaczną 
poprawę bezpieczeństwa pie-
szych uczestników ruchu przy-
niósł natomiast zakończony 
remont schodów, znajdujących 
się przy Drodze Krajowej nr 
94, obok Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu. 
Modernizacja kosztowała ponad 
32 tys. złotych. Przedstawione 
kwoty wynikają z szacunków 
zgodnie z kosztorysami i mogą 
się nieco zmienić po ostatecznym 
rozliczeniu inwestycji.

- To nie jest jeszcze nasze ostat-
nie słowo, jeśli chodzi o inwesty-
cje drogowe na ten rok. Część 
zadań jest już w toku realizacji, 
a kolejne niebawem się roz-
poczną. Nasze najbliższe plany 
obejmują także rozbudowę in-
frastruktury rowerowej. Przed 
nami również budowa nowych 

obiektów – tężni i trybun na 
Czarnej Górze, czy przed-
szkoli w Osieku i Zedermanie. 
To bardzo potrzebne i ciekawe 
wyzwania, których realizacja 
podniesie atrakcyjność Miasta 
i Gminy Olkusz – podsumowuje 
Roman Piaśnik.

POLECAMY...
OCHRONNA FOLIA

HYDROŻELOWANA EKRAN
TYLKO 69,99PLN!

SPRZEDAŻ I SERWIS: TELEFONÓW,
LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW!

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

Informacje • Reklamy
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Poziomo:
4. Dawna miara zastąpiona hektarem
7. Składnik guacamole
8. Białoszary koń
9. Mizerak, słabeusz
10. Konie z Janowa Podlaskiego
11. Rodzaj stylonu
14. Słynny przed laty szwedzki kwartet
16. Z boiskiem i sąsiekami
20. Dzielnica, okręg
22. ...-Biała, miasto z Lipnikiem
23. Ponaglające przypomnienie
24. Francuska, to Lazurowe Wybrzeże
25. Zżera początkującego aktora

Pionowo:
1. Nacisk, napór
2. Np. „Katarynka” B. Prusa
3. Zakochany w Ofelii
4. Dawniej o Rosjaninie
5. Parada wojskowa
6. Najzimniejszy obszar na półkuli
północnej
12. Podróż balonem
13. Metal o symbolu Na
15. Pot. oszukiwanie kogoś
16. Forester na szosie
17. Apel do narodu
18. Pot. selekcja kandydatur
19. Miła woń
21. Odcień żalu w głosie

KRZYŻÓWKA

Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.

DYŻURY APTEK

Apteki dyżurują w systemie dwudniowym w godz. 21.00 – 7.00  
w dni powszednie i soboty oraz w godz. 21.00 - 8.00 w niedziele i święta.  

*apteki oznaczone gwiazdką pełnią dyżur w godzinach od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.

DATA OLKUSZ WOLBROM

16.09 Czwartek Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28 * Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

17.09 Piątek Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

18.09 Sobota Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

19.09 Niedziela Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

20.09 Poniedziałek Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

21.09 Wtorek Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

22.09 Środa Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

23.09 Czwartek Apteka Grodzka, ul. Nullo 2 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

24.09 Piątek Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

25.09 Sobota Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

26.09 Niedziela Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

27.09 Poniedziałek Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

28.09 Wtorek Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

29.09 Środa Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

30.09 Czwartek Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2 Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

1.10 Piątek Apteka, Al. 1000-lecia 17 Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

2.10 Sobota Apteka Dbam o zdrowie, ul. K. K. Wielkiego 14 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

3.10 Niedziela Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28 * Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

4.10 Poniedziałek Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

5.10 Wtorek Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

6.10 Środa Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

7.10 Czwartek Apteka Dbam o zdrowie, ul. K. K. Wielkiego 14 Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

8.10 Piątek Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28 * Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

9.10 Sobota Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

10.10 Niedziela Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

11.10 Poniedziałek Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

12.10 Wtorek Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

13.10 Środa Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

DOWYNAJĘCIA
dom ok. 110m kw, 5 pokoi, kuchnia,

2 łazienki, 2 garaże, świeżo po
kapitalnym remoncie, położony na
ogrodzonej 10 a działce w Olkuszu

niedaleko centrum.
Cena najmu: 2000 PLN / m-c

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom ok. 200 m kw,

III kondygnacje, z niezależnymi wejściami,
stan surowo zamknięty, położony

w atrakcyjnym miejscu w Chechle z szeroką
44 a budowlaną działką oraz 62 a roli.

Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 180 m kw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do

zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie

działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena:469 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
działka inwestycyjna 139 a w całości teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów. Bezpośrednio

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

w kształcie kwadratu, położona w gminie Łazy.
Cena: 389 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
mieszkanie M4 67 m kw. 3 pokojowe,

z dużym balkonem i piwnicą,
usytuowane w bardzo dobrej lokalizacji

w Bukownie.
Cena: 255 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”.

Miejsce
naTwoją

nieruchomość

Zapytaj
o szczegóły

tel. 882554688

DOSPRZEDANIA
dom ok. 280 m kw, II kondygnacje,
podpiwniczony, do wykończenia,
położony na 7,8 arowej w pełni
ogrodzonej działce w willowej

dzielnicy w Ogrodzieńcu
Cena: 364 tys. PLN

Informacje • Reklamy
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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!

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

Ponad 20 lat
doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

Co spakować dziecku do szkoły - 
pomysły na zdrowe przekąski

Dzieci spędzają w szkole większą część dnia, omijając często przez to drugie śniada-
nie oraz obiad. Ich młode organizmy potrzebują jednak odpowiedniej ilości kalorii 
i istotnych składników odżywczych, aby skupić się na zajęciach i dysponować energią 
do aktywnego spędzania czasu. Jeśli rodzice nie chcą, aby ich dziecko w trakcie szkol-
nej przerwy przegryzało chipsy lub batoniki, muszą zadbać o przygotowanie dla nich 
domowych, zdrowych przekąsek do szkoły. 
Jakich składników odżywczych 
potrzebuje organizm młodego 
ucznia?
Podstawą diety każdego człowieka 
jest białko, a także węglowodany, 
ale najlepiej te złożone, a nie proste, 
których źródłem są słodkie przeką-
ski. W jadłospisie małego ucznia nie 
powinno zabraknąć więc nabiału, 
czyli między innymi mleka, ja-
jek, białego sera czy mięs. Bardzo 
istotną rolę odgrywają także doda-
jące energii węglowodany, których 
źródłem jest na przykład pieczywo. 
Nie wolno bagatelizować również 
znaczenia kwasów tłuszczowych, 
niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania układu nerwo-
wego. Dieta ucznia powinna ob-
fitować także w świeże warzywa 
i owoce, będące źródłem błonnika, 
witamin i minerałów. 
Jak dopilnować, aby dziecko 
zdrowo odżywiało się w szkole?
Jeśli rodzic da dziecku pieniądze na 
zakup jedzenia do szkoły, ten praw-
dopodobnie wyda je na słodkie ba-
toniki, słone chipsy lub innego typu 
szybkie przekąski pełne soli, cukru 
i niezdrowych tłuszczy. Warto 
więc poświęcić nieco więcej czasu 
i przygotować zdrowe przekąski do 
szkoły samodzielnie. 
Jest to najlepszy sposób, aby mieć 
pewność, że dziecko zje w trakcie 
przerwy wartościowy posiłek.  Co 

powinno zadowolić 
dziecko i opiekuna?
B e z t ł u s z c z o w y 
popcorn – zdrowa 
i znana przekąska 
Popcorn leżący na 
sklepowych półkach 
jest jednak pełen 
tłuszczu, soli i in-
nych dodatków, dla-
tego zamiast sięgać 
po gotowe uprażone 
ziarna, lepiej przygotować popcorn 
w domu. Specjalna maszynka, do 
prażenia ziaren kukurydzy (np. od 
Ariete z linii Partytime) pozwoli 
przygotować beztłuszczowy po-
pcorn o obniżonej kaloryczności. 
Jeśli nie dodamy do niego również 
soli, będzie to niezwykle zdrowa 
przekąska, którą można objadać się 
niemal bez ograniczeń. 
Świeży, chrupiący popcorn po wy-
studzeniu należy spakować dziecku 
do szczelnego pojemniczka, aby za-
chował swój smak, aromat i przy-
jemną chrupkość. 
Naleśnik i z war tościow ymi 
dodatkami
Naleśniki to bardzo proste w przy-
gotowaniu danie, które można 
podać na wiele sposobów. Słone 
naleśniki bazują na cieście bez cu-
kru. W ich wnętrze zawija się na 
przykład farsz z mięsa drobiowego 
z dodatkiem warzyw lub farsz ja-

jeczny z grzybami - w obu przy-
padkach posiłek dostarczy dziecku 
pożądanej ilości cennego białka. 
Z kolei naleśniki na słodko pozwolą 
przemycić do diety ucznia przede 
wszystkim owoce oraz bardzo war-
tościowe orzechy, pełne witamin, 
minerałów i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. 
Podstawowe ciasto do naleśników 
rodzic może przygotować szybko 
przy pomocy miksera planetar-
nego marki Ariete z linii Vintage. 
Wystarczy wrzucić do jego misy 
mleko, mąkę, jajka, wodę, odrobinę 
oleju lub roztopionego masła oraz 
sól lub cukier. Urządzenie samo 
bardzo dokładnie wymiesza wszyst-
kie składniki na idealnie gładką 
masę. Ciasto dobrze jest schłodzić 
w lodówce, a później smażyć na ma-
łym ogniu już bez dodatku tłuszczu.

 v commplace

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, firmowe • inne

/lawendowy-dworek

LAWENDOWY DWOREK
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POLICJA

NIETRZEŹWE PIĘTNASTOLATKI SPAŁY NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM
Policjanci interweniowali wobec dwóch piętnastolatek, które znajdowały się 
w stanie nietrzeźwości. Na miejscu pomocy nieletnim udzielało pogotowie. 
O sytuacji zostanie poinformowany sąd rodzinny, który zadecyduje o dalszym 
losie nieletnich.
W piątek 10.09.br po godzinie 23:00 olkuscy policjanci zostali skierowani na 
interwencję do dwóch nieletnich dziewczyn. Według zgłoszenia, dziewczy-
ny miały leżeć nietrzeźwe na przystanku autobusowym przy ulicy Kościusz-
ki w Olkuszu.  Policjanci, który przyjechali na miejsce zastali leżącą na ławce 
dziewczynę, z którą nie było żadnego kontaktu. Druga nastolatka, na widok policyjnego radiowozu, próbowała się ukryć za tablicą infor-
macyjną. 15-latka miała bełkotliwą mowę i z trudem utrzymywała się na nogach. 
Od nieletnich policjanci wyczuli woń alkoholu i na miejsce wezwali pogotowie. O tym zdarzeniu policjanci niezwłocznie poinfor-
mowali rodziców, którzy zjawili się na miejscu interwencji. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach nastolatki spożywały 
alkohol i kto im go dostarczył. O sytuacji zostanie poinformowany sąd rodzinny, który zadecyduje o dalszych środkach wychowaw-
czych wobec nastolatek.

OLKUSKA POLICJA ZABEZPIECZAŁA ODNALEZIONY W LESIE POCISK ARTYLERYJSKI
Na terenie kompleksu leśnego w Kwaśniowie Dolnym grzybiarz znalazł pocisk 
artyleryjski pochodzący najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej. Policja 
zabezpieczała znalezisko do czasu przybycia wojskowych saperów.
W poniedziałek 13.09.br w lesie w Kwaśniowie Dolnym grzybiarz znalazł pocisk arty-
leryjski o długości około 40 cm  i średnicy 15 cm pochodzący najprawdopodobniej 
z czasów II Wojny Światowej.  O znalezisku powiadomiono 16 Batalion Powietrzno-
-Desantowy z Krakowa. Miejsce znalezienia niewybuchu było zabezpieczone przez 
olkuskich policjantów przed dostępem osób postronnych do czasu aż żołnierze 
zabrali pocisk do neutralizacji.
W związku z tym, że coraz częściej odnajdywane są pociski różnego rodzaju oraz 
kalibru olkuska Policja zwraca uwagę, aby samodzielnie nie próbować przenosić 
tego typu znalezisk. Kiedy odnajdziemy pocisk pod żadnym pozorem  nie zmienia-
my jego położenia, nie dotykamy ani rozbrajamy go. Takie miejsce należy zabez-
pieczyć przed dostępem osób postronnych, a zwłaszcza dzieci.  W sytuacji kiedy ujawnimy podejrzany przedmiot, jak najszybciej należy 
powiadomić o tym fakcie Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

21-LATEK NIE POSIADAŁ UPRAWNIEŃ, SPOWODOWAŁ WYPADEK DROGOWY      
W piątek (10.09. br.) na drodze wojewódzkiej nr 783 w Pazurku doszło do zdarze-
nia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. 21-letni kierowca alfy 
zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w hondę. Do szpitala trafi obaj kierowcy 
oraz pasażerka hondy. Jak ustalono, młody kierowca nie miał uprawnień do kiero-
wania pojazdami… nie odebrał ich jeszcze z urzędu.
Jak wstępnie ustalono, kierowca alfy podczas wyprzedzania zjechał na przeciwle-
gły pas ruchu i uderzył w hondę. W wyniku tego zdarzenia ranni zostali kierowcy 
obu pojazdów i pasażerka hondy, których załoga pogotowia przetransportowała 
do  szpitali w Miechowie i w Olkuszu. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Na miejscu 
pracował technik kryminalistyki, który wykonał oględziny. Policjanci będą ustalać 
dokładnie przyczynę i okoliczności tego wypadku drogowego.

RABSZTYN - KIEROWCA  POTRĄCIŁ PIESZĄ I UCIEKŁ Z MIEJSCA ZDARZENIA
25-letni kierowca volvo potracił pieszą i odjechał z miejsca zdarzenia nie udzielając 
poszkodowanej pomocy.  Piesza z obrażeniami ciała została przewieziona do szpi-
tala w Olkuszu. Zbiegły kierowca jednak  został szybko ustalony i zatrzymany przez 
olkuskich policjantów. W weekend, w nocy z soboty na niedzielę (04.09/05.09 br. ) 
w Rabsztynie nieznany kierowca potrącił samochodem marki  Volvo pieszą i odje-
chał z miejsca zdarzenia. Ranna kobieta trafiła do szpitala w Olkuszu.
Olkuscy policjanci ustalili, że kierowcą był  25-letni mieszkaniec powiatu olkuskie-
go.  W  niedzielę mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania i doprowa-
dzony do komendy.
W poniedziałek 6.09.br., na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
śledczy przedstawili zatrzymanemu  zarzuty spowodowania wypadku i ucieczki 
z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy poszkodowanej. 

44-LATEK GROZIŁ RODZINIE POZBAWIENIEM ŻYCIA, MIAŁ NIELEGALNĄ BROŃ I AMUNICJĘ
Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował 3 miesiące aresztu wobec 44-letniego 
mężczyzny, który podczas domowej awantury groził rodzinie pozbawieniem 
życia i uderzył nastoletniego syna, który stanął w obronie matki. Mężczyzna 
miał nielegalną broń i amunicję.
W środę (01.09. br.) po godzinie 23 dyżurny komisariatu w Bukownie  został 
powiadomiony przez mieszkankę gminy, że jej 44-letni syn awanturuje się z nią 
i miał pobić domowników. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że 
mężczyzna groził bronią żonie i w trakcie  awantury szarpał ją. 44-latek uderzył 
nastoletniego syna i  groził mu pozbawieniem życia. Groził także swojej matce, 
która prosiła o pomoc policjantów. 
Mężczyzna jeszcze przed przyjazdem policji uciekł do pobliskiego lasu, gdzie 
ukrył broń. Policjanci po ustaleniu okoliczności zdarzenia, wezwali na miejsce 
posiłki.  Po pewnym czasie mężczyzna wrócił pod domu i zaczął dobijać się do 
drzwi. 
Mężczyzna był agresywny i stawiał opór policjantom podczas zatrzymywania 
go. Był nietrzeźwy - wynik badania wykazał u niego blisko dwa promile alkoholu. Policjanci zabezpieczyli podczas przeszukania 
zajmowanych przez niego pomieszczeń ponad 50 sztuk amunicji różnego typu i kalibru, na którą mężczyzna nie posiadał wymaga-
nego zezwolenia. Śledczy ustali również miejsce, gdzie mężczyzna ukrył broń, która również została zabezpieczona na potrzebę 
prowadzonej sprawy.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego 3.09. br. Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty gróźb karanych, narusze-
nia nietykalności cielesnej, posiadania broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia i wystąpił z wnioskiem o areszt, do którego 
w sobotę przychylił się sąd. Podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Może mu grozić do 8 lat więzienia.

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

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

Chcesz szybko i bezpiecznie
sprzedać/wynająć Swój Dom,

Mieszkanie, Działkę?
Zapytaj o szczegóły!

Informacje • Reklamy
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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:
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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
ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

SSPPRRZZEEDDAAŻŻ

EELLEEKKTTRROONNAARRZZĘĘDDZZIIAA

SSEERRWWIISS

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

NNaapprraawwaa eelleekkttrroonnaarrzzęęddzzii

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

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7

32-300 Olkusz

TEL:791097989

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY

KINO
KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

 v „LASSIE, WRÓĆ!” gatunek: familijny, przygodowy 
• 18.09 - 21.09 godz. 17:00

 v „ZABÓJCZY KOKTAJL” gatunek: akcja 
• 18.09 - 21.09 godz. 19:00

 v „PSI PATROL FILM” gatunek: animacja 
•25.09 - 29.09 godz. 15:00 i 17:00 

 v „LEGION SAMOBÓJCÓW: THE SUICIDE SQUAD” gatunek: akcja, sci-fi 
• 25.09 - 29.09 godz. 19:00

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM
 v „TEŚCIOWIE” gatunek: komedia 

• 16.09 godz. 18:30 i 20:00 • 17.09 godz. 18:00 • 18.09 godz. 18:00 • 19.09 godz. 18:00 •23.09 godz. 18:00

 v „MAŁA WIEKLA STOPA 2: W RODZINIE SIŁA” gatunek: animacja 
• 17.09 godz. 16:00 • 18.09 godz. 16:00 • 19.09 godz. 16:00 • 23.09 godz. 16:00  
• 24.09 godz. 15:45 • 25.09 godz. 16:00

 v „ZUPA NIC” gatunek: komedia 
• 17.09 godz. 18:15 • 18.09 godz. 18:15 • 19.09 godz. 18:15 • 23.09 godz. 18:15

 v „DOM NOCNY” gatunek: horror 
• 17.09 godz. 20:00 • 18.09 godz. 20:00 •19.09 godz. 20:00 • 23.09 godz. 20:00

 v „MISTRZ” gatunek: biograficzny  
• 17.09 godz. 20:15 • 18.09 godz. 20:15 • 19.09 godz. 20:15 • 23.09 godz. 20:15

 v „ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW” gatunek: biograficzny  
• 24.09 godz. 17:30 • 25.09 godz. 17:30 i 20:00 • 26.09 godz. 17:00 i 19:30 • 30.09 godz. 17:30 i 20:00

 v „NAJMRO. KOCHA, KRADNIE, SZANUJE” gatunek: akcja 
• 24.09 godz. 20:30 • 25.09 godz. 18:00 i 20:30 • 26.09 godz. 17:30 i 20:00 • 30.09 godz. 18:00 i 20:30

PolubnasnaFacebooku
i śledźaktualne informacjenabieżąco!

GwarekOlkuski

„SZARAK ZA MIEDZĄ.PRYWATNE ŻYCIE POLA” JOHN LEWIS-STEMPEL

Ta książka to historia naturalna, przekazana z bliska. Jest świadectwem zażyłości ze światem przy-
rody. Powstała z wnikliwej obserwacji roślin i zwierząt żyjących na ziemi uprawnej i pod nią – od 
pracowitych bakterii po pustułkę patrolującą z wysoka łany zboża. To opowieść o polnych myszach 
w gniazdach przyczepionych do łodyg pszenicy i o zającach, które biegną, by chronić swoje życie. 
Napisana z pasją, pociętymi od słomy palcami i w ubłoconych kaloszach. Jest to opowieść o naszym 
krajobrazie i o nas samych. I jest to historia pola, które było o krok od śmierci.

„10 MINUT I 38 SEKUND NA TYM DZIWNYM ŚWIECIE” ELIF SHAFAK

Leila nie żyje. Jej ciało jest martwe, ale mózg jeszcze pracuje. Każda kolejna minuta przynosi ze sobą 
wspomnienie innych wydarzeń, smaków i zapachów. Obrazy pozornie wyrwane z kontekstu łączą się 
w zmysłową opowieść o życiu w świecie, w którym wielu ludziom nadal odbiera się prawo do bycia 
sobą. Elif Shafak jest jedną z najważniejszych współczesnych pisarek, a 10 minut i 38 sekund na tym 
dziwnym świecie zostało uznane za jej najlepszą powieść i znalazło się na krótkiej liście tytułów 
nominowanych do Nagrody Bookera.

„OD UCHA DO UCHA. HOMO SAPIENS SIĘ ŚMIEJE”  ŁUKASZ JACH

Dzięki tej książce wreszcie zrozumiecie dlaczego śmieszą was (lub nie) „Przyjaciele” oraz jakie są 
różnice w humorze prezentowanym w najpopularniejszych serialach komediowych. Na końcu każ-
dego rozdziału czekają na was ćwiczenia, które rozruszają te części ciała, które potrzebne są, aby 
się śmiać – mięśnie, i mózgi. Łukasz Jach przez pryzmat psychologii, antropologii i kognitywistyki 
pokazuje nam jakie istnieją style humoru oraz na jakiej podstawie się wykształciły. Przechodząc od 
koncepcji najsłynniejszych greckich filozofów, przez wyniki najnowszych badań, aż do rozpracowy-
wania dowcipów dowiecie się dlaczego w ogóle coś was bawi

WARTO PRZECZYTAĆ
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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

Wypoczynek na Malcie
w październiku?
7 dni w cenie
od 1060 PLN

śniadania i kolacje,
wylot z Katowic

Amoże w Portugalii?
Tygodniowy pobyt

w cenie od 1750 PLN
ze śniadaniami,
wylot z Katowic

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

SERWIS EKSPRESÓW DO KAWY

Reklamy


