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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

SKUTERY

USŁUGI INSTALACYJNE

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

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

• 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

KOMINKI - GLAZURA - TERAKOTA
• wkłady kominkowe
• piece wolnostojące na pellet
• płytki ścienne i podłogowe
• kamień dekoracyjny

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

PRZYŚPIESZ REMONT • POZBĄDŹ SIĘ WILGOCI

tel. 507 5555 39

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

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

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600 Sob. 800 - 1400

Tel. 728 122 613

KRYN-KOM

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

WWW.WYNAJEM-OLKUSZ.PL

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

NAPRAWA GŁOWIC
Tel. 884-096-113

Samochody Osobowe, Ciężarowe,
Ciągniki, Motocykle, Agregaty i inne silniki.
Planowanie, Ciśnieniowy test szczelności,
Regulacje, Szlify gniazd i inne czynności związane
z regeneracją głowic silnikowych.
Zapewniamy części do głowic.

ul. Ogrodzieniecka 33, 42-440 Ryczów
Zapraszamy od Pon. - Pt. 8.00 - 16.00

"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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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

OLKUSZ - ZAKAZ WSTĘPU DO
LASU PRZY UL. ŻURADZKIEJ
Ze względu na zagrożenie powstania zapadlisk niedawno zapadła decyzja o zakazie wstępu do olkuskiego lasu przy ul. Żuradzkiej, ma to związek z powstałym na
początku stycznia dużego zapadliska między Bolesławiem a Hutkami zaledwie
kilkadziesiąt metrów od zabudowy mieszkalnej, które wciąż się powiększa.
Powstałe tam szkody są wynikiem pracy Zakładów Górniczo Hutniczych Bolesław. Teren ten ma
zostać zrekultywowany przez zakład.

Podobne sytuacje miały miejsce
w innych miejscowościach, w których prowadzona była działalność
górnicza. Mowa tu na przykład
o Trzebini. Jednak tam od likwidacji kopalni minęło ponad 20 lat,
a Olkusz - Pomorzany zaprzestała
działalności zaledwie rok temu.

Jak się okazuje, zapadlisko może
powstać także w Olkuszu stąd
decyzja o zakazie wstępu. Na drzewach w lesie można zobaczyć liczne
tablczki informujące o zagrożeniu.
Las cieszy się sporą popularnością,
był świetnym miejscem na spacery
czy wycieczki rowerowe jednak
z uwagi na bezpieczeństwo swoje
i bliskich potraktujmy ten zakaz
poważnie.

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.

Punkt wymazowy drive-thru w Olkuszu
Od czwartku 3 lutego 2022 roku w Olkuszu na parkingu przy hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu działa nowy punkt poboru wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Co szczególnie istotne,
jest to punkt typu drive-thru, co oznacza, że wymazy pobierane są od
pacjentów bez konieczności ich wysiadania z samochodów.
- Liczba dziennie w ykonywanych w ymazów drastycznie w zrasta w ca ł y m k raju
w związku z rozwojem nowego
wariantu koronawirusa. Nie
inaczej jest w Olkuszu. Zdaję
sobie sprawę z tego, że oczekiwanie na test często z gorączką,
w ujemnych temperaturach, jest
bardzo obciążające dla zmęczonego chorobą organizmu, dlatego cieszę się, że przy naszej
hali będzie funkcjonował punkt,
gdzie wymaz będzie pobierany
bez wychodzenia z samochodu,
a zatem – bezpiecznie i bardziej
komfortowo. Dogodna lokalizacja przy drodze krajowej 94
dodatkowo ułatwi dotarcie na

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

test. Mam nadzieję, że pozwoli
to szybciej diagnozować i zwalczać wirusa wśród Mieszkańców
Miasta i Gminy Olkusz – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Mobilny Punkt Drive Thru zlokalizowany na parkingu przy
hali MOSiR przy ul. Wiejskiej
1A w Olkuszu czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-11:00, 15:00-20:00
oraz w soboty i niedziele w godzinach 8:00-12:00. Są w nim
w ykony wane test y RT-PCR
i antygenowe, zarówno na skierowanie lekarza, jak i prywatnie.
Pobranie testu trwa kilka minut.
Wyniki będą dostępne na stronie

DO SPRZEDANIA
piętrowy dom ok. 170 m kw, z garażem
oraz dużym i wysokim pomieszczeniem
gospodarczym, położony na w pełni
ogrodzonej 5 a kwadratowej działce w
"centrum" Chechła.
Cena: 329 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 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
szeroka i ustawna 12,6 a działka budowlana,
o kwadratowym kształcie z dostępem do
mediów: gaz, prąd, woda, pierwsza linia
zabudowy, położona w urokliwym zakątku
Dąbrowy Górniczej w Błędowie.
Cena: 189 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
M4 60 m kw, plus dwie piwnice, balkon, usytuowane
na II piętrze, do zamieszkania, w świetnie skomunikowanym
miejscu przy popularnym i rozbudowanym Parku „Dolinka”
na Osiedlu Młodych w Olkuszu.
Cena: 349 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
M4 63 m kw, plus dwie piwnice, balkon, położone
na IV piętrze, z ładnym widokiem za okien,
do zamieszkania, w bardzo dobrej lokalizacji
nieopodal przedszkola, szkoły podstawowej oraz LO
na Osiedlu Młodych w Olkuszu.
Cena: 319 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie bezczynszowe 70 m kw, dwa duże pokoje,
kuchnia z jadalnią, łazienka, wc, plus strych i pomieszczenie
gospodarcze, do zamieszkania, nadające się również do
prowadzenia działalności, w ścisłym centrum Łaz.
Cena: 268 tys. PLN

internetowej. Szczegóły dostępne
są na stronie internetowej www.
covid19.gyncentrum.pl lub pod
numerem telefonu 32 506 50
86. Badania prowadzi klinika
Gyncentrum.
Warto dodać, że w Olkuszu
działa również punkt wymazowy zlokalizowany w Nowym
Szpitalu, czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 10:0017:00 oraz w soboty w godzinach
10:00-13:00. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.
nowyszpital.pl lub pod numerem
telefonu 41 240 12 45.

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
Mieszkanie M4 w domu wielorodzinnym,
po remoncie ok. 70 m kw, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka plus duże pomieszczenia
w podpiwniczeniu, położone na 8 a
działce niedaleko centrum Olkusza.
Cena: 385 tys. PLN
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30 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 stycznia niemal cała Polska żyła trzydziestym, jubileuszowym finałem
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W olkuskim sztabie, w Miejskim
Ośrodku Kultury, rano odbyła się odprawa kilkudziesięciu wolontariuszy.
Zbiórkę zapoczątkowali Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,
oraz Marcin Wiercioch, Dyrektor MOK w Olkuszu.
Mimo wichury o wdzięcznym imieniu Nadia wolontariusze wytrwale
przemierzali miasto. W tym roku
orkiestra grała na potrzeby okulistyki dziecięcej. We wszystkich
obiektach MOK przygotowano
różne atrakcje.
W Podziemnym Olkuszu loterię
fantową, gry i zabawy, na Zamku
Rabsztyn loterię fantową oraz
Akademię Rycerską. Niestety,
wspomniana Nadia rozwiała nadzieję na pokaz ognia.

Na scenie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Olkuszu trwały koncerty
i licytacje prowadzone przez członków Grupy Teatralnej Glutaminian
Sodu: Urszulę Maj, Paulinę Kocjan,
Agnieszkę Wołoszyn i Macieja
Nabiałka. „Gluty” w swojej nowej
roli sprawdziły się znakomicie, przy
ich gorących zachętach nie sposób
było nie licytować.
Koncert rozpoczęła młodzież
z ogniska artystycznego Żaczek
wiązanką popularnych utworów.
Później na scenę wyfrunęły dzieci
z Olkuskiej Szkółki Baletowej.
Występowały utalentowane wokalistki, laureatki wielu konkursów,
młodzież ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 i I LO w Olkuszu.
Po każdym cyklu występów odbywały się licytacje – byliście naprawdę hojni.
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Zimowo, kolorowo, wesoło

W co się bawić, jeśli nie wyjeżdżamy na ferie? Z Miejskim Ośrodkiem Kultury
się bawić! Jak co roku zaoferowaliśmy najmłodszym różnorodne rozrywki
w obiektach MOK Olkusz.
Każdy mógł znaleźć dla siebie coś
interesującego. Kino Zbyszek serwowało „Kinowe niespodzianki”.
Całkowite zapatrzenie od czołówki
do końcowych napisów.
Postawiliśmy też na rozwój kreatywności. Miłośnicy zajęć plastycznych
i rękodzieła mieli bogaty wybór.
W MOK dzieci zdradzały, co im
w duszy gra; malując swoje postacie
w skali 1:1 odkrywały swoje wnętrze
ucząc się postrzegania siebie.
W Centrum Kultury zrobiły piękne
kartki dla kochanych babć i dziadków, wykonały własnoręcznie urocze
anioły, odbyły podróż do zimowego
miasteczka i doświadczyły obfitych
opadów śniegu, i to magicznego…
Nie zabrakło edukacji poprzez zabawę. Przeprowadzony w MOK tre-

ning pamięci z elementami myślenia
wizualnego był
nie tylko świetną
zabawą, ale okaże
się również cenną
pomocą podczas
nauki po powrocie
do szkoły.
W Podziemnym
Olkuszu dzieci
poznały zawód, który powoli przechodzi do historii… „Kim był górnik”? Dzięki zajęciom już to wiedzą,
mogli wysłuchać opowieści prawdziwego górnika ubranego w piękny
strój galowy, a na pamiątkę zabrały ze
sobą górnicze czapki własnoręcznie
wykonane.

Innego dnia zagłębiły się w magiczne
olkuskie podziemia w poszukiwaniu
zaginionego trojaka. W znalezieniu
drogi do ukrytej monety pomogły im
liczne zadania oraz zagadki. Kiedy
poznały historię pieniądza, dzieci
zaprojektowały własną monetę,
a w prezencie – na szczęście – otrzymały pamiątkowego trojaka.

Półroczna Wystawa
Pracowni Plastycznej i Ceramicznej
Po pięknej prezentacji młodych
artystów z Ogniska Muzycznego
DodiArt, na scenę wkroczył zespół
Toporki, niemal krzesząc iskry z desek. Pracownicy MOK wytrwale
liczyli zebrane przez wolontariuszy
pieniądze.
Jako ostatni, ku radości swoich
fanów, grał zespół Möönshiners.
Wresz cie pr z y sz ed ł cz as na
Światełko do Nieba, a potem na
dobrą nowinę, którą przekazał
Dyrektor MOK, Marcin Wiercioch
– wstępne obliczenia wykazały, że

zgromadzona w tym roku suma
przekracza 40 tys. złotych.
Dziękujemy za wspólne granie!

Chcemy też podziękować tym,
którzy zadbali o dzielnych wolontariuszy: Golden Cafe za ciepły
posiłek i napoje, Hotelowi Victoria
za gorącą czekoladę, Restauracji
Batorówk a za gorące napoje
i posiłek, Sosnowa Cafe za gorącą
herbatę, a firmie ochroniarskiej
Wącławski Grupa Jaguar za dbanie
o bezpieczeństwo nas wszystkich.

www.MEBLEbenek.pl

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

MEBLE

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

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB

8 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się
Półroczna Wystawa Pracowni Plastycznej i Ceramicznej.
Ta wystawa przyciąga za każdym razem tłum zwiedzających. Przychodzą młodzi artyści, ich rodziny,
znajomi i przyjaciele. Główny hol zamienia się w salę
wystawienniczą i mieni się barwami.

Zebranych powitał Michał Mączka, Kierownik
Działu Artystycznego. Katarzyna LeszczyńskaKaszuba prowadząca Pracownię Ceramiczną była,
niestety, nieobecna, za to głos zabrała Klaudia ZubPiechowicz, opiekująca się Pracownią Plastyczną.
Wyeksponowane prace przyciągają wzrok i naprawdę
warto je zobaczyć – zapraszamy – nawet pochmurny
dzień po ich obejrzeniu nabierze kolorów.

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2299 zł
SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI
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OGÓLNOPOLSKIE
SEMINARIUM W KUMITE!

W dniach 8-9 stycznia 2022 r., zawodnicy Jurajskiego Klubu OYAMA Karate: Sensei Weronika Furman 1 dan, Sensei Kinga Kowal 1 dan, Sensei Grzegorz Furgaliński 1 dan, Sempai Agata Makowska 3 kyu pod wodzą Sensei
Kazimierza Skalniaka 4 dan uczestniczyli w Ogólnopolskim Seminarium
OYAMA PFK w Kumite w Jeleniej Górze.
W pierwszym dniu seminarium podczas uroczystego wręczenia, nasi
zawodnicy Kinga Kowal i Grzegorz Furgaliński z rąk Hanshi Jana Dyducha
8 dan otrzymali czarne pasy i certyfikaty na stopnie mistrzowskie 1 dan.
Gratulujemy! OSU!
Miejsko-Gminne
Centrum Medyczne
WOL-MED Sp. z o.o.

V TURNIEJ
REGIONALNY OYAMA KARATE
Już dzisiaj zapraszamy i zachęcamy do udziału
w V Otwartym Turnieju Regionalnym OYAMA Karate
w Wolbromiu w Kumite i Kata 26 marca 2022 roku.
Pod Patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika.
Patronat medialny:

KĄCIK KULINARNY

TORTILLA Z PATELNI
– CZYLI PIZZA INACZEJ

Tortilla z patelni, czyli pizza inaczej. Tak ! To moje odkrycie ostatnich tygodni, a zaczęło się wszystko od marzenia o pizzy. To danie które gości na
naszym stole często. Trzeba je jednak zaplanować wcześniej, przygotować
ciasto, dać mu odpocząć. A tu nie było na to czasu, pizzę chcę teraz i już : ).
Chrupiącą cienką, pyszną. I tak
wpadłam na pomysł użycia do
niej placka do tortilli. Placka
kupnego, ale sprawdzając skład
ten nie był najgorszy.
Co możemy na tym
placku podać ?

To na co mamy ochotę, to co
na naszej ulubionej pizzy winno
być. Składniki poniżej wymienione to moje ulubione, Ty możesz dodać swoje, ale pamiętaj
nie dodawaj surowego mięsa,
ono nie zdąży się zrobić. Tak
samo jajko, ono nie zdąży się
usmażyć.
Tortilla z patelni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 placek tortilli
ser gorgonzola
cebula w piórkach
czosek
oliwa
ulubiona dodatek
mięsny lub vege
gruszka
żółty ser
konfitura z cebuli
pomidory
szynka parmeńska
camembert

Na patelnię ( musi mięc rozmiar
naszego placka ) dajemy łyżeczkę
oliwy i rozprowadzamy po patelni równomiernie. Kładziemy
tortillę i na niej układamy to co
lubimy. Cebulę jeśli wolisz mniej
surową podsmaż wcześniej lub
podduś z wodą będzie smaczniejsza i zdrowsza.
Gdy już wszytko ułożymy na
placku, włącz gaz i na malutkim

gazie podgrzewaj ją , ja z góry
przykrywam drugą patelnią –
żeby się wszystko smażyło a nie
dusiło, inaczej tortilla nie będzie
chrupiąca. To trwa kilka minut,
więc uważaj żeby tortilli nie
spalić.

Gdy sery się rozpuszczą, tortilla się przy rumieni, zdejmij
ją delikatnie i już jest gotowa do
zjedzenia.).

Ulla Pałka

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

DYŻURY APTEK
DATA

OLKUSZ

WOLBROM

10.02

Czwartek

Apteka, al. 1000-lecia 17

Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

11.02

Piątek

Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A

Apteka Dr. Max, ul. Mariacka 6

12.02

Sobota

Apteka Hygieia, al. 1000-lecia 2B

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

13.02

Niedziela

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

Apteka Dr. Max, ul. Skalska 22

14.02

Poniedziałek

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

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

15.02

Wtorek

Apteka Gemini, ul. K.K. Wielkiego 28

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

16.02

Środa

Apteka Słoneczna, ul. K.K. Wielkiego 60

Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

17.02

Czwartek

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

Apteka Dr. Max, ul. Mariacka 6

18.02

Piątek

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

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

19.02

Sobota

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

Apteka Dr. Max, ul. Skalska 22

20.02

Niedziela

Apteka Grodzka, ul. Nullo 2

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

21.02

Poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

22.02

Wtorek

Apteka, ul. Piłsudskiego 22

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

23.02

Środa

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

Apteka Dr. Max, ul. Mariacka 6

24.02

Czwartek

Ziko Apteka, ul. K.K. Wielkiego 24

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

25.02

Piątek

Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2

Apteka Dr. Max, ul. Skalska 22

26.02

Sobota

Apteka, al. 1000-lecia 17

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

27.02

Niedziela

Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

28.02

Poniedziałek

Apteka Hygieia, al. 1000-lecia 2B

Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

Apteki pełnią dyżury w godzinach od 20:00 do 8:00 dnia następnego

UWAGA PRACA!
Zatrudnimy przy montażu
ogrodzeń betonowych.
Miejsce pracy:
Niemcy i okazjonalnie Polska.

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

Praca od Zaraz!

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
531 900 017
CV prosimy wysyłać na adres:
kon_kaczmarek@icloud.com
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„WSZYSTKO, CZEGO NIE ZROBILIŚMY RAZEM” KLAUDIA MUNIAK
Londyn – wielomilionowe miasto pełne drapaczy chmur, historycznych
zakątków, instagramowych kawiarni i ludzi w ciągłym biegu. A wśród nich
ona – dwudziestoparoletnia Róża, która właśnie stawia pierwsze kroki na
angielskim chodniku. Trzyma w dłoni plik fotografii i przez najbliższe miesiące
nie ma zamiaru się z nimi rozstać. Co łączy ją z Emilem, który jest ich autorem?
I dlaczego tak bardzo zależy jej na odwiedzeniu wszystkich miejsc ze zdjęć?
Podczas jednej z wypraw spotyka w metrze mężczyznę, którego widok sprawia,
że Róża po raz pierwszy od dawna czuje, jakby obudziła się z długiego snu.
Zaskoczona spełnia jego prośbę i dyktuje mu swój numer telefonu. Od tego
momentu jej życie diametralnie się zmienia.

„OSTATNI ŚNIEG TEJ ZIMY” NATALIA SOŃSKA
Marta i Paweł są małżeństwem z kilkuletnim stażem, ale przechodzą kryzys. Brakuje
między nimi żaru i pasji, które rozpalały ich na początku wspólnej drogi. Każda
próba zażegnania nieporozumień tylko pogarsza sytuację. Niespodziewanie w ich
świat wkracza siedmioletnia Blanka, nieco pogubiona córka kuzynki Marty. Rodzice
dziewczynki są w trakcie rozwodu, a jej samej trudno się odnaleźć w nowej sytuacji.
Nietypowe zadania, z którymi musi się zmierzyć młode małżeństwo, szczególnie
przytłaczają Pawła. Mimo początkowych obaw szybko przekonuje się jednak do
rezolutnej dziewczynki. Razem z Martą starają się sprostać tej niecodziennej sytuacji
bycia rodzicami na pełen etat.
Czy wyzwania, przed którymi stanęli Marta i Paweł, są w stanie uzdrowić ich
związek? Czy niczym wiosenny promień słońca stopią śnieg, by w ich małżeństwie
znowu zagościła wiosna?

Lawendowy Dworek w Kluczach
zaprasza na

BAL KARNAWAŁOWY
Start:

19.02.2022 r. godz. 19.00

180 zł / 1 os.

„TO TYLKO ZIMOWY BLUES” ANNA CHABER
Karolina dzieli kawalerkę tylko ze swoim psem Kąskiem i jest z tego bardzo
zadowolona. Mniej zadowolona jest ze swojej pracy, kłócących się rodziców,
zrzędliwej ciotki. W dodatku w Nowy Rok zostaje potrącona przez samochód.
Ten niegroźny wypadek sprawia jednak, że Karolina zaczyna myśleć o swoich
marzeniach i obiecuje sobie, że w tym roku podąży za swoją największą pasją
– śpiewaniem. Tylko czy uda jej się przezwyciężyć paraliżujący lęk przed
występami na scenie?
Daniel jest lekarzem i kocha swoją pracę. Czasem aż za bardzo. Gdy wskutek przemęczenia traci przytomność i zostaje zmuszony pójść na urlop,
postanawia poświęcić więcej czasu bliskim. Coraz częściej myśli również
o uroczej sąsiadce, z którą połączył go huk petardy i wystraszony pies. Był to
wystrzałowy i dość niefortunny początek znajomości. Czy mimo to połączy
ich miłość… do pomagania?.

Zapraszamy!
Liczba miejsc ograniczona!

Zabawę poprowadzi: Zespół EXEL • Wybór Króla i Królowej balu

• Urozmaicone menu • Danie główne •
• Ciepłe kolacje serwowane do stołu • Bufety zimnych przekąsek •
• Napoje zimne i gorące bez limitu
W celu rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zadzwoń: 796 720 700 • 602 574 450 • 604 281 14
Napisz: annamaria.plonka@interia.pl

KRZYŻÓWKA

Poziomo:
4. Wiśniowy - na gofrze
7. Pot. koń cisawy
11. Starogr. pentatlon
12. Gościniec, szeroka droga
13. Zimowa laba uczniów
14. Kulturysty szerokie
18. Muzyka Z. Namysłowskiego
20. Guzik lub haftka
21. Napisał „Nanę”
22. Łączy nerkę z pęcherzem
24. I Andrycz, i Terentiew
25. Liza, amer. aktorka („New York, New York”)
26. Grecki bóg wojny

Pionowo:
1. Odmiana motocykla
2. Dziwactwo, mania
3. Męczy bibosza
5. Elementy kaloryfera
6. „Ojciec” judaizmu
8. Bolesny kurcz mięśni
9. Badane w okolicy nadgarstka
10. Najada lub oreada
15. Budowa organizmu żywego
16. Krzysztof, prezenter Polsatu
17. Zero lub zupa
18. Część ulicy dla pojazdów
19. Obrusu zupą
23. Powiększenie tarczycy

Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
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tel. 518 718 020
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

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

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

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

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU

Tel.: 510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

POLICJA
NIE STOSOWAŁ SIĘ DO PRZEPISÓW RUCHU
DROGOWEGO - ZAROBIŁ 28 PUNKTÓW KARNYCH

We wtorek (18.01.br.) w godzinach popołudniowych w Bukownie
na ulicy Wodącej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Olkuszu z grupy „Speed”, zmierzyli prędkość
kierującego fordem. Kierowca jechał w terenie zabudowanym z prędkością 105 km/h. Zgodnie z przepisami na tym odcinku drogi można
jechać najwyżej 50 km/h. Widząc, jak kierowca swoją jazdą stwarza
realne zagrożenie w ruchu drogowym, policjanci wydali mu wyraźny
sygnał do zatrzymania się, lecz ten zignorował ich polecenie i oddalił się z miejsca. Kierowca nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość,
ale i wyprzedzał pojazd, który znajdował się przed przejściem dla
pieszych. Policjanci ruszyli za tym kierowcą, jednak mężczyzna ostatecznie oddalił się mundurowym z pola widzenia. Funkcjonariusze
jednak nie dali za wygraną i ustalili tego kierowcę. 19 stycznia zapukali
do mieszkania znajdującego się w Gminie Bolesław, gdzie przebywał
27-letni mężczyzna.
W piątek (21.01.br.) mężczyzna został przesłuchany i policjanci z komisariatu w Bukownie przedstawili mu zarzuty z kodeksu
wykroczeń tj. przekroczenia dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym, wyprzedzania na przejściu dla pieszych oraz
niezastosowania się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym mężczyzna otrzymał aż 28 punktów karnych i stracił prawo jazdy. Policjanci skierowali
wniosek do sądu o ukaranie.

POLICYJNA AKCJA NURD W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Olkuszu realizują działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. W policyjną akcję zaangażowanych jest 12 funkcjonariuszy.
Szczególnym nadzorem zostaną dzisiaj objęte miejsca, które są
wyjątkowo niebezpieczne dla pieszych. Mundurowi będą się skupiać
głównie na wykroczeniach popełnianych przez kierujących w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. Reagować będą również na
inne wykroczenia kierujących, którzy swoim zachowaniem stanowią poważne niebezpieczeństwo na drodze. Ta akcja jest wyrazem
troski o bezpieczeństwo pieszych i stanowi jeden z przykładów działań realizowanych przez policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
Zimą piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników
ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków. Apelujemy do pieszych,
by dbali o swoje bezpieczeństwo i przestrzegali przepisów ruchu drogowego, a zimą, kiedy widoczność na drodze jest
znacznie ograniczona, korzystali z elementów odblaskowych.

UWAGA NA OSZUSTÓW – SENIORKA STRACIŁA
PONAD 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH „POMAGAJĄC W POLICYJNEJ AKCJI”

Pomimo licznych apeli oraz szeroko zakrojonych akcji profilaktyczno-edukacyjnych, Policja każdego dnia odnotowuje przypadki oszustw
dokonywanych na tzw. legendę (między innymi: „na wnuczka”, „na
policjanta”, „na wypadek”, „na pracownika banku”). Ofiarami tych
przestępstw padają zazwyczaj seniorzy. Oszuści w taki sposób
prowadzą rozmowę ze swymi ofiarami, aby wywołać u nich zdenerwowanie i uśpić ich czujność. Manipulacja sprawia, że część tych
osób wierzy w historie opowiadane przez oszustów i przekazuje im
swoje oszczędności.
Tak było i 14 stycznia br., gdy do 98-letniej mieszkanki powiatu
olkuskiego zadzwonił mężczyzna, który podawał się za policjanta „inspektora Tomasza Majdę”. Oszust informował, że potrzebuje pomocy podczas policyjnej akcji, której celem jest zatrzymanie
przestępców i liczy na jej zaangażowanie. Rozmowa z seniorką trwała około godziny. Fałszywy policjant w taki sposób prowadził
konwersację, że kobieta nie zorientowała się, iż ma do czynienia z oszustem. Mężczyzna dokładnie instruował swoją rozmówczynię o kolejnych etapach postępowania. 98-latka myśląc, że pomaga w policyjnej akcji, zgodnie z instrukcją, przez okno mieszkania
przekazała torbę z pieniędzmi. W ten sposób straciła ponad 50 tysięcy złotych.
Apelujemy do mieszkańców o zachowanie rozsądku i ostrożności w kontaktach z osobami obcymi, szczególnie takimi, które
namawiają nas do wypłacenia i przekazania pieniędzy.

REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI

Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu olkuskiego, którzy
stosowali przemoc wobec swoich dzieci. W obu przypadkach policja
wszczęła procedurę „Niebieskie Karty”. To bardzo ważny instrument
do ochrony wszystkich osób, które doświadczają takich problemów
w swoich domach. Dzięki szybkiej reakcji i działaniu powstaje możliwość pomocy ze strony różnych organizacji.
W czwartek (13.01 br.) policjanci z komisariatu w Bukownie zostali
powiadomieni przez pielęgniarkę środowiskową, że 6-tygodniowa
dziewczynka ma zasinienia na nóżkach, które nie mogły powstać
w sposób naturalny. Osobą odpowiedzialną za spowodowanie obrażeń u dziecka był 22-letni ojciec dziewczynki. Policjanci zatrzymali go
i doprowadzili do policyjnego aresztu. W piątek 22-latek został przesłuchany i prokurator przedstawił mu zarzut spowodowania obrażeń ciała
u 6-tygodniowej córki, do którego mężczyzna się przyznał. Wobec 22-latka prokurator zastosował policyjny dozór oraz zakaż zbliżania
się do pokrzywdzonej. Ze względu na problemy zdrowotne matki, dziecko decyzją sądu trafiło pod opiekę bliskiej rodziny.
Kolejny przypadek, który odnotowano w piątek (14.01. br.) dotyczył stosowania przemocy wobec dziecka i rodziny. To dzięki reakcji szkoły podjęto natychmiastowe działania, a sprawca nie pozostał bezkarny. Szkoła powiadomiła policję o tym, że jeden z jej
uczniów, 11-latek, ma ślady na ciele, które prawdopodobnie powstały w skutek pobicia. Policjanci ustalili szybko okoliczności
tego zdarzenia. Okazało się, że ojczym 11-latka, 33-latek znęcał się nad rodziną, wszczynał bezpodstawnie awantury, w których
ubliżał żonie oraz dzieciom, szarpał, popychał i poniżał swoich najbliższych. 15 stycznia br. podejrzany usłyszał zarzuty znęcania
fizycznego i psychicznego nad żoną i dziećmi. Wobec mężczyzny prokurator zastosował dozór policji oraz nakaz opuszczenia
lokalu mieszkalnego i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.
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ELEKTRONARZĘDZIA

KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

SPRZEDAŻ

v „MARTIN I MAGICZNY LAS”
11.02 - 15.02 godz. 16:00
v „355”
11.02 - 15.02 godz. 17:45
v „8 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH”
• 11.02 - 15.02 godz. 20:00 • 18.02 - 23.03 godz. 17:40
v „SKARB MIKOŁAJKA”
• 18.02 - 23.02 godz. 15:40
v „MOONFALL”
• 18.02 - 23.02 godz. 19:30
v „WIKI I JEJ SEKRET”
• 25.02 - 2.03 godz. 16:00
v „TITANE”
• 25.02 - 2.03 godz. 17:45
v „MIŁOŚĆ JEST BLISKO”
25.02 - 2.03 godz. 19:50

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

SERWIS
Naprawa elektronarzędzi

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

tel: 533 190 712

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM
v „SKARB MIKOŁAJKA”
• 10.02 - 13.02 godz. 16:00, 17.02 godz. 16:00
v „LICORICE PIZZA”
• 11.02 - 13.02 godz. 17:45 • 17.02 godz. 17:45
v „KRZYK”
• 11.02 godz. 20:15, 12.02 godz.20:00, 13.02 godz. 20.15 •17.02 godz. 20:00
v „MIŁOŚĆ JEST BLISKO”
• 11.02 godz. 18:00 • 12.02 godz. 20:15 • 13.02 godz. 18:00 • 17.02 godz. 20:15
• 18.02 godz. 20:15 • 19.02 godz. 16:45, 20.02 godz. 18:00 • 24.02 godz. 20:00
v „MIŁOŚĆ, SEX & PANDEMIA”
•11.02 godz. 20:00 • 12.02 godz. 18:00 • 13.02 godz. 20:00 • 17.02 godz. 18:00 8
• 18.02 godz. 20:30 • 19.02 godz. 18:30 • 20.02 godz. 18:15 • 24.02 godz. 20:15
v „UNCHARTED”
• 18.02 godz. 16:15 • 19.02 godz. 14:30 • 20.02 godz. 16:00, 24.02 godz. 16:15, 25.02 godz. 18:15, 26.02 godz.
18:15, 27.02 godz. 18:15, 3.03 godz. 18:15
v „Krime story. Love story”
• 18.02 godz. 17:45 • 20.02 godz. 20:00 • 24.02 - 27.02 godz. 17:45 • 3.03 godz. 17:45
v „POTWORNA RODZINKA”
• 25.02 godz. 14:30 i 16:00 • 26.02 godz. 14:00 i 16:00 • 27.02 godz. 14:00 i 16:00 • 3.03 godz. 14:30 i 16:00
v „WYJDŹ ZA MNIE”
• 25.02 - 27.02 godz. 20:15 • 3.03 godz. 20:15

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

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

Kontakt:

NOWOŚĆ!

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

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.

8

Reklamy

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

OFERTA
WAKACJE 2022
JUŻ DOSTĘPNA
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

 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

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

WYLEWKI MASZYNOWE

MIXOKRET

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

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

Terminale płatnicze
Pełna integracja
z kasami fiskalnymi

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

PRZEDSTAWICIEL:

