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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

KOMINKI - GLAZURA - TERAKOTA

USŁUGI INSTALACYJNE

• wkłady kominkowe
• piece wolnostojące na pellet
• płytki ścienne i podłogowe
• kamień dekoracyjny

KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

Orzech I • Orzech II • Kostka
Groszek • Ekogroszek • Ekomiał
DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

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

WYPOŻYCZ ODKURZACZ PIORĄCY
REZERWACJE 507 5555 39

PIERZ SAM:
• Kanapy
• Dywany
• Tapicerkę
samochodową
Olkusz
ul. Sławkowska 18

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

Tel. 728 122 613

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

www.WYNAJEM-OLKUSZ.pl

KRYN-KOM
Olkusz, ul. Składowa 1 • tel.: 502 951 338
e-mail: krynkom@onet.pl • www.krynkom.pl

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne CZYNNE
PON. – SO
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
B.
8 00 - 22 00
• 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
• Złomowanie chińskich skuterów

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym 2022 roku
życzy

"U GÓRALA"

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

WSZYSTKO
Z DREWNA

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

Oferujemy:

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

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

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

Serdecznie zapraszamy:

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

DOSTAWY

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

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl tel. (32) 754 60 10
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Warsztaty w MOK - Centrum Kultury
16, 19 i 26 listopada w ramach projektu ”Zakup Strojeńców Polskich Władysława Wołkowskiego” dofinansowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Narodowa kolekcja sztuki współczesnej - odbyły się warsztaty z udziałem młodzieży ze SP nr
1 i IV LO w Olkuszu. Uczestnicy nie tylko zapoznali się z dziełami Wł. Wołkowskiego, lecz
również z problemami audiodeskrypcji obiektów muzealnych. Na koniec wszyscy wcielili
się w role deskryptorów i opisywali wybrane artefakty z olkuskiego muzeum.
Cz ę ś ć m łod z ie ż y m ia ła te ż
ok a zję uc z e st n ic z yć w se sji
popularnonaukowej.
Jako gość honorowy prelekcję o recepcji twórczości Wołkowskiego
wygłosiła online prof. Czesława
Frejlich - wykładowca krakowskiej i warszawskiej ASP, kierownik Katedry Projektowania
Ergonomicznego Wydziału Form
Przemysłowych ASP w Krakowie,
redaktor naczelna ogólnopolskiego kwartalnika 2+3D, kura-

W r ol i k ol e jn e g o
prelegenta, a zarazem świadka historii, wystąpił Witold
Olejarczyk - przyjaciel Wołkowskiego,
współzałożyc ie l i dobr y duc h
Muzeum Twórczości Władysława
Wołkowskiego, który opowiedział
o swoich spotkaniach z artystą.

A NA GWIAZDKĘ
POLECAMY...

FOLIA DEVIA

W PROMOCYJNEJ CENIE
Działania projektowe zwieńczy
wydanie specjalnej ulotki poświęconej Strojeńcom Polskim.

Zbliża się koniec roku, który dla Muzeum Afrykanistycznego im.
Bogdana Szczygła i Bożeny Szczygieł-Gruszyńskiej był rokiem
obchodów pięćdziesięciolecia.

Z djęcia doskona le pok az ują
romant yczne pięk no A fr yk i.
Urzekające barwy, uśmiechniętych

SPRZEDAŻ I SERWIS: TELEFONÓW,
LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI

tor licznych wystaw
dizajnu.

Różne oblicza Afryki
Wydarzeniem kończącyn jubi leu s z je s t z or g a n i z ow a n a
przez MOK-Centrum Kultury
i Jagiellońskie Centrum Badań
Afrykanistycznych UJ wystawa
„Różne oblicza Afryki”. 3 grudnia o 14:00 odbył się wernisaż
wystawy, na którą składają się
zdjęcia wykonane podczas ponad
dziesięcioletnich badań w Afryce
prowadzonych przez Dyrektora
JCBA- prof. dr hab. Roberta
Kłosowicza.

WYMIANA
WYŚWIETLACZY I DOTYKÓW!

ludzi, egzotyczne dla nas
krajobrazy.

Podczas towarz yszącego wystawie wyładu
prof. Kłosowicz, historyk, afrykanista, kierownik Jagiellońskiego
Centrum Badań
A fr ykanist ycznych
specjalizujący się m.in.
w badaniach nad zagadnieniami dysfunkcyjności państwa, państw de facto, konfliktów
zbrojnych i stosunków międzynarodowych w Afryce, pokazał
również drugie, równie prawdziwe
oblicze Czarnego Lądu. Oblicze

49,99 PLN

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

LOMBARD OLKUSZ

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA

Wyroby złote nowe i używane
Przebijemy każdą cenę!
Gotówka od ręki!
Z nami zawsze się dogadasz

nie tyle romantyczne, co pełne
konfiktów, walk, trudnego życia,
biedy i chorób.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Zapraszamy od 800 - 2000

OLKUSZ, UL. KASZTANOWA 4
tel. 512 777 884

Podziemny Olkusz z certyfikatem Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2021
Podczas uroczystej gali konkursu Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2021, organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną, burmistrz Roman Piaśnik odebrał z rąk prezesa POT Rafała Szlachty certyfikat specjalny, jaki otrzymała – udostępniona
w tym roku dla zwiedzających – ekspozycja Podziemny Olkusz.
- Bardzo się cieszę, że nasza ekspozycja Podziemny Olkusz
otrzymała ten prestiżowy certyfikat. Z jednej strony przyznanie certyfikatu przez kapitułę złożoną z wybitnych specjalistów
potwierdza, że ekspozycja Podziemny Olkusz stworzona przez
Gminę Olkusz to naprawdę wartościow y i w yróżniający się
w skali kraju produkt turystyczny. Z drugiej strony uzyskanie
certyfikatu sprawia, że nasza ekspozycja Podziemny Olkusz
zostanie objęta specjalnym programem promocyjnym Polskiej
Organizacji Turystycznej. To z pewnością przyczyni się nie tylko
do zwiększenia liczby turystów zwiedzających samą ekspozycję, ale także do promocji Olkusza i jego atrakcji turystycznych
w kraju i za granicą. – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz.

W czasie gali wyróżniona została także
Juromania – Święto Jur y KrakowskoCzęstochowskiej. W świętowaniu od początku, czyli od 2018 roku, bierze udział
Olkusz i zamek Rabszt yn. Juromania
otrzymała dwa certyfikaty – certyfikat
Najlepszy Produkt Tur yst yczny Roku
2021 oraz certyfikat internautów.

Podziemny Olkusz tworzą dwie podziemne ekspozycje multimedialne, które w nowoczesny sposób pokazują historię Srebrnego
Miasta. W zabytkowych piwnicach gotyckiego ratusza można
poznać dzieje Olkusza. Z kolei piwnice dawnego kwartału królewskiego kryją niezwykłą, interaktywną ekspozycję poświęconą
historii górnictwa srebra i ołowiu oraz olkuskiej mennicy.

w ramach projektu „Rewitalizacja k wartału k rólewsk iego
w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej
w podziemiach ratusza” zrealizowanego przez Gminę Olkusz przy
wsparciu środków unijnych cieszy się bardzo dużym zaintereso- turystów. Przed miesiącem ekspozycja Podziemny Olkusz otrzywaniem turystów. Od 22 maja, kiedy prowadzona przez Miejski mała także Certyfikat „Polskie Szlaki Polecają”, przyznawany
Ośrodek Kultury ekspozycja Podziemny Olkusz jest otwarta dla przez popularny portal podróżniczy Polskie Szlaki.
wszystkich chętnych, olkuskie podziemia odwiedziło 21 tysięcy

– Nie ulega żadnej wątpliwości, że miejsca uhonorowane Certyfikatami Polskiej
Organizacji Turystycznej to najbardziej
w yróżniające się atrakcje turystyczne
na mapie Polsk i. Chcemy, by odwieOrganizowany po raz osiemnasty Konkurs na Najlepszy Produkt dzali je turyści krajowi, polskie rodziny
Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej miał oraz goście zagraniczni. Zachęcam do
na celu wyłonienie najlepszych produktów turystycznych oraz odwiedzenia strony polska.travel i pozarekomendowanie ich turystom z kraju i z zagranicy. Certyfikaty znania wszystkich laureatów. Regiony,
są przyznawane przez Kapitułę powołaną przez Prezesa Polskiej w któr ych znajdują się certyf ikowane
Organizacji Turystycznej. W jej skład wchodzą wybitni eksperci obiekt y mogą być idealną dest ynacją
z zakresu turystyki, marketingu, budowy i promocji produktów wakacyjnych lub krótszych w yjazdów.
turystycznych, a także przedstawiciele środowisk akademickich Posiadanie Certyfikatu POT to ogromny
oraz mediów.
prestiż i potwierdzenie jakości turystycznych doznań. Podnosi
Przy wyborze produktów turystycznych, którym przyznano cer- on rangę produktu turystycznego, wzmacnia pozycję w oczach
tyfikat, kapituła kierowała się ideą, że produkty certyfikowane klientów. Jego wpływ na prowadzone kampanie promocyjne jest
mają być swoistym drogowskazem dla turystów. Do konkursu z marketingowego punktu widzenia nieoceniony – mówił podzgłoszono zgodnie z regulaminem 49 produktów turystycznych czas gali prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta.
z całej Polski, w tym dziewięć do Złotego Certyfikatu i 14 do Polska Organizacja Turystyczna to państwowa instytucja, utwoCertyfikatu Specjalnego. Zgodnie z regulaminem konkursu wnio- rzona w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turysek złożony przez Gminę Olkusz najpierw został oceniony przez styki w kraju i za granicą. Nadzór nad jej działalnością sprawuje
Małopolską Organizację Turystyczną, która zarekomendowała Minister Rozwoju i Technologii.
go do ogólnopolskiego finału.
Warto dodać, że ekspozycja Podziemny Olkusz, jaka powstała

v Fot. Ł. Dwornik
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Jesteś ważny,
jesteś potrzebny. Zaszczep się!
Tylko w pierwszym tygodniu grudnia w jednym z małopolskich szpitali
zmarło 25 pacjentów z COVID-19. 20 z nich nie było zaszczepionych. To
smutne i zatrważające dane. A szczepionka jest przecież cały czas na
wyciagnięcie ręki... Jakie więc będą zbliżające się Święta Bożego Narodzenia? Czy spędzimy je razem? Czy będziemy się zamartwiać o najbliższych?
I ile pustych miejsc trzeba będzie zostawić przy wigilijnym stole?...
- Pod hasłem: „Jesteś ważny,
jesteś potrzebny. Zaszczep się!”
Organizujemy kolejną kampanię społeczną zachęcającą do
szczepień. Spoty będą emitowane w TVP3 Kraków i Radiu
Kraków. Chcemy pokazać prosty i ścisły związek pomiędzy
szczepieniami a ciężkim przechodzeniem COVID-19. Dane,
które otrzymujemy ze szpitali,
nie zostawiają złudzeń. Żarty się
skończyły. Lekarze podkreślają,
że widoczna jest bardzo wyraźna
tendencja do ciężkiego przebiegu
choroby (w tym konieczności leczenia z użyciem różnych metod
wspomagania oddychania) u osób
niezaszczepionych. Niestety bardzo wiele osób niezaszczepionych
przegrywa walkę z COVID-19,
a przecież nie musi tak być –
mówi wojewoda małopolski
Łukasz Kmita.
- Dla wielu rodzin te Święta
mogą być dramatyczne. Ich bliscy być może są w szpitalu, leżą
pod respiratorem. Znamy takie
przypadki. Żeby przeży wać
spokojnie Święta, musimy być
odpowiedzialni. To święta naszej odpowiedzialności. Proszę
wszystkich, żeby zwrócili uwagę

na bezpieczeństwo swoje i najbliższych – podkreśla wojewoda
małopolski Łukasz Kmita.

Aktualnie w pełni zaszczepionych
jest ponad 45% mieszkańców
Małopolski (1 539 821). To ciągle
za mało, choć liczba wykonywanych w ostatnim okresie szczepień szczepienia I dawką stanowiły
jest znacznie wyższa niż choćby 15% (2302), zaś dawką III/przypominającą – 77% (11599).
przed miesiącem:
Łącznie dawkę III/przypo• średnia dzienna liczba
minającą przyjęło już 375 937
szczepień w okresie
Małopolan.
1-30.09.: 2417,
• średnia dzienna liczba
szczepień w okresie
1-30.10.: 2683,
• średnia dzienna liczba
szczepień w okresie
1-30.11.: 6635,
• średnia dzienna liczba
szczepień w okresie
1-10-12.: 14398.

3 grudnia padł swoisty rekord –
wykonano wówczas 22 029 szczepień dziennie. Taką liczbę ostatnio odnotowaliśmy w połowie
lipca. Dziś dzienna liczba wykonanych szczepień to 2431, z czego
szczepienia I dawką stanowią 19%
(451), zaś dawką III/przypominającą – 73% (1712). Wczoraj wykonano 15 205 szczepień, z czego

Gminy z najwyższym poziomem
wyszczepialności to:
• Kraków – 66,7%,
• Zielonki – 62,6%,
• Michałowice – 61,9%.
Najniższy poziom wyszczepialności jest zaś w następujących
gminach:
• Czarny Dunajec – 23,2%,
• Szaflary – 25,5%,
• Biały Dunajec – 25,7%.
Więcej:

https://muw.pl/
PressArticlePage.
aspx?id=13606
v Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!

WYMIANA
OPON

Wymiana rozrządu

od

250 zł

Komputerowe ustawianie
zbieżności

Kasowanie błędów

od

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS

INTERNETOWA
CENA OPON

Dynamiczna wymiana
oleju w skrzyni biegów

Montaż
haków

SKLEP MOTORYZACYJNY

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

Wesołych Świąt
Laski

Olkusz

Katowice
ul. Bolesławska

KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK

DK94

Karczma
Bida

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

autoserwis.boleslaw
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Budżet na rok 2022 uchwalony
Rada Miejska w Olkuszu na przedświątecznej sesji, która
odbyła się zdalnie w dniu 14 grudnia 2021 roku, zdecydowała
jednomyślnie o przyjęciu budżetu na rok 2022, zaproponowanego przez burmistrza Romana Piaśnika. Szczególną uwagę
w dokumencie zwracają zaplanowane na przyszły rok inwestycje, których łączna wartość wyniesie blisko 30 mln złotych.
- Realizacja tak wielu inwestycji
majątkowych możliwa jest dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu ze
środków unijnych oraz rządowych
– w ramach Funduszu Inwestycji
Lokalnych, Funduszu Rozwoju
Dróg, czy dotacji Ministerstwa
Sportu. Zabezpieczyliśmy również wkład własny dla budowy
całorocznego budynku wielofunkcyjnego na Czarnej Górze
oraz modernizacji krytej pływalni
przy Szkole Podstawowej Nr 2,
czyli przedsięwzięć o wartości
ponad 33 milionów złotych, zaplanowanych do realizacji w ramach Polskiego Ładu – uzasadniał w czasie sesji Rady Miejskiej
burmistrz Roman Piaśnik.
Wśród zaplanowanych na 2022
rok wydatków znalazły się m.in.:
• Trwająca już budowa
budynku zaplecza
sportowego z trybunami
w Parku Czarna Góra
o wartości niemal
7 mln złotych,

• Modernizacja basenu na
Czarnej Górze o wartości
na 2022 rok prawie
4,4 mln złotych,
• Budowa przedszkola
w Osieku za ponad
6,5 mln złotych,

• Rozbudowa Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
o część przedszkolną
w Zedermanie za ponad
3 mln złotych,

• Kontynuacja przebudowy ul.
Przemysłowej i Orzeszkowej
o łącznej wartości ponad
3,7 mln złotych,
• Projekt Ekopartnerzy na
rzecz słonecznej energii
Małopolski, którego
kontynuacja w 2022
roku będzie kosztować
blisko 800 tys. złotych,

• Zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej
w Gorenicach o wartości
410 tys. złotych,

• Modernizacja Obiektu
Sportowego w Gorenicach
za blisko 900 tys. złotych,
• Przebudowa ul. Kapitana
Hardego, Chopina, Jasnej
w Olkuszu i przejść dla
pieszych w ul. Pakuska
i 29. Listopada,
• Projekty techniczne
na wykonanie drogi
w Niesułowicach oraz ul.
Zielonej i Baczyńskiego
w Olkuszu.

Łącznie tylko na poprawę infrastruktury drogowej w 2022

roku zaplanowano prawie 6 mln
złotych, natomiast wszystkie
nakłady na wydatki majątkowe
w 2022 roku wyniosą blisko 30
mln złotych.

Ważną pozycję w budżecie na
2022 rok zajmują wydatki na
edukację. Przyszłoroczny budżet
zabezpiecza 100% wydatków
oświatowych, mimo, że wpływy
z tytułu subwencji oświatowej są
znacznie niższe niż ponoszone
przez Gminę Olkusz wydatki.
W samym 2022 roku na oświatę
zaplanowano środki w wysokości
ponad 83 mln złotych, natomiast
subwencja na ten cel wynosi niecałe 42 mln złotych, czyli około
50% zaplanowanych wydatków.
Ofertę edukacyjną Gmina Olkusz
poszerza dzięki pozyskanym
środkom w wysokości ponad 1,8
mln złotych.

- Przed nami nowy rok budżetowy, pełen ciekawych wyzwań
i ambitnych projektów. Liczę, że
wpłyną one pozytywnie na jakość
życia wszystkich Mieszkańców
Miasta i Gminy Olkusz. Dziękuję
wszystkim za współpracę przy realizacji budżetu mijającego roku
i liczę na to, że przyszły rok będzie
równie aktywny – podsumowuje
burmistrz Olkusza.
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Mikołajkowy cud
Grudzień to czas cudów, które zaczynają się mniej więcej
w okresie mikołajek. Tak było 5 grudnia w Miejskim Ośrodku
Kultury w Olkuszu.
Tłumnie przybyłe dzieci wraz
z opiekunami obejrzały fantastyczne
przedstawienie „Mikołajkowy cud”
przygotowane przez pracownię taneczną i teatralno-wokalną MOK
Olkusz. Wielkie brawa dla instruktorów – Olega Sapronczyka i Anny
Szarek-Dudek.

Pokaz taneczno-wokalny w wykonaniu dzieci był dynamiczny, radosny,
kolorowy i magiczny. Publiczność,
niezależnie od wieku, zachwycona.

Jeszcze nie umilkły oklaski, gdy na
scenę wkroczył św.
Mikołaj we własnej
osobie ze świtą małych elfów.

Wywołane dzieci
wchodziły na scenę
i schodziły z niej
uszczęśliwione, taszcząc w objęciach pięknie zapakowane prezenty.

Na pewno długo będą pamiętały ten
grudniowy wieczór.

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
CHARYTATYWNY „GRAMY DLA OSKARA”
05.12 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Olkuszu odbył się Mikołajkowy Turniej
Charytatywny „Gramy dla Oskara”. Organizatorem turnieju był OKS Słowik
Olkusz we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olkuszu.
W mikołajkowym turnieju piłki nożnej wzięło udział około 150 młodych piłkarzy.
Do południa w zawodach walczyły
drużyny z rocznika 2015: OKS
Słowik Olkusz (I i II drużyna),
Champions Olkusz, Jura Team
Ogrodzieniec, Szczakowianka
Jaworzno, AP MKS Trzebinia
(I i II drużyna), Piliczanka Pilica,
AP MGHKS Bolesław Bukowno,
AP Przemsza Klucze, FA Będzin
oraz WAP Wolbrom MP.
W godzinach popołudniowych do
rywalizacji przystąpili starsi adepci
piłki nożnej urodzeni w roku 2012:
Słowik Olkusz, Wisła Kraków
(I i II drużyna), Stadion Śląski
Chorzów Oraz APN SMS Tychy.

Pierwsza akcja nowego Samorządu
Osiedla Stare Bukowno z Przymiarkami
5 grudnia Samorząd Osiedla Stare Bukowno z Przymiarkami
przeprowadził terenową akcję mikołajkową.
Mikołaj wraz z pomocnikami przeszedł ulicami: Puza, Wapienną,
Sławkowską, Przymiark i
i Międzygórze. Dzieci i ich rodzice
oczekiwali na niego przed swoimi
domami, wiele osób machało mu
z okien. Mikołaj rozdawał prezenty
najmłodszym, a nieco starszych częstował słodkościami.
Jak się okazało podczas tej wędrówki, nie tylko on w tym dniu
obdarowywał dzieci. Również one
postanowiły uraczyć go prezentami
w postaci pięknych rysunków, własnoręcznie przygotowanych ciasteczek, a nawet kubkiem ciepłego
mleczka.
Mieszkańcy wyżej wspomnianych
ulic w pozytywny sposób odnosili
się do formy akcji mikołajkowej
twierdząc, że paczka jest tylko dodatkiem. Najważniejsze było spotkanie z Mikołajem, przybicie mu

„piąteczki”, uściski i wspólne
fotografie.

Dzieci, które były nieobecne
w domach i nie otrzymały
paczki 5 grudnia mogły odebrać
ją w dniach 6-7 grudnia podczas
dyżuru pełnionego przez członków samorządu.

Dziękujemy za ogromny odzew,
a przede wszystkim za uśmiechy
młodszych i starszych mieszkańców, bowiem wszystko to dało nam
jeszcze więcej motywacji do dalszej
pracy.

• FHU Transpol Małysa Piotr,
• P.P.U.H.T. „DEKO”
Łukasz Białas,
• Sklep SpożywczoZ całego serca dziękujemy także
Przemysłowy Piasta
sponsorom, którzy wsparli akcję miElżbieta,
kołajkową 2021. To dowód na to, że • Cukiernia ,,Michalinka”,
istnieją ludzie dobrej woli, na których • radna Justyna Gajdziszewska
można polegać!

Podziękowania należą się również
OSP KSRG Stare Bukowno za pomoc w organizacji wydarzenia oraz
wsparcie techniczne.

• F.H. Silex Piotr Cebo,
• Paulina i Bartosz
Rzońcowie,

Barbórka w Podziemnym Olkuszu
Jeśli barbórka to orkiestra dęta i górnicy, jeśli górnicy to kopalnia
pod ziemią… Wszystko to było 4 grudnia w Podziemnym Olkuszu.

Po zmaganiach najmłodszych
w meczu pokazowym spotkali się
trenerzy i seniorzy OKS Słowik
Olkusz, który zakończył się remisem 2:2.

W czasie imprezy organizatorzy
przeprowadzili zbiórkę publiczną
oraz wiele licytacji gadżetów sportowych na rzecz Oskara.
v mosir.olkusz.pl

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

Zwiedzających powitała koncertem
nasza Olkuska Reprezentacyjna
Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Wiesława Drygały. W podziemiach co prawda było nieco ciasno,
ale za to okazało się, że nagłośnienie
jest jak w sali koncertowej.

Orkiestrze dętej trudno się oprzeć,
a naszej to już w ogóle się nie da,

więc wszyscy przytupywali
i kołysali się do rytmu.

Przewodnicy w strojach
górniczych czekali, żeby
zabrać na z w iedzanie
pierwszą grupę gości wraz
z muzykami. Kto przyszedł,
ten wie, że wrażenie było
niezapomniane!

PRACA !
Firma "DEKO" z 20-letnim doświadczeniem,
mieszcząca się w Bukownie przy ul. Kolejowej 37,
zatrudni na atrakcyjnych warunkach :

TEZEUSZ

KALMI

JELONKA

Przesympatyczny, miły i przyjazny psiaka.
Tezeusz to piesek dorosły; ma około 7 lat,
jest średniej wielkości, obecnie waży 22
kg, to jego właściwa masa ciała.
Piesek trafił do nas chudy, być może po
tym, jak stracił dom, nie potrafił poradzić sobie i zdobyć pożywienia. Ogólnie
psiak nie jest w złej formie i nie ma już
niedowagi.
Tezeuszek to piesek, który bardzo lubi
bliskość człowieka i chętnie przebywa
blisko ludzi. Sam, nie jest nachalny, nie
skacze po opiekunach, to grzeczny zwierzak, jest początkowo trochę zazdrosny
o inne psy, ale podczas spacerów jest już
w stanie z nimi iść. Potrzebuje jedynie
trochę czasu na adaptację.
Mamy nadzieję, że odnajdzie rodzinę,
która ofiaruje mu serce i ciepły kąt na
nadchodzące zimne dni. Tezeuszek ma
bardzo krótką okrywę i nie wytwarza
podszerstka. NIE JEST PSEM NA POLE!

Piękny psiak o ufnym spojrzeniu
Przedstawiamy Kalmiego – super miłego,
spokojnego psiaka, który trafił pod naszą
opiekę. Psiak przez dłuższy czas błąkał się
bez domu. Bał się trochę ludzi i od nich
stronił, ale głód zmusił go by się przemóc i zaufać. Obecnie Kalmi dosłownie
“kocha ludzi”. Niezmiernie cieszy się na
ich widok, jest pozytywnie nastawiony
do opiekunów. Kalmi pięknie chodzi na
smyczy, zwraca uwagę na opiekunów,
na wybiegu bawi się jak szczenię. Kalmi
to psiak spokojny; obecnie ma około 7
lat, waży 14 kg, to jego właściwa masa
ciała. Piesio dogaduje się z innymi psami,
ale w przypadku, gdyby miał zamieszkać
z innym samcem konieczne jest zapoznanie i wspólny spacer.

Przedstawiamy Jelenkę – prześliczną
burą kotkę, która trafiła pod naszą opiekę
po wypadku komunikacyjnym. Koteczka,
pomimo, iż cierpiała, przez cały czas
rekonwalescencji była bardzo dzielna
i grzeczna. Jelenka pozwala na wykonywanie zabiegów, dobrze współpracuje
z opiekunami. W tej chwili jest już zdrowa
i gotowa do adopcji.
Jelenka to koteczka młoda; niewielka.
Waży około 3 kg, to jej właściwa masa
ciała, kicia ma około 2 lat. Kotka jest
w ogólnie dobrej kondycji, odzyskała
zdrowie i mamy nadzieję, że znajdzie
kochający i troskliwy dom. Bardzo prosimy o kochającą rodzinę dla Jelenki.
Preferujemy domy niewychodzące.

Profilaktyka:

Kotka otrzymała komplet szczepień, jest
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. Jest zaczipowana i została wysterylizowana.

Profilaktyka:

Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i został
wykastrowany.

Profilaktyka:

Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i został
wykastrowany.

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

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

Kierowców C+E
w ruchu międzynarodowym

Kierunek Niemcy i Kraje Beneluksu, na plandeki
"firanki" (wy jazdy ty godniowe - weekendy wolne)

Mechanika

Samochody ciężarowe i maszy ny budowlane.
CV prosimy kierować
na adres email:

lukaszbialas80@wp.pl
Więcej informacji
pod nr tel.:

606-254-375
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STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

MONTAŻ-SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

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

Olkusz, ul. Przemysłowa 5 (naprzeciwko PSB MRÓWKA)
TEL. 514-703-997 • 536-192-802

DYŻURY APTEK
DATA

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

MEBLE

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

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB

WOLBROM

17.12

Piątek

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

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

18.12

Sobota

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 *

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

19.12

Niedziela

Apteka, Al. 1000-lecia 17

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

20.12

Poniedziałek

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

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

21.12

Wtorek

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

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

22.12

Środa

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

23.12

Czwartek

Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

24.12

Piątek
(Wigilia)

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

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

25.12

Sobota
(Boże Narodzenie)

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

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

26.12

Niedziela
(II Dzień Bożego
Narodzenia)

Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B

Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

27.12

Poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 *

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

28.12

Wtorek

Apteka, ul. Piłsudskiego 22

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

29.12

Środa

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 *

Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

30.12

Czwartek

Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24

Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

31.12

Piątek

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

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

www.MEBLEbenek.pl

MEBLE NA WYMIAR

OLKUSZ

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.

Zmiany w zasadach bezpieczeństwa – nowe limity osób i nauka zdalna
Walka z IV falą pandemii trwa. Każdego dnia odnotowujemy wiele nowych zakażeń COVID-19. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo konieczne są zmiany
w obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Od 15 grudnia zmieniły się limity osób w transporcie, restauracjach, kinach czy teatrach. Zwiększenie limitu będzie
możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19. Kluby nocne i dyskoteki zostaną zamknięte. Wyjątkiem będzie noc sylwestrowa. Od 20 grudnia do 9 stycznia uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie. Zmiany obejmą także
testowanie na COVID-19. Każda osoba, która przyleci do Polski spoza strefy Schengen, będzie musiała wykonać test. Taki obowiązek będą mieć także współdomownicy osoby zakażonej koronawirusem.
Najważniejsze zmiany – nowe limity osób,
zamknięte dyskoteki i nauka zdalna.
Nowe limity osób
Od 15 grudnia zostały zaostrzone limity osób:
•transport zbiorowy – max. 75 proc. obłożenia

•restauracje, bary i hotele – max. 30 proc. obłożenia przez
osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu możliwe
tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez
przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19)

•kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne – max. 30 proc.
obłożenia przez osoby niezaszczepione (zwiększenie limitu
możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych
za pomocą certyfikatu COVID-19). Dodatkowo, w kinach
obowiązuje zakaz jedzenia i picia podczas seansów.
Nauka zdalna
•Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wszyscy uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się zdalnie.
•Żłobki i przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

Zamknięte kluby i dyskoteki
Od 15 grudnia do odwołania zostały zamknięte kluby, dyskoteki i inne
miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie Sylwester (31.12-

1.01). Tej nocy imprezy będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym – max. 100 osób (limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat
COVID-19).
Obowiązkowe testy na koronawirusa
Od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy
Schengen musi wykonać test na COVID-19. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem. Co ważne, zaszczepienie nie zwalnia z obowiązku testowania.
Od 15 grudnia obowiązuje obowiązkowy test, który dotyczy także osób,
które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji również
zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.
Zaszczep się – chroń siebie i swoich bliskich!
Zwiększona liczba zakażeń to większe ryzyko zachorowania. Szczepienie
jest najskuteczniejszą metodą wzmocnienia Twojej odporności – pozwala
uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść koronawirusa.

Zwłaszcza w jesienno-zimowym sezonie, kiedy nasza odporność bywa
osłabiona, warto skorzystać z możliwości jej wzmocnienia. To także
możliwość zadbania o swoich rodziców i dziadków, którzy ze względu
na wiek czy choroby współistniejące w przypadku zakażenia mogą przechodzić koronawirusa znacznie ciężej.

Zaszczepiłeś się dwiema dawkami? Przyjmij też przypominającą dawkę
szczepionki przeciw COVID-19! Osoby powyżej 50. roku życia mogą
to zrobić po 5 miesiącach od zaszczepienia. Pozostałe osoby – po 6 miesiącach od przyjęcia pełnej dawki szczepionki.

5

6

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu by ten piękny czas
stał się źródłem nadziei i pokoju,
przyniósł radość i oddalił
codzienne zmartwienia.
Niech nadchodzący
Nowy Rok 2022
obdarzy Państwa zdrowiem
i pomyślnością, a każdy dzień
prowadzi do spełnienia marzeń
i celów w życiu osobistym,
rodzinnym i zawodowym.

Jan Kucharzyk

Roman Piaśnik

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

W tym świątecznym nastroju
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności
niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła rodzinnego
oraz obfifittości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszy Państwu przez cały
Nowy 2022 Rok.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bukownie

Edmund Gmitruk

Burmistrz
Miasta Bukowno

Mirosław Gajdziszewski

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ ZDROWIA, SZCZĘŚCIA I POMYŚLNOŚCI
W KAŻDYM DNIU NADCHODZĄCEGO NOWEGO ROKU
ŻYCZY
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CHOINKI
u Tomka
• jodła kaukaska cięta
• jodła kaukaska w donicy
• świerk w donicy

DOWÓZ GRATIS!!!
na terenie Olkusza
za zakupy
minimum 150 zł

KR

CENTRUM RYBNE

WIANKI STROJONE
LUB PUSTE
OZDOBY
ŚWIĄTECZNE
OŚWIETLENIE
WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE

A K- M A R F I S H

• RYBY ŚWIEŻE (POLECAMY KARPIA) •
• RYBY MROŻONE • RYBY WĘDZONE •
• KONSERWY •

STOJAKI
DO CHOINEK

DUŻY WYBÓR
PRZETWORÓW RYBNYCH

Zapraszamy
od 11 do 24 grudnia
Codziennie:
8.00 - 19.00

• SOLONYCH • MARYNOWANYCH •
• SAŁATEK WŁASNEJ PRODUKCJI

Choinki u Tomka

tel.: 533-121-348

Olkusz, Aleja 1000-lecia 1J
Obok stacji ORLEN

OLKUSZ
ul. Króla Kazimierza
Wielkiego 33

WOLBROM
ul. Krakowska 52A

Magia świąt dawniej i dziś
Czas Bożego Narodzenia ma swoją wyjątkową, ukrytą symbolikę. I choć współcześnie staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością, szanując piękne zwyczaje przodków, jesteśmy bardzo otwarci na nowe elementy, wzbogacające ten magiczny czas.
Po czym rozpoznać święta Bożego Narodzenia? Przede wszystkim po zapachu!
W wigilię i święta po całym domu roznosi się zapach drożdżowych ciast,
cytrusów, korzennych przypraw, czy maślano-mlecznych makówek. Dzięki
nim wracamy myślami do rodzinnych spotkań sprzed lat. I dlatego tak zależy
nam, by każdego roku ta tradycja była kontynuowana.
Czym pachną święta?
Przed laty na świątecznym stole królowały żur grzybowy lub barszcz oraz
śledzie, podawane na przeróżne sposoby – w śmietanie, oleju, lub marynowane, a także inne ryby, przyrządzane z aromatycznymi przyprawami. Nie
mogło zabraknąć także grochu z kapustą, ciast drożdżowych z orzechami
oraz kompotu z suszu.

Dziś w wielu domach, w czasie wieczerzy wigilijnej, króluje aromat karpia
smażonego na klarowanym maśle oraz maku gotowanego w tłustym mleku,
który jest nieodłącznym składnikiem m.in. „makówek”. Dla sporej części
z nas, pierwszym świątecznym, aromatycznym wspomnieniem z rodzinnego domu, jest zapach makowca na cieście krucho-drożdżowym, którego
przepis zamieszczamy pod artykułem. Ci, którzy nie wyobrażają sobie, by
tego wypieku mogło zabraknąć na świątecznym stole, zwracają uwagę na
jakość każdego poszczególnego składnika. – O ile nie każdy ma dostęp do
jaj „prosto ze wsi”, o tyle dobrej jakości masło – które zdecydowanie wpływa
na walory smakowe ciasta - możemy dziś kupić w każdym sklepie. - zauważa
Ewa Polińska z MSM Mońki.
Choinka – nieodłączny atrybut świąt
Najważniejszym symbolem świąt jest choinka. Intensywny zapach świerku
lub jodły pobudza, orzeźwia i pozwala się zrelaksować. Wiecznie zielone
drzewa są symbolem trwałości i odporności na przemijanie. Kiedyś choinki
przystrajane były dopiero w dzień wigilii Bożego Narodzenia. Na gałązkach
wieszane były orzechy, owoce lub korzenne pierniczki. Ubieranie choinki to
jedna z najpiękniejszych tradycji świątecznych. Gwiazda, umieszczana na
wierzchołku drzewka, symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, którą podążali Trzej
Królowie. Czerwone i złote ozdoby symbolizują bogactwo i mają przyciągać
urodzaj w kolejnym roku.
Jaka wigilia, taki cały rok!
Wigilia oznacza czuwanie. Dawniej wierzono, że to czas magiczny, dlatego należało wystrzegać się wtedy wszelkich złych uczynków. Wieczerza
wigilijna stanowiła dar dla żywych i duchów, którzy mogli nawiedzać
domostwa pod postacią zwierząt lub zbłąkanych wędrowców. Przy siadaniu
do stołu należało najpierw dmuchnąć w stołek, aby przypadkowo nie usiąść
na „niewidzialnym” gościu.

Dobór produktów, wykorzystywanych przy wigilijnych potrawach, nie był
przypadkowy. Na stole od zawsze gościły tzw. „dary ziemi”: zboża, strączki,
orzechy, grzyby czy warzywa korzeniowe, które w tradycji ludowej stanowiły
także rekwizyty różnych obrzędów zadusznych. - Ich nieodłącznym towarzyszem był najlepszej jakości nabiał – tłuste mleko i masło dodawane były zarówno
do wypieków, jak i gotowanego maku. – wylicza Ewa Polińska z MSM Mońki.

Jedną z ciekawszych świątecznych tradycji jest umieszczanie sianka pod obrusem. Gospodarz zapewnia sobie w ten sposób pomyślność na kolejny rok.
Pozostali goście wykorzystują je do różnego rodzaju wróżb. Dawniej wierzono,
że osoba, która wyciągnęła spod obrusu zielone źdźbło, będzie cieszyła się dobrym zdrowiem, a ten kto wylosował źdźbło z kłosem, będzie żył w dostatku.
Grudzień – czas oczekiwania
Dla dzieci, czas przygotowań do świąt i oczekiwania na pierwszą wigilijną
gwiazdkę, to czas wyjątkowy. Piękną, choć stosunkowo nową tradycją w polskich domach, są kalendarze adwentowe, które umilają czas oczekiwania na
pierwszy dzień świąt. Każdego dnia odsłania się jedno okienko, za którym
czeka drobna niespodzianka – słodycz, ozdoba lub symboliczny prezent.

Wieczerza wigilijna składała się przed laty z nieparzystej, czyli szczęśliwej
liczby dań – w biedniejszych domach z trzech, a w bogatszych z dziewięciu
posiłków. Dziś rządzi zasada 12 posiłków, upamiętniających liczbę apostołów.
Jeżeli chodzi o gości przy stole, od dawna panuje przesąd, że nieparzysta liczba
biesiadników oznacza dla jednego z nich nieszczęście. Niemniej w wigilię
nikomu nie odmawiano gościny, stąd popularne do dziś zostawianie jednego
pustego miejsca przy stole dla zbłąkanego wędrowca.
Jedną z ciekawszych tradycji, które przyjęły się także w Polsce, są przedświąteczne kiermasze i jarmarki, podczas których można zaopatrzyć się nie tylko
w specjały, którymi będziemy częstować naszych gości podczas wigilii, ale
także oryginalne podarunki dla najbliższych.
Tradycyjny makowiec
Ciasto krucho-drożdżowe:
•
•
•
•
•
•
•

40-50 dag mąki pszennej,
15 dag masła MSM Mońki,
5 dag drożdży,
3 łyżki kwaśnej śmietany,
2 czubate łyżki cukru pudru,
2 całe jaja + jedno żółtko,
szczypta soli.

Nadzienie:
• gotowa masa lub samodzielnie przygotowana
od podstaw z suchego maku.

Polewa:
• lukier z cukru pudru i soku z cytryny.

Wykonanie:
Do misy przesiewamy mąkę i stopniowo dodajemy roztopione i schłodzone
masło. Dodajemy jajka, cukier, sól i drożdże rozrobione w trzech łyżkach
śmietany. Ciasto mieszamy do uzyskania jednolitej masy i rozwałkowujemy
na kształt prostokąta. Na rozwałkowane ciasto nakładamy masę makową i zawijamy w rulon, pamiętając by dokładnie zlepić obydwa końce. Przekładamy
do for-my wysmarowanej masłem i odkładamy na godzinę do wyrośnięcia.
Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 45-50 minut. Schłodzone ciasto
lukrujemy z góry.
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„ZAPROŚ MNIE NA PUMPKIN LATTE” ANNA CHABER

Społeczna Szkoła
Zarządzania i Handlu
www.fzp.szih.pl

Modna kawiarnia w centrum miasta zawsze tętni życiem, ale wśród tłumu klientów
przystojny barista dostrzega właśnie ją. Dziewczynę, która skrywa sekret.
Paula to perfekcjonistka – całym sercem angażuje się w swoją pracę i liczy na to, że jej
starania zostaną docenione. Zamiast awansu w pracy dostaje jednak zadanie specjalne.
Ma zorganizować jesienny event, który będzie sprawdzianem jej kompetencji. Paula
przyjmuje wyzwanie, zagłuszając obawy, jakie budzi w niej wspomnienie z przeszłości.
Greg od dłuższego czasu pracuje w kawiarni, choć tak naprawdę ma już dosyć miejsca, które udaje, że dla wielkich korporacji liczą się nie tylko pieniądze, ale i wyższe
idee. Marzenie o otwarciu własnej kawiarni w mieście, które nigdy nie śpi, wydaje
mu się jednak nieosiągalne. Mimo obaw mężczyzna wie, że to najwyższy czas, aby
ruszyć do przodu.
Zaproś mnie na pumpkin latte to powieść, która kołysze jak szum wielkiego miasta i smakuje niczym
najbardziej aromatyczna kawa.

Masz pomysł na
biznes?
Weź sprawy w
swoje ręce!
ZAŁÓŻ własną
firmę!

Dowiedz się więcej

33 847 54 75

Masz od 18 do
29 roku życia?
Utraciłeś
zatrudnienie
po 1 marca
2020?

Zgłoś się do
projektu
„FIRMA Z
POWERem”

Skontaktuj się z nami, a możesz otrzymać dotację
23 050 zł na założenie WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ oraz dodatkowo do 6 000 zł na bieżące
koszty związane z prowadzeniem działalności.

„JUŻ NIE CHCĘ BYĆ CZŁOWIEKIEM.
OPOWIEŚĆ O PRZETRWANIU ZAGŁADY” PIETER VAN OS
Rodzina fanatycznych nazistów kochała ją jak własną córkę. Ona sama zakochała
się w niemieckim inżynierze, który w klapie marynarki nosił przypinkę partii Hitlera.
Jako Anni Gmitruk, folksdojczka ze wschodniej Polski, nigdy nie zdradziła, kim była
naprawdę: Malą Rywką Kizel, żydowską dziewczyną z ortodoksyjnej rodziny, której
bliscy zginęli w warszawskim getcie. Dzięki hartowi ducha, znajomości języka,
mieszance szczęścia i uroku Mali udało się uniknąć ich losu. Po wyzwoleniu przez
amerykańską armię wróciła na krótko do Polski, by później przez Izrael trafić
w końcu do niderlandzkiego Amstelveen.
Historia Mali opowiedziana została bez wielkich słów i zbędnego moralizowania. To
trzymająca się faktów relacja ze świata, w którym człowiek człowiekowi był wilkiem.

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

„LINIE KRWI” JESMYN WARD
Joshua i Christophe to bliźnięta wychowane przez niewidomą babkę i dużą rodzinę
w miasteczku Bois Sauvage na wybrzeżu zatoki Missisipi. Chłopcy skończyli szkołę
średnią i muszą znaleźć pracę, ale w obliczu zniszczeń pozostawionych przez huragan
Katrina nie jest to łatwe. Joshua zatrudnia się w porcie, Christophe nie ma jednak
tyle szczęścia, więc zaczyna sprzedawać narkotyki.
Wkrótce poszerza ofertę sprzedawanych narkotyków o crack, a niedługo później do
miasteczka wracają rodzice – Cille, która wyjechała za lepszą pracą, oraz Piaskowy,
niebezpieczny narkoman.
Sandman raz po raz prowokuje Christophe’a, aż w końcu doprowadza do szokującej
konfrontacji, która dla obu braci okaże się zbawieniem albo potępieniem.
Ponadczasowa opowieść o amerykańskim Południu, braterskiej miłości i rodzinnym konflikcie.

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

Ponad 20 lat
doświadczenia

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Kłująca część cyrkla
4. Przypinany kawalerowi
7. Kasowy film
8. Prosta gra w karty
9. Linia okalająca bryłę
10. Np. asonans
11. Uchodzi do Wisły w Modlinie
12. Kwiat organizacji
13. Filmowy zalotnik
16. Np. trójdźwięk
20. Brak wrażliwości na cierpienia innych
21. Ma skromne wymagania
22. Foksal w Warszawie
23. Płyta marmuru

Litery na czerwonych polach
czytane od góry do dołu utworzą hasło.
Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się
we wtorek (21.12. br.) między 9.30 a 10.00 do redakcji
Gwarka Olkuskiego pod numer 510 190 038
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

Pionowo:
1. Na ramię broń!
2. Internistka
3. Pd. sąsiad Węgra
4. Niska kanapa z oparciem
5. Dobrowolne ofiarowywanie swojej krwi
6. Pochodzenie, geneza
14. Mistrzostwa świata w futbolu
15. Np. Martin Schmitt
17. Wgłębiony ślad kół auta
18. Solowy koncert piosenkarza
19. Ptak na czereśni

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

NAGRODY:
Lindsay Cummings
Sasha Alsberg
„Zenith”

Daniel C. Taylor
„Yeti. Jak poszukiwania
legendarnego człowieka
śniegu uratowały Himalaje”
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Ceny nieruchomości rosną, a popyt nie słabnie. W 2022 roku nie będzie inaczej
Rok 2022 nie przyniesie dużych zmian na rynku nieruchomości, chociaż wielu liczyło na to, że pandemia spowoduje
spadek cen. Jest wręcz odwrotnie. Ludzie w dalszym ciągu będą chętnie inwestować, popyt na mieszkania i domy
nie osłabnie, a ceny wciąż będą rosły.
W 2022 roku najprawdopodobniej nie zmieni się wiele względem
tego, co widzimy już dzisiaj. Z danych NBP wynika, że mieszkania
na rynku pierwotnym podrożały o ponad 2%, a na rynku wtórnym
aż o 5,2%. Wszystko to w przeciągu ostatniego kwartału i wiele
wskazuje na to, że podwyżki cen będą jeszcze większe.

dobrze płatną pracę, że stać go
na spłacenie kredytu, decyduje
się właśnie na taki zakup i ucieka
poza miasto. Widać duże zainteresowanie różnego rodzaju
projektami dewelopersk imi.
Większość z nich sprzedaje się
na etapie tzw. dziury w ziemi.
Kiedy tylko deweloper ogłosi, że
będzie miał domy na sprzedaż,
to natychmiastowo pojawiają się
chętni, którzy są skłonni podpisać umowę. Nawet kiedy nie ma
wylanych jeszcze fundamentów.
- dodaje ekspert.

Rok inwestycji
Podsumowując 2021 rok, nieruchomości cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Nie brakowało chętnych na zakup mieszkań
i domów, poprawiła się również sytuacja na rynku wynajmu,
który przez pewien okres mocno cierpiał ze względu na pandemię. W wielu przypadkach inwestycje były podyktowane chęcią
ochrony kapitału. - Główny Urząd Statystyczny podaje, że obecnie
inflacja jest na poziomie 6,8%. Jednak każdy z nas, konsumentów,
obserwuje, że ten wzrost jest znacznie większy, a ceny zdecydowanie poszły w górę. Inwestycja w nieruchomości to dla wielu osób
jeden z najlepszych sposobów na ochronę własnego kapitału, stąd
Trendy na 2022 rok
też obserwujemy duże zainteresowanie domami i mieszkaniami. - Wszystko wskazuje na to, że nadkomentuje Marcin Kuryło, ekspert Horyzontu Inwestycji.
chodzący rok będzie rokiem dynamicznego rozwoju szczególnie
Duża inflacja to nie jedyny powód, dla którego tak wielu ludzi w sektorze domków jednorodzinnych. Dużym powodzeniem będą
zainteresowało się nieruchomościami. Przejście na zdalny tryb cieszyły się domki zarówno w zabudowie szeregowej, jak i bliźpracy, niskie oprocentowanie na kredycie hipotecznym i zatwier- niaki. Jak tłumaczy Marcin Kuryło z Horyzontu Inwestycji – Jest
dzony przez sejm Nowy Ład realnie wpływają na obecną sytuację wysoce prawdopodobne, że będzie rozwijał się trend na większe
domu z dużą działką. Chodzi tu przede wszystkim o samodzielne
na rynku nieruchomości.
domy jednorodzinne, niekoniecznie w zabudowach szeregowych.
Własny ogród w cenie
Nabywcy będą szukali coraz większych przestrzeni. Nie będą doHome off ice zmienił bardzo wiele w postrzeganiu Polaków. brze sprzedawały się domy z ogrodem o powierzchni 30 czy 50
Pracownicy zdalni zdają sobie sprawę, że zamknięcie w mieszkaniu metrów kwadratowych. Już teraz znamy wiele takich przypadków,
o niewielkim metrażu, w otoczeniu hałasu i zgiełku dobiegającego w których ludzie pytali o domki z większą działką, a nieruchomości
z zewnątrz, nie sprzyja produktywnej pracy. Firmy z kolei nie chcą z niewielkim ogrodem sprzedawały się znacznie wolnej. Jeśli ktoś
rezygnować z home office’u i najprawdopodobniej część z nich po- kupuje domek o metrażu 80 czy 100 metrów kwadratowych, często
zostanie przy zdalnym trybie pracy nawet wtedy, kiedy pandemia decyduje się na niego przez wzgląd na skromniejszy budżet. Takie
koronawirusa odejdzie w zapomnienie. - Wiele osób próbuje uciec osoby są w stanie zaakceptować mniejsze ogrody, bo to w dalszym
z dala od miasta właśnie ze względu na pracę zdalną. Szukają ciszy ciągu większy komfort niż mieszkanie w bloku.
i spokoju, stąd też duże zainteresowanie zakupem domku z kaNa podstawie obecnej sytuacji i preferencji nabywców łatwo wywałkiem ogródka, aby w dowolnej chwili móc wyjść na zewnątrz
wnioskować, że to co obserwujemy dzisiaj, najprawdopodobniej
i zaczerpnąć świeżego powietrza. Balkon jest jedynie połowicznym
nasili się w przyszłym roku. Domy z dostępem do własnego ogródka
rozwiązaniem problemu i nie gwarantuje tak dużej prywatności
będą cieszyły się coraz większym powodzeniem.
jak ogródek. - informuje Marcin Kuryło. - Każdy, kto ma na tyle

Co z wynajmem?
Rynek wynajmu przeżywał trudny moment, ale sytuacja zaczęła się
stabilizować z końcem lipca bieżącego roku. Prognozy ekspertów
na 2022 są w przeważającej części pozytywne. W dalszym ciągu
spore grono osób nie chce, a często nie może, kupić nieruchomości
na własność.

- Jeśli chodzi o wynajem, to ten trend zawsze był i w najbliższym
czasie nie zaniknie. Jestem przekonany, że rynek cały czas będzie
rozwijał się w tym kierunku. Mieszkanie na wynajem będzie dla
osób, które nie chcą wiązać się z danym miastem albo nie stać ich
na zakup własnej nieruchomości. Z kolei ci, którzy mają odpowiedni kapitał, będą kierować się w stronę domów zlokalizowanych
poza miastem. Stąd też widać znaczne wzrosty cen działek i jest
to ten segment rynku nieruchomości, który jest dzisiaj najlepszym
miejscem na inwestycje. - reasumuje Marcin Kuryło.

•
•
•
•
•
•

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

DO SPRZEDANIA
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: 395 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
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

DO SPRZEDANIA
działka 25 a, z czego część budowlana ok. 15 a, pozostały
fragment Rola, możliwość zabudowy dwoma domami z
dostępem do drogi asfaltowej, pierwsza linia zabudowy,
media: gaz, prąd, woda, kanalizacja, położona w dobrze
skomunikowanym miejscu w Ujkowie Nowym gmina Bolesław.
Cena: 239 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw II kondygnacje,
plus stodoła oraz murowane
pomieszczenie gospodarcze,
położony na prostokątnej 5,6 a. działce,
w ścisłym centrum Ogrodzieńca.
Cena: 289 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

WESOŁYCH ŚWIĄT!
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SKLEP MOTORYZACYJNY

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

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

POLICJA
TRAGICZNY WYPADEK W WOLBROMIU

Nie żyje trzech mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku 19, 24 i 28 lat.
Mężczyźni utopili się w stawie w Wolbromiu. Do wypadku doszło w poniedziałek (13.12. br.) przed godziną 15 nad stawem „Czysta Woda” w Wolbromiu.
Mężczyźni weszli do stawu, by ratować psa. Niestety, tylko jeden z mężczyzn
zdołał się uratować. 18-latek wyszedł na brzeg o własnych siłach. Jego trzej
koledzy utonęli.
Na miejscu zdarzenia obecny był Prokurator i grupa dochodzeniowo-śledcza.
W działania ratownicze zaangażowani byli strażacy, pogotowie oraz WOPR.
W tej sprawie prowadzone jest śledztwo.
Policjanci apelują o zachowanie ostrożności.
Temperatura panująca na zewnątrz powoduje, że lód jest cienki i kruchy.
Wejście na zamarznięte stawy i zbiorniki stwarza śmiertelne zagrożenie! Woda
jest bardzo zimna, co powoduje szybkie wyczerpanie i wychłodzenie organizmu. Dodatkowo, nasiąknięte wodą zimowe ubrania, znacznie zwiększają
ciężar poszkodowanego i mogą dodatkowo utrudnić akcję ratunkową.
•
•
•
•
•
•
•
•

Jak zachować się w sytuacji, kiedy widzisz, że pod kimś zarwał się lód:
nie biegnij w kierunku poszkodowanego - lód w tym miejscu może być słaby i może zarwać się również pod tobą,
najlepiej wezwij pomoc dzwoniąc na nr tel. 112,
staraj się podać lub rzucić cokolwiek, za co można się trzymać np. linę, gałąź, pasek od spodni, szalik,
pomóż poszkodowanemu wydostać się na krawędź lodu;
unikaj bezpośredniego kontaktu z tonącym – możesz zostać przez niego wciągnięty do wody,
aby doraźnie zabezpieczyć poszkodowanego przed zimnem - założyć mu koc termiczny,
podawaj mu słodkie i ciepłe (nie gorące) napoje,
jeżeli jest taka możliwość szybko przebierz poszkodowanego w suche ubranie.

•
•
•
•
•

Gdy lód się zarwie:
nie wpadaj w panikę, zachowaj spokój;
oszczędzaj siły na wydostanie się z wody; wydostanie bez niczyjej pomocy się o własnych siłach jest niezwykle trudne,
jeśli to możliwe zdejmij buty, zrzucisz kilka zbędnych kilogramów, łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni,
jeśli się wydostaniesz, nie wstawaj, powoli przeczołgaj się w bezpieczne miejsce,
jeżeli jest taka możliwość, szybko przebierz się w suche ubranie.

POLICJANCI Z KOMISARIATU W WOLBROMIU POMOGLI KOBIECIE, KTÓRA ZASŁABŁA NA ULICY

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH
OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

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

AGA

SERWIS OPON

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

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

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

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

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
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

Podczas służby patrolowej policjanci z wolbromskiego komisariatu udzielali pomocy kobiecie, która zemdlał na ulicy. Sierżant Andy Gondzik
i starszy posterunkowy Marcin Stachowicz, ocucili kobietę, która traciła przytomność i zaopiekowali się nią do czasu przyjazdu karetki pogotowia.
Do zdarzenia doszło w czwartek (09.12. br.) podczas patrolu miasta Wolbromia. Policjanci przejeżdżając w pobliżu ulicy Piłsudzkiego zauważyli
zbiegowisko. Grupa osób zaczęła wołać o pomoc. Reakcja policjantów była natychmiastowa. Mundurowi od razu zatrzymali pojazd i podbiegli
do nich, by sprawdzić co się stało. Widząc leżącą na ziemi kobietą przystąpili do działań. Sprawdzili jej funkcje życiowe i niezwłocznie udzielili
jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Kiedy już ocucili kobietę, mundurowi monitorowali jej czynności życiowe, nie dopuszczając do kolejnej
utraty świadomości, aż do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

WYMUSIŁ PIERWSZEŃSTWO NA RADIOWOZIE I NIE ZATRZYMAŁ SIĘ DO KONTROLI DROGOWEJ

Do 5 lat pozbawienia wolności może grozić 43-letniemu kierowcy renault,
który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna miał ponad promil
alkoholu w organizmie.
We wtorek (07.12. br.) w godzinach wieczorowych, kierowca renaulta, wyjeżdżając z parkingu przy ulicy Skłodowskiej w Olkuszu, wymusił na policyjnym
patrolu pierwszeństwo przejazdu. Kiedy samochód zatrzymał się na skrzyżowaniu, policjanci włączyli sygnały świetle i dźwiękowe, a następnie wydali mu polecenie, aby przejechał na wprost za skrzyżowanie i zatrzymał się
w bezpiecznym miejscu. Policjanci pojechali przed kierowcą i wskazali miejsce do zatrzymania. Kierowca, który jechał za radiowozem, nagle jednak skręcił i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg. Pomimo wyraźnych sygnałów
do zatrzymania się nadawanych przez funkcjonariuszy, kierowca nie reagował
na polecenie i dalej kontynuował jazdę. Jadąc Aleją 1000-lecia, ulicą Osiecką i Legionów Polskich, nie panował nad pojazdem, zjeżdżał na przeciwległy
pas ruchu i poruszał się chodnikiem. Swoim zachowaniem stwarzał poważne
niebezpieczeństwo na drodze, nie tylko dla kierujących ale i dla pieszych. Po
kilku minutach policjanci zablokowali mu drogę, uniemożliwiając mu dalszą ucieczkę.
Podczas zatrzymania mężczyzna był agresywny i nie reagował na żadne polecenia policjantów. Nie chciał także podać swoich danych osobowych. Ponadto był nietrzeźwy. Miał ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali 43-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna stanie przed
sądem i odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymanie do kontroli, za co może mu grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

ZASNĄŁ ZA KIEROWNICĄ I SPOWODOWAŁ WYPADEK

W niedzielę (05.12. br.) na ulicy Bolesławskiej w Kluczach kierowca mitsubishi
zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w peugeota.
W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne.
Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 14.10 na ulicy Bolesławskiej
w Kluczach. Jak wstępnie ustalono, kierujący mitsubishi, jadąc od Bolesławia
w kierunku Klucz, prawdopodobnie zasnął za kierownicą, zjechał na pobocze
i uderzył w prawidłowo jadącego peugeota. W wyniku tego zdarzenia zostały ranne dwie osoby - kierowca peugeota i jego pasażerka, którzy trafili do
szpitala. Obaj kierujący byli trzeźwi. Na miejscu wypadku pracowali policjanci
i strażacy. Teraz policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczności tego zdarzenia.
Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas
jazdy, o zdjęcie nogi z gazu i dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy, że zmęczenie kierowcy może być szczególnie
niebezpieczne. Ważne jest odpowiednie przygotowanie pojazdu do drogi,
ale także stan zdrowia i samopoczucie kierowcy, które mają istotny wpływ na
jego zachowanie na drodze.

UWAGA NA TRUDNE WARUNKI NA DROGACH! KOLIZJE NA DROGACH POWIATU OLKUSKIEGO

Dnia (30.11. br.) na drogach powiatu olkuskiego doszło do siedmiu kolizji.
Głównymi przyczynami tych zdarzeń drogowych było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz niezachowanie bezpiecznej odległości
pomiędzy pojazdami.
Kierowcy głównie zapominali o zachowaniu odpowiedniego odstępu od
poprzedzającego pojazdu. To z tej przyczyny doszło dzisiaj do kolizji drogowej na DK 94 w Olkuszu, w której brały udział dwa samochody ciężarowe.
W wyniku tego zdarzenia zablokowany był jeden pas ruchu w kierunku Katowic. Utrudnienia na drodze trwały przez około 3 godziny. Po godzinie 12.30 na
skrzyżowaniu obwodnicy z ulicą Osiecką w Olkuszu kierowca bmw nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu, uderzył w mazdę, a następnie w renault. Na szczęście nikt w tych zdarzeniach nie poniósł obrażeń.
Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze. Zmieniające się
warunki atmosferyczne są utrudnieniem dla kierowców i stanowią poważne
niebezpieczeństwo.
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KINO

ELEKTRONARZĘDZIA

KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ
v

SPRZEDAŻ

„NASZE MAGICZNE ENCANTO”
• 17.12 - 21.12 godz. 15:00

v

„CHŁOPIEC Z CHMUR”
• 17.12 - 21.12 godz. 17:00

v

„DZIEWCZYNY Z DUBAJU”
• 17.12 - 21.12 godz. 19:10

v

„MISIEK EKIPA NA WAKACJACH”
• 27.12 - 5.01 godz. 15:40

v

„WILK, LEW I JA”
• 27.12 - 5.01 godz. 17:30

v

„NĘDZARZ I MADAME”
27.12 - 5.01 GODZ. 19:30
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Narzędzia skrawające
Ostrzenie:
• pił widiowych
• łańcuchów do pił
• narzędzia ręczne

SERWIS
Naprawa elektronarzędzi

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM

tel: 533 190 712

v

„CLIFFORD. WIELKI CZERWONY PIES”
• 17.12 godz. 14:30 i 16:15 • 18.12 godz. 15:30 i 18:30 • 19.12 godz. 15:00 i 16:15
• 22.12 godz. 14:45 i 16:15 • 23.12 godz. 14:00 i 16:30

v

„POWRÓT DO TAMTYCH DNI”
• 17.12 godz. 20:15 • 18.12 godz. 19:45 • 19.12 godz. 20:00 • 22.12 godz. 18:30

v

„NĘDZARZ I MADAME”
• 17.12 godz. 18:00 • 18.12 godz. 17:30 • 19.12 godz. 18:00 • 21.12 godz. 11:00 • 23.12 godz. 18:00

v

„ RESIDENT EVIL: WITAJCIE W RACCOON CITY”
• 17.12 - 23.12 godz. 20:15

v

„MATRIX: ZMARTWYCHWSTANIE”
23.12 godz. 19:15 • 28.12 - 30.12 godz. 16:45 i 20:00 • 31.12 godz. 13:15
• 2.01 godz. 16:45 i 20:00 • 5.01 godz. 16:45 i 20:00 • 6.01 godz. 19:30

v

„MISIEK: EKIPA NA WAKACJACH”
• 28.12 - 30.12 godz. 15:00 • 31.12 godz. 11:00 • 2.01 godz. 15:00 • 5.01 - 6.01 godz. 15:00

v

„WEST SIDE STORY”
• 28.12 godz. 14:00 i 16:55 • 29.12 godz. 16:55 • 30.12 godz. 11:30 i 16:55
• 31.12 godz. 10:30 • 5.01 godz. 14:00 • 6.01 godz. 16:45

v

„BIAŁY POTOK”
• 28.12 godz. 11:00 i 19:30 • 29.12 godz. 19:30 • 30.12 godz. 19:30

ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY
Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7
32-300 Olkusz

TEL:791 097 989
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
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

RABAT - 10% NA WSZYSTKIE KOSMETYKI
Orifl
flaame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do Regionalnego Biura Oriflame w Olkuszu ul. Kr. K. Wielkiego 57
poniedziałek 1600 - 1800 • środa 1300 - 1700 • piątek 1200 - 1800
Kontakt:

email:

Małgorzata Poznańska mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl
tel. 696-052-702

zapraszamy do sklepu internetowego:

http://beautystore.oriflame.pl/842930

Polub nas na Facebooku
i śledź aktualne informacje na bieżąco!
GwarekOlkuski
gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski
510 190 038
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

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

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

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

WYLEWKI MASZYNOWE

PILAR-KOS Paweł Maroszek

MIXOKRET SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI

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

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

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje,
żyłki, części, smary itp.

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

tel. 518 718 020

Wesołych Świąt
Terminale płatnicze
Pełna integracja z kasami fiskalnymi

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

PRZEDSTAWICIEL:

