
Obszar gmin, miast i wsi: Bogucin Duży, Bogucin Mały, BOLESŁAW, Braciejówka, Brzozówka, BUKOWNO, Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec, 
Kaliś, KLUCZE, Kogutek, Kolbark, Kosmolów, Krze, Krzykawka, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Laski, Małobądz, Michałówka,  Niesułowice, Olewin, OLKUSZ, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie,  
Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek, Sieniczno, Strzegowa, Troks, TRZYCIĄŻ, Ujków Nowy,  Wierzchowisko, Witeradów, WOLBROM, Zadroże, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada.

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

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

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

MOŻLIWOŚĆ
DOSTAWY

U nas kupisz drzwi wewnętrzne
sosnowe i dębowe.
Surowe lub malowane
- do wyboru wiele kolorów i kilkaset modeli

w tym białe lub bielone.

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

• Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm • Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm
• Deski elewacyjne 13 cm • Deski podłogowe
• Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Listwy wykończeniowe z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu • Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne • Zabawki, ozdoby, bibeloty, skrzynki do decupage
• MEBLE OGRODOWE • MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO

• Pergole różne wzory i wymiary
• Donice drewniane różne kolory i wymiary
• PRODUKTY POLSKIE

W ATRAKCYJNYCH CENACH!

Oferujemy:

Serdecznie zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

WSZYSTKO
Z DREWNA

"U GÓRALA"

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

Wesołych
Świąt

24h MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282
www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl

TEL.: 5000 999 01TEL.: 5000 999 01
POMOC DROGOWA • TRANSPORTPOMOC DROGOWA • TRANSPORT

SKUTERY

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Salon skuterów używanych z gwarancją
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 2000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

• Złomowanie chińskich skuterów

CZYNNE
PON. – SOB.800 - 2200

Tel. 728 122 613

Orzech I • Orzech II • Kostka
Groszek • Ekogroszek • Ekomiał

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

SPRZEDAŻWĘGLA

DOWOZIMY PODWSKAZANY ADRES!

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

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

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

NAPRAWA GŁOWIC
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.

Tel. 884-096-113

OSUSZACZE BUDOWLANEWYNAJEM
PRZYŚPIESZ REMONT • POZBĄDŹ SIĘ WILGOCI

tel. 507 5555 39

WWW.WYNAJEM-OLKUSZ.PL

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

KRYN-KOM

KOMINKI - GLAZURA - TERAKOTA
• wkłady kominkowe
• piece wolnostojące na pellet
• płytki ścienne i podłogowe
• kamień dekoracyjny
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www.gwarek-olkuski.pl 
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gwarekolkuski@wp.pl
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16 URODZINY GWARKA OLKUSKIEGO
Drodzy Czytelnicy, Reklamodawcy oraz Współpracownicy, jesteśmy z Wami już 16 lat! Dokładnie w kwietniu 2006 
roku miało miejsce pierwsze wydanie „Gwarka Olkuskiego”. Na przestrzeni tych lat obserwowaliśmy zmieniający się 
wokół nas świat i staraliśmy się przedstawiać Państwu informacje z powiatu olkuskiego w jak najlepszy sposób.
Prowadzimy stałe rubryki z wiadomościami z Urzędu Miasta 
i Gminy oraz z innych urzędów i instytucji działających na tere-
nie powiatu olkuskiego.  W każdym numerze znajdą też Państwo 
najświeższe informacje z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, 
wydarzenia kulturalne (kino, przedstawienia teatralne, wystawy 
i inne imprezy). Rubryka z nocnymi dyżurami aptek z Olkusza 
i Wolbromia również zagościła u nas na stałe. 
Staramy się, aby nasza gazeta była na tyle różnorodna tematycznie, 
aby każdy znalazł w niej coś dla siebie, dlatego regularnie publiku-
jemy  ciekawe przepisy kulinarne w wykonaniu Ulli Pałki, prowa-
dzącej bloga „Kuchnia na Wzgórzu” czy naszą autorską Krzyżówkę, 
któracieszy się sporą popularnością, zwłaszcza kiedy ogłaszamy 
w niej konkursy z nagrodami w postaci ciekawych książek.
W ciągu tych lat poznaliśmy wiele wspaniałych osób, firm i or-
ganizacji, z którymi jesteśmy w stałej współpracy. Szczególnie 
cieszymy się ze współpracy z Wydawnictwem Poznańskim dzięki  
któremu powstał kącik „WARTO PRZECZYTAĆ”.
Trzeba również wspomnieć o naszych działaniach „non profit”, 
ponieważ zawsze pochylimy się nad Waszą prośbą o nagłośnienie 
spraw dotyczących pomocy innym, takich jak wszelkiego rodzaju 
zbiórki dla osób potrzebujących, czy akcje „Przekaż 1% podatku”. 
W naszej gazecie znajdziecie również kącik poświęcony naszym  
przyjaciołom - „Zwierzaki do adopcji”, gdzie przedstawiamy zwie-
rzaki ze Schroniska Psie Pole z Racławic szukające domu.
Najlepszą dla nas zapłatą za tego typu ogłoszenia jest fakt dołoże-
nia cegiełki do tak wspaniałych inicjatyw społecznych. Miło jest 
nam również obejmować patronat medialny nad wydarzeniami 
sportowymi oraz kulturalnymi. 
Nie możemy zapomnieć o podziękowaniach dla naszych wszyst-
kich Klientów, ponieważ oprócz wyżej  opisanych treści publiko-
wanych na łamach naszej gazety, sporą jej część  zajmują reklamy 
zamawiane przez Was. To w dużym stopniudzięki Wam możemy 
działać nieustannie od tak wielu lat.
Chcielibyśmy przypomnieć, że „Gwarek” jest gazetę całkowicie 
niezależną, finansowaną ze środków własnych wydawcy i wpły-

wów z reklam, nie jest finansowany przez jakąkolwiek instytucję 
samorządową, partię polityczną czy inną zorganizowaną strukturę.
Na tych samych zasadach działa „Gwarek Zawierciański”, ukazu-
jący się od 2016 roku na obszarze powiatu zawierciańskiego oraz 
powiązany z nami rodzinnie i biznesowo „Gwarek Małopolski” 
ukazujący się od 10 lat na terenie pięciu podkrakowskich gmin 
(Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś oraz 
Zabierzów).
Gwarek to jednak nie tylko branża wydawnicza. Poprzez ciągły 
rozwój udaje nam się realizować kolejne plany i założenia. Jesteśmy 
do Waszej dyspozycji przy budowaniu kompleksowego wizerunku 
firmy. Tworzymy strony internetowe, znaki firmowe, logotypy, 
projekty reklam outdoor oraz internetowych. 
Na przestrzeni tych lat uruchomiliśmy również dwa Biura Obrotu 
Nieruchomościami, które obsługują głównie  ten sam obszar 
co gazety - „Gwarek Nieruchomości” oraz „Gwarek Agencja 
Nieruchomości”.
Nasze wykształcenie, wiele szkoleń, kursów oraz doświadczenie 
w marketingu i reklamie składają się na wysoki poziom świadczo-
nych przez nas usług. Mogą nam Państwo w pełni zaufać i powie-
rzyć sprzedaż lub zakup swojej nieruchomości.
Na sukces „Gwarka” składa się praca całego naszego zespołu, nasi 
Klienci, których wciąż przybywa oraz Wy – nasi Czytelnicy, do 
których gazeta dociera. Dziękujemy Wam wszystkim!

Z serdecznymi pozdrowieniami  
Wydawca - Anna Mucha  

oraz cały zespół „Gwarka”
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Prace na basenie w Olkuszu idą pełną parą
W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęła się modernizacja kompleksu base-
nowego na terenie OSW „Czarna Góra” w Olkuszu. Roboty obejmują zarówno 
niecki basenowe, technologię filtrowania i obiegu wody, trybuny przy base-
nie, jak również budynek ratowników oraz szatni. Duży nacisk kładziony jest 
na jakość wykonanych prac oraz ich terminowość – zakończyć się mają przed 
sezonem kąpielowym. Całość prac wyceniono na ok. 6 mln złotych.
- Ponad dwudziestoletni basen 
bardzo często nas zawodził, 
a prowadzone doraźne remonty 
okazywały się rozwiązaniami je-
dynie tymczasowymi. Zmieniły 
się technologie i wykorzystywane 
materiały, które dziś o wiele lepiej 
odpowiadają tego typu obiektom. 
Trwająca gruntowna przebudowa 
da nam pewność, że basen bę-
dzie odpowiadał współczesnym 
standardom wypoczynku i bę-
dzie znacznie mniej awaryjny. 
Mieszkańcy – głównie najmłodsi 
– z pewnością docenią również 
nowe urządzenia zabawowe – 
komentuje Roman Piaśnik, bur-
mistrz Olkusza.
Uważni obserwatorzy z pew-
nością wiedzą już, że dobiegły 
końca prace związane z ocieple-
niem, wykonaniem nowej elewacji 
i wymianą pokrycia dachowego 
budynków szatni i socjalno-byto-
wych. Modernizacja objęła rów-
nież pomieszczenie ratowników. 
W części basenowej trwa nato-
miast reprofilacja rynien. Ponadto 
przygotowywane są podłączenia 
dla nowych atrakcji basenowych, 
co wymaga rozbudowy istnieją-
cego pomieszczenia technologicz-
nego. W przygotowaniu są pod-
łoża na potrzeby wyłożenia folii 
basenowej. W budowie jest także 
zbiornik przelewowy. Aktualnie 

prowadzone prace obejmują też 
modernizację technologii uzdat-
niania wody. Równocześnie 
dostarczane są pompy ciepła do 
podgrzewania wody w strefie 
rekreacyjnej.
- Duży nacisk kładziemy na 
to, by zmodernizowany obiekt 
dawał jak najwięcej radości na-
szym mieszkańcom, stąd – prócz 
wymiany zużytych elementów 
technicznych – stawiamy na 
rozbudowę części rekreacyjnej 
basenu. Efekty tych prac zoba-
czymy już w tym sezonie. Park 
Czarna Góra stał się w ostatnim 

czasie prawdziwym centrum 
rekreacyjno-wypoczynkowym, 
z którego chętnie korzystają nasi 
Mieszkańcy w różnym wieku, ale 
także zawodowi sportowcy spoza 
terenu naszej gminy. Wszystkie 
te prace – trwające i planowane, 
jak budowa obiektu wielofunk-
cyjnego z lodowiskiem – są inwe-
stycją w zdrowie Mieszkańców 
Miasta i Gminy Olkusz, dlatego 
wymagają naszej szczególnej 
uwagi – podsumowuje Roman 
Piaśnik.

Wolbrom - Mamy ponad  
10 mln. zł na Gołaczewiankę 

W poniedziałek 21 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w obec-
ności posłów: Filipa Kaczyńskiego i Rafała Bochenka oraz wojewodów: 
Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego i Ryszarda Pagacza – Wicewoje-
wody Małopolskiego odbyła się oficjalna ceremonia uroczystego podpisa-
nia umów dotacji na zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W uroczystości nie zabrakło 
Burmistrza Adama Zielnika, 
który podpisał umowę na dotację 
w wysokości 10.148.607 zł. na 
przebudowę tzw. Gołaczewianki, 
na zadanie „Przebudowa drogi 
gminnej w km od 0+000 do km 
5+000 w miejscowości Gołaczewy 
i Chełm, Gmina Wolbrom”.
Chodzi tu o 5 kilometrowy 
odcinek byłej drogi powiato-
wej, prowadzącej od DW 783 
w Gołaczewach do DW 794 
w Chełmie, którą burmistrz 
Adam Zielnik przejął do za-
sobu dróg gminnych od Powiatu 
Olkuskiego z dniem 01.01.2022r. 
(Uchwała Nr XL/350/2021 Rady 
Miejskiej w Wolbromiu z dnia 
24 sierpnia 2021 r. w sprawie za-
liczenia do kategorii dróg gmin-
nych, drogi powiatowej nr 1123K 
Chrząstowice – Poręba Górna na 
odcinku Gołaczewy – Chełm, tj. 
od km 0+000 do km 5+007).
Ogólna wartość projektu opiewa 
na 16.914.345,21 zł a deklarowany 
wkład własny Gminy Wolbrom 
wynosi: 6.765.738,21 zł. Okres 
realizacji zadania to: 01.02.2022 
– 30.05.2024.
Warto przypomnieć, iż na liście 
rezerwowej znalazł się wnio-
sek o kwotę dotacji w wysokości 
1.406.416 zł. na zdanie „Remont 

drogi gminnej 120587K w km od 
1+450 do km 2+950 w miejsco-
wości Chełm i Zasępiec. Gmina 

Wolbrom”. Całość zadania: 
2.344.026,87 zł.

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2299 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

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

Wolbrom, ul. Krakowska 20a
Tel.: 511 840 445

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

www.MEBLEbenek.pl

ZMIANA ADRESU

Informacje • Reklamy
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Radosnej 

Wielkanocy!
 

Z okazji nadchodzących Swiąt

Wielkanocnych najserdeczniejsze

życzenia zdrowia, szczęsćia i radosći

oraz sukcesów w życiu prywatnym 

i zawodowym. 

Kolejna nagroda dla Olkusza za 
rewitalizację Kwartału Królewskiego

30 marca w Operze Krakowskiej odbyła się Gala Fundusze z Kulturą, w czasie której 
burmistrz Olkusza Roman Piaśnik otrzymał z rąk wicemarszałka Województwa 
Małopolskiego Łukasza Smółki statuetkę laureata plebiscytu „Fundusze Europej-
skie są w Małopolsce”. Została ona przyznana za rewitalizację  kwartału królewskie-
go w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach 
ratusza, jako najlepszego projektu w powiecie z wykorzystaniem środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
- Jest to kolejne zaszczytne 
wyróżnienie, które otrzy-
maliśmy w ostatnim czasie. 
Tym razem zawdzięczamy 
je głosom internautów, co 
jest tym bardziej cenne, 
ponieważ świadczy o tym, 
że ekspozycja Podziemny 
Olkusz zyskała uznanie 
M i e s z k a ń c ó w M i a s t a 
i Gminy Olkusz oraz od-
wiedzających nas Gości. 
Dziękuję wszystkim, któ-
rzy zagłosowali na Olkusz, 
doceniając i promując na-
sze piękne Srebrne Miasto. 
Razem możemy być dumni 
z tego, jak się zmienia – ko-
mentuje Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.
Głosowanie w plebiscy-
cie „Fundusze Europejskie są 
w Małopolsce” trwało do 3 listo-
pada ubiegłego roku. Internauci 
docenili projekt, którego głów-
nym elementem jest ekspozycja 
Podziemny Olkusz, w nowocze-
sny sposób pokazująca historię 
Srebrnego Miasta. W zabytko-
wych piwnicach gotyckiego ratu-
sza można poznać dzieje Olkusza. 
Z kolei piwnice dawnego kwar-
tału królewskiego kryją niezwy-
kłą, interaktywną ekspozycję po-

święconą historii górnictwa srebra 
i ołowiu oraz olkuskiej mennicy.
Ekspozycja została oddana do 
użytku 22 maja 2021 roku i od 
tego czasu przyciągnęła dzie-
siątki tysięcy zainteresowanych 
turystów. Cieszy się także popu-
larnością wśród instytucji i portali 
branżowych. Kilka miesięcy temu 
Podziemny Olkusz otrzymał od 
Polskiej Organizacji Turystycznej 
certyf ikat Najlepszy Produkt 
Turystyczny Roku 2021 oraz cer-
tyfikat „Polskie Szlaki Polecają”, 

przyznany przez znany 
portal podróżniczy Polskie 
Szlaki.
Nie tylko Podziemny Olkusz 
buduje markę Srebrnego 
Miasta na terenie woje-
wództwa i całego kraju. 
Zamek Rabsztyn został 
doceniony w ogólnopolskim 
konkursie Narodowego 
Inst y tutu Dziedzict wa 
„Zabytek Zadbany” w ka-
tegorii „właściwe użytko-
wanie i stała opieka nad 
zabytkiem”, a Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich zo-
stał laureatem konkursu 
„Wydarzenie Historyczne 
Roku” w kategorii „Edukacja 
i multimedia”.
- Wszystkie te wyróżnienia 

to znakomita promocja Olkusza, 
jako miejsca przyjaznego i atrak-
cyjnego dla turystów. Jest to 
również wyraźny dowód na to, że 
oddajemy do użytku przemyślane 
i naprawdę wartościowe produkty 
turystyczne. Dlatego gorąco 
wszystkich zachęcam do odwie-
dzania Gminy Olkusz, pozna-
wania jej walorów i niezwykłych 
ludzi – podsumowuje Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Z okazji ŚwiątWielkanocnych
życzymy naszym

Klientom i Czytelnikom,
aby tenwyjątkowy czas

był pełenwiary, nadziei i miłości,
a spotkaniaw gronie najbliższych

upływaływmiłym,
wiosennymnastroju.

życzy
Redakcja

Gwarka Olkuskiego

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ży��y�� z��ow��h,
ra���n��h i ����d��c�
Świą� W���ka���n��h,
s�ę�zo��c� � ro���n���,
peł��� c�e�ł� ��mo���r��.
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PORADNIK ZDROWEJ  
i ŚWIADOMEJ KOBIETY

RAK SZYJKI MACICY  
– CZY JUŻ SIĘ ZBADAŁAŚ? 
Co roku prawie 3500 Polek słyszy diagnozę – nowotwór 
szyjki macicy! Połowa z nich nigdy nie wyzdrowieje, ponie-
waż zgłosiła się do lekarza zbyt późno. Dlaczego? Główne 
powody to niski poziom wiedzy i zbyt rzadkie wykonywanie 
badań profilaktycznych. 
Główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy jest zakażenie 
onkogennym serotypem wirusa brodawczaka ludzkiego 
HPV, przenoszonego drogą płciową.  Wirus HPV odpowiada 
w ponad 90 procentach za rozwój tego nowotworu. Inne 
czynniki tzw. zwiększające ryzyko rozwoju raka szyjki ma-
cicy to m.in. 
• wczesne rozpoczęcie życia seksualnego
• palenie papierosów
• duża liczba porodów
• wieloletnie przyjmowanie hormonal-

nych leków antykoncepcyjnych
• stany zapalne dróg rodnych 
• obniżenie odporności i długotrwały stres
• stwierdzona wcześniej zmiana patolo-

giczna w badaniu cytologicznym. 
Choć według statystyk, najczęściej chorują panie w wieku 
45-55 lat,  to coraz częściej raka szyjki macicy wykrywa się 
u kobiet po 30 roku życia. 

JAKIE MOGĄ BYĆ OBJAWY? 
We wczesnych stopniach zaawansowania brak jest zazwy-
czaj uchwytnych objawów raka szyjki macicy. Dlatego tak 
ważne są systematyczne badania ginekologiczne połączone 
z badaniem cytologicznym pobranego materiału z szyjki 
macicy. W przypadkach bardziej zaawansowanych mogą 
wystąpić takie objawy jak, krwawienia w czasie pomiędzy 
miesiączkami, dłuższe i obfitsze miesiączki niż zazwyczaj, 
ból występujący w trakcie stosunku,  krwawienia pomeno-
pauzalne (po okresie przekwitania).

RAK, KTÓREGO MOŻNA WYLECZYĆ
Rak szyjki macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, 
które można wykryć na etapie przedinwazyjnym. Dzięki 
wczesnej diagnozie, choroba jest wyleczalna w 100 procen-
tach. Rozwój choroby następuje dość wolno, na przestrzeni 
od 3 do 6 lat.  W tym okresie może ona nie dawać żadnych 
objawów, albo mogą być one nieregularne i dyskretne.   - 
Jakkolwiek rozwój nowotworu od stanu przedrakowego 
do raka trwa zazwyczaj kilka lat, jednak zdarza się błyska-
wiczny rozwój choroby kiedy czas ten była skrócony do 
kilku, kilkunastu miesięcy, tzw. „dramat w jednym akcie”. 
Dlatego tak ważne są regularne badania profilaktyczne – 

mówi Krzysztof Mirocki, ginekolog-położnik, specjalista 
endokrynologii onkologicznej i rozrodczości. 

CYTOLOGIA – BADANIE RATUJĄCE ŻYCIE 
Cytologia to badanie, które ma na celu wykrycie przedin-
wazyjnych stanów nowotworowych. Materiał do badania 
cytologicznego (rozmazy cytologiczne) pobierany jest spe-
cjalną szczoteczką z tarczy i szyjki macicy i przenoszony na 
podłoże płynne, lub czyste szkiełko podstawowe i utrwa-
lane specjalnym płynem. Badanie jest z zasady bezbolesne 
i trwa tylko kilka minut. 

DLA KOGO JEST TO BADANIE?  
Badanie cytologiczne powinny wykonywać  wszystkie ko-
biety w wieku rozrodczym, a także nastolatki, które już roz-
poczęły współżycie seksualne.  Każda kobieta od 21. roku 
życia i maksymalnie w ciągu 3 lat od rozpoczęcia współżycia 
powinna się zgłaszać na regularne badania cytologiczne 
wykonywane nie rzadziej niż co 3 lata, a w grupach ryzyka 
nawet co rok. 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO BADANIA? 
Najlepszym momentem na wykonanie badania jest 10-20 
dzień cyklu. Na pobranie materiału najlepiej zgłosić się nie 
wcześniej niż 4 dni po ostatnim dniu miesiączki i nie później 
niż 4 dni przed rozpoczęciem miesiączki. Co najmniej 4 dni 
przed pobraniem wymazu cytologicznego nie należy stoso-
wać żadnych leków dopochwowych. Przed wizytą u lekarza 
dobrze jest przypomnieć sobie datę ostatniej miesiączki, 
wyliczyć długość trwania cyklu, a także przygotować in-
formacje o stosowanych lekach i antykoncepcji (dobrze, 
jeśli znamy nazwy), przebytych i przewlekłych chorobach, 
ciążach oraz porodach.

GDZIE MOŻNA BEZPŁATNIE SIĘ ZBADAĆ? 
Od wielu lat prowadzone są programy profilaktyczne po to, 
by jak najwięcej kobiet z grupy ryzyka mogło zrobić cytolo-
gię. Cytologię w programie badań przesiewowych realizo-
wanych przez NFZ możemy zrobić bezpłatnie raz na 3 lata, 
w placówkach, które posiadają umowę z NFZ w zakresie 
programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego 
wykrywania raka szyjki macicy.  Program profilaktyki raka 
szyjki macicy (cytologia) adresowany jest do kobiet w wieku 
25-59 lat:
• które nie miały wykonanej cytolo-

gii w ciągu ostatnich trzech lat;
• obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem 

HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażo-
nych HPV – serotypem onkogennym), które nie miały 
wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Gabriela Oberbek  
krakowska aktorka teatralna, filmowa 

i telewizyjna. Znana m.in. z takich seriali jak: 
„Przyjaciółki”, „Krew z krwi”, „Czas Honoru”, 

„Misja Afganistan”, „Prawo Agaty”. 
Ostatnio zyskała popularność w serialu 

„Sprawiedliwi Wydział Kryminalny”. 

Drogie Dziewczyny, 
Kochane Kobiety! 

Jesteśmy współczesnymi wojowniczkami 
walczącymi o ognisko domowe, sukcesy 
zawodowe i o głośno brzmiący głos do-
tyczący naszych praw. Dziś jak nigdy po-
trzebujemy siły. Często jednak zapomi-
namy o tym, że najpierw musimy zadbać 
o siebie. Wiele z nas nadal obawia się wi-
zyt u ginekologa, badań profilaktycznych 
i ewentualnej diagnozy.  Jednak to wła-
śnie cytologia, regularne badania gine-
kologiczne, mogą nam uratować zdrowie 
i życie. Badajmy się, bo rak szyjki macicy 
to nie musi być wyrok, a wykryty odpo-
wiednio wcześnie daje szansę na pełne 
wyleczenie. Warto się badać, bo warto 
żyć. Dla siebie i innych. 

Kampania edukacyjna jest realizowana w ra-
mach projektu pn. „Kształtowanie świado-
mości zdrowotnej kobiet w wieku 25-59 
lat w zakresie profilaktyki raka szyjki ma-
cicy w latach 2019-2022” współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na temat badań cytologicz-
nych, zdrowego stylu życia można znaleźć na 
stronie www.zdrowiewtobie.com

Informacje • Reklamy
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Właściciele budynków mają czas do końca 
czerwca na złożenie deklaracji do CEEB

Wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 
2022 roku powinni złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła.
Można to zrobić osobiście, 
w swoim urzędzie gminy, 
lub za pośrednictwem 
Internetu. Warto się po-
spieszyć, bo za niedopeł-
nienie tego obowiązku 
grożą kary grzywny.

Czym jest CEEB?

Cent ra lna Ew idenc ja 
Emisyjności Budynków 
została uruchomiona 1 
lipca 2021 roku. Jej celem 
jest zgromadzenie danych 
na temat tego, jak Polacy ogrze-
wają swoje domy. Taka wiedza 
i sporządzana na jej podsta-
wie mapa emisyjności pomogą 
w walce ze smogiem i zanie-
czyszczeniem powietrza.
Baza pozwoli określić rejony 
potrzebujące szczególnie in-
tensywnych działań związa-
nych z wymianą źródła ciepła. 
Ma umożliwić także skuteczne 
dostosowanie programów mo-
dernizacji. CEEB w przyszło-
ści będzie uwzględniał również 
informacje na temat udzielonej 
pomocy publicznej w zakresie 
termomodernizacji i wymiany 
kotłów. Jest zatem narzędziem 
dla samorządów i administracji 
rządowej do skutecznego prowa-
dzenia działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza.
Kto powinien złożyć deklarację?

In for mac j ę  o  u ż y w a nyc h 
i posiadanych urządzeniach 
grzewczych powinien przeka-
zać każdy właściciel budynku 
mieszkalnego lub niemieszkal-
nego. W przypadku budynków 
wielorodzinnych obowiązek 
ten powinien wypełnić za-
rządca zbiorczo dla części lub 
całego budynku. Jeśli jednak 
w budynku są lokale, które mają 
indywidualne źródło ciepła, to 
właściciele takich mieszkań 
muszą to zgłosić do zarządcy, 
bądź indy widualnie złożyć 
deklarację.
Do bazy należy zgłosić wszyst-
kie używane źródła ogrzewa-
nia, takie jak sieć ciepłownicza, 
kocioł grzewczy z wymienie-
niem jego typu, piec węglowy, 
podgrzewacz czy kominek. 
Trzeba zarejestrować także od-
nawialne źródła energii: pompy 

ciepła, geotermię, panele 
słoneczne podgrzewa-
jące wodę, z wyjątkiem 
fotowoltaiki.

Do kiedy mamy czas?
Każdy właściciel lub za-
rządca już użytkowanego 
i ogrzewanego budynku 
ma obowiązek złożenia 
deklaracji w wersji elek-
tronicznej lub papierowej 
do 30 czerwca 2022 roku. 
W przypadku nowo insta-

lowanych urządzeń grzewczych 
termin ten wynosi 14 dni od 
uruchomienia źródła ciepła.
Jak złożyć deklarację do CEEB?
Źródło ogrzewania można zgło-
sić w tradycyjnej papierowej 
formie lub za pośrednictwem 
strony internetowej www.zone.
gunb.gov.pl. Ważne: aby sko-
rzystać z tej formy zgłoszenia, 
należy posiadać profil zaufany 
lub e-dowód.
Osoby chcące złożyć deklarację 
osobiście muszą wypełnić for-
mularz odręcznie i wysłać go 
pocztą albo doręczyć do wła-
ściwego ze względu na umiej-
scowienie domu urzędu miasta 
lub gminy. Potrzebne formula-
rze znajdują się na stronie www.
umbukowno.pl w wiadomości 
z dnia 5.04.br.

Zapadlisko w olkuskim lesie wciąż się powiększa
Informowaliśmy Was już w lutym o zakazie wstępu do olkuskiego lasu przy 
ul. Żuradzkiej z powodu powstałych niebezpiecznych zapadlisk.
W ostatnim czasie zapadlisko 
przy popularnym szlaku powięk-
szyło się dwukrotnie. 
Mimo licznych ostrzeżeń na 
stronie Nadleśnictwa oraz sa-
mych tabliczek, które można 
znaleźć w lesie z informacją: 
„ZAKAZ WSTĘPU DO LASU 
– ZAPADLISKO” pojawia się 
tutaj wiele osób, które chciały 
zobaczyć dziurę na własne oczy. 
Pr z y pom ina my,  ż e  z a k a z 
wstępu do lasu obowiązuje od 
5.04.2022 do dnia 31.03.2023 
r. z możliwością skrócenia, 

bądź wydłużenia okresu obo-
wiązywania zakazu wstępu.

Zakaz wstępu jest pod karą 
grzywny. 

 v foto: Grzegorz Przetakiewicz

POCIĄGIEM BEZPOŚREDNIO DO KRAKOWA
Chcielibyśmy poinformować, że w marcowym wydaniu Gwarka Olkuskie-
go z dnia 17.03.br. Opublikowaliśmy wprowadzającą w błąd informację 
odnośnie uruchomionego połączenia Olkusz - Kraków. Poniżej znajdą 
Państwo właściwą treść.
Dobre informacje dla tych, 
którzy podróżują do stolicy 
województwa małopolskiego. 
Uruchomione zostało bezpo-
średnie połączenie kolejowe 
z Krakowem i to spore ułatwie-
nie dla naszych mieszkańców.
Od dnia 14.03.br. Możemy się 
wybrać pociągiem do Krakowa
Połączenie nastawione jest 
głównie na osoby pracujące 
w Krakowie dlatego też pociąg 
będzie kursował od ponie-
działku do piątku. 
Przejazd średnio będzie trwał 
od 60 do 90 minut ponieważ na 
trasie jest również Bukowno, 

Jaworzno,  Trz ebin ia  oraz 
Krzeszowice. 
Cena biletu normalnego to 9 zł. 

Linia obsługiwana jest przez 
firmę POLREGIO 

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Salon skuterów używanych z gwarancją
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 2000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

• Złomowanie chińskich skuterów

DLACZEGOWARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG
SERWISU SKUTERÓWW JERZMANOWICACH:

• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach

• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie
i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności
chłodzonym powietrzem

• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów
jednocześnie, skracając czas naprawy

• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku
do soboty od 6.00 do 23.00

• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe
i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T

• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo
poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy

• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemymotocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw
części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach

• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki
WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET
oraz motorynek STELLA i PONY

• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
i motorowerów z PRL

• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej firmy
ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³;
w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.

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

Google LM. SKUTERY PrzemysławMrozowski MAŁOPOLSKA

SKUTERY

CZYNNE
PON. – SOB.800 - 2200

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697
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Masz dach z azbestem? Do 2032 roku musisz go usunąć!!!
Płyty cementowo-włóknowe zawierające azbest, były kiedyś bardzo popularne. Są bowiem materia-
łem niepalnym, elastycznym, dobrze izolującym. Dziś wiadomo, że azbest jest rakotwórczy.

Szkodliwość azbestu zależy od średnicy jego włókien i długości. Włókna większe są nieco
mniej szkodliwe, ponieważ są zatrzymywane w większości przez rzęski znajdujące się w naszych
górnych drogach oddechowych. Włókna mniejsze natomiast, są usuwane przez organizm człowieka
za pomocą układu odpornościowego. Najniebezpieczniejsze dla zdrowia są włókna, które są długie
i bardzo cienkie – tzw. respiralne, które dostają się do naszych płuc, mogąc powodować nowotwory
i inne choroby.

Odpady zawierające azbest nie mogą być przetwarzane i z tego względu jedynym sposobem
ich unieszkodliwienia jest składowanie. Odpady te należy deponować na składowiskach odpadów
niebezpiecznych przeznaczonych wyłącznie do tego celu lub na wydzielonych częściach
takich składowisk.

Gmina Olkusz od 2006 roku realizuje zadanie, które ma na celu usuwanie wyrobów azbestowych
pochodzących z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Olkusz. W latach 2020-
2022 kontynuując zadanie, Gmina realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz – etap II”. Celem projektu jest
usunięcie jak największej ilości wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenie Miasta
i Gminy Olkusz. Z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2021 roku usunięto i unieszkodliwiono 412,92
ton azbestu ze 199 posesji.

Mimo działań Gminy Olkusz na dachach wciąż pozostają tony azbestu, dlatego Burmistrz Miasta
i Gminy Olkusz zachęca do skorzystania z bezpłatnego wywozu wyrobów azbestowych z posesji.

Pozbądźmy się tego szkodliwego dla naszego zdrowia materiału z naszego otoczenia!
Informacje i wnioski o nieodpłatny odbiór zdemontowanych wyrobów zawierających azbest można uzyskać
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

tel. 32 626 01 67, oraz na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl w zakładce: Ochrona środowiska.

Chcesz
sprzedać lubwynająć

Swój dom,mieszkanie, działkę?

Zapytaj o szczegóły
tel.: 882554688

DOWYNAJĘCIA
Lokale użytkowe, 32 m2, 50 m2, 79 m2, 270m2,
po remoncie, usytuowane w budynku o wysokim

standardzie, dostosowanym do osób
niepełnosprawnych, winda, prywatny parking,

monitoring, alarm, w ścisłym centrummiasta Klucz.
Cena: 31 PLN/m2 netto

DO SPRZEDANIA
M4 63m kw, plus dwie piwnice, balkon, położone

na IV piętrze, z ładnymwidokiem 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
Kontener Budowlany
w dobrym stanie.

Dł. 6 m,
szer. 2,5 m,
wys. 2,5 m.

Cena: 8,5 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkaniebezczynszowe70mkw,dwadużepokoje,

kuchnia z jadalnią, łazienka,wc,plus strych
i pomieszczeniegospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzeniadziałalności,w
ścisłymcentrumŁaz.
Cena: 268 tys. PLN

DOWYNAJĘCIA

22adziałkaprzemysłowa, terenobiektów

produkcyjnych, składów imagazynów,działkapłaska,

utwardzona,oświetlona,ogrodzona, zbudynkiem

oprzeznaczeniubiurowo-socjalnymoraz3garażami,

położonawOlkuszu.
Cena: 5500 PLN netto.

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom

ok. 200m kw, III kondygnacje,
z niezależnymiwejściami, stan surowo
zamknięty, położonyw atrakcyjnym
miejscuwChechle z szeroką 44 a
budowlaną działką oraz 62 a roli.

Cena: 550 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
dom200mkwIIkondygnacje,

podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym,do

zamieszkania,położonynawidokowej19,4
a.wpełniogrodzonejdziałce,gm.Bolesław,

UjkówNowy.
Cena: 495 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie M4w domu

wielorodzinnym, po remoncie ok. 70m
kw, 3 pokoje, kuchnia, łazienka plus

duże pomieszczenia w
podpiwniczeniu, położone na 8 a
działce niedaleko centrumOlkusza.

Cena: 385 tys. PLN

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
parterowy dom ok. 50 m kw, ze stodołą
oraz pomieszczeniem gospodarczym,

ogrodzony, położony na dużej,
malowniczej 64 a działce z

możliwością podziału na mniejsze.
Gmina Szczekociny..
Cena: 269 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 a w całości teren

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 790 z

dostępem domediów: prąd, woda,
telekomunikacja, w kształcie kwadratu, położona

w gminie Łazy.
Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka25a, z czegoczęśćbudowlanaok.15a,

pozostały fragmentRola,możliwośćzabudowydwoma
domamizdostępemdodrogi asfaltowej, pierwsza linia

zabudowy,media: gaz, prąd,woda, kanalizacja,
położonawdobrzeskomunikowanymmiejscuw

UjkowieNowymgminaBolesław.
Cena: 239 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
prostokątnadziałkabudowlana,10a,

druga linia zabudowy, zwydanympozwoleniem
nabudowę,media: gaz, prąd,woda,

położonawmalowniczymmiejscuwOlewinie
kołoOlkusza.

Cena: 220 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
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OLKUSZ
ul. Króla Kazimierza

Wielkiego 33

CENTRUM RYBNE
DUŻY WYBÓR PRZETWORÓW RYBNYCH

• SOLONYCH • MARYNOWANYCH •
• SAŁATEK WŁASNEJ PRODUKCJI

ORAZ

• RYBY: ŚWIEŻE, MROŻONE, WĘDZONE • KONSERWY

WOLBROM
ul. Krakowska 52A

KRAK-MARFIS
H

Życzymy pełnych nadziei
i radości Świąt Wielkanocnych!

Gmina Klucze z dwoma 
statuetkami za projekty unijne!
30 marca 2022 w Operze Krakowskiej odbyła się Gala „Fundusze z Kultu-
rą”. Wydarzenie było okazją do promocji rezultatów Funduszy Europejskich 
w Małopolsce w latach 2014-2020. Podczas Gali nagrodzono laureatów 
zorganizowanego przez Województwo Małopolskie Plebiscytu pn. „Fundu-
sze Europejskie są w Małopolsce”.
Nagrodzone zostało zaangażowa-
nie i wysiłek włożony w pozyska-
nie Funduszy Europejskich i efek-
tywną realizację zaplanowanych 
projektów!
Z Gminy Klucze wyróżnione zo-
stały aż 2 projekty:
1. „Utworzenie żłobka w Gminie 
Klucze szansą na powrót do ak-
tywności zawodowej rodzica”
oraz
2. „Ochrona cennego przyrodni-
czo obszaru Pustyni Błędowskiej 
oraz jego promocja”
Statuetki z rąk wicemarszałka 
Łukasza Smółki odebrał wójt 
Gminy Klucze – Norbert Bień.
Ideą plebiscytu na najlepsze lo-
kalne przedsięwzięcie zrealizo-
wane z pomocą środków unijnych 
jest wybór przez samych miesz-
kańców w głosowaniu interneto-
wym tych projektów, które naj-
bardziej wpływają na podniesienie 
komfortu i jakości życia, zmieniają 
estetykę miejscowości, podnoszą 
standardy edukacji lub ochrony 
zdrowia.
Wydarzenie uświetni ł w y-
s tęp S ądeck ie j  Ork ie s t r y 
Kameralnej pod batutą Leszka 
Mieczkowsk iego z gościn-
nym udziałem zespołu Tango 
Attack oraz taneczny - duetu Uli 

Wojtkowiak i Piotra Woźniaka. 
Można było usłyszeć utwory 
muzyki popularnej oraz filmo-
wej w wykonaniu symfonicznym 
– rozbrzmiewały dźwięki „Now 
We Are Free” z „Gladiatora” czy 
„Skyfall”.
W geście solidarności z Ukrainą 
w repertuarze wieczoru pojawiły 
się utwory, które na stałe zapi-
sały się w historii polskiej i ukra-
ińskiej walki o wolność, m.in. 
piosenka-symbol „Mury” Jacka 

Kaczmarskiego oraz utwór „Myśli 
moje” do słów Tarasa Szewczenki, 
wieszcza narodowego Ukrainy.
W trakcie wydarzenia zbierane 
były wyprawki szkolne, książki dla 
dzieci w języku ukraińskim oraz 
artykuły papiernicze, długopisy, 
kredki, farby, zeszyty, bloki rysun-
kowe, notatniki, z przeznaczeniem 
dla najmłodszych uchodźców 
z Ukrainy. W zbiórkę tę czynnie  
włączyła się także Gmina Klucze.

PRZEPISY WIELKANOCNE 
SĘKACZ

Składniki:
• 200 g bardzo miękkiego masła
• 100 g cukru pudru
• 100 g cukru białego kryształu 
• 7 jajek (L) białka i żółtka osobno 
• 60 g mąki pszennej tortowej
• 60 g mąki ziemniaczanej
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
• Szczypta soli
• Zapach pomarańczowy lub waniliowy
• 3 łyżki wódki
• polewa czekoladowa

WYKONANIE
Piekarnik rozgrzać do 200 st.C. Foremkę o wymiarach ok. 35 cm x 35 cm, dno wyłożyć papierem do pie-
czenia,boki pozostawić suche. Mąki, proszek do pieczenia i sól, połączyć, wymieszać dokładnie, odstawić.
W misie miksera utrzeć masło z cukrem pudrem na jednolitą, jasną masę (najlepiej płaską końcówką).Kiedy 
masa jest dokładnie wymieszana, po jednym dodawać żółtka, cały czas miksować na średnich obrotach 
miksera (4/9). Dodać zapach.
Kiedy wszystkie żółtka są już bardzo dokładnie wymieszane z masą maślaną, wsypać mąki i na niskich obro-
tach (2/9) wymieszać,tak aby składniki dokładnie się połączyły. Wlać wódkę i ponownie wymieszać, krótko, 
wystarczy że ciasto będzie jednolite i gładkie.
Z białek i szczypty soli ubijać pianę, stopniowo dodawać cukier kryształ. Miksować na wysokich obrotach 
(7-8/9). Powinna powstać sztywna i lśniąca piana. Teraz łączymy pianę z ciastem. Najpierw do ciasta doda-
jemy kilka łyżek piany i energicznie mieszamy, tak aby rozluźnić ciasto.Następnie dodajemy pozostałą pianę 
i teraz już delikatnie mieszamy do całkowitego połączenia składników. Nie za długo, żeby piana nie opadła.
Czas na nakładanie poszczególnych warstw sękacza, można to zrobi na dwa sposoby. 
1. do rękawa cukierniczego z gładką tylką nakładamy ciasto. Na dno foremki wyciskamy warstwę ciasta, lekko 
wyrównujemyprzy pomocy noża (ja tak robię).
2. Łyżką lub łopatką nakładamy niewielką ilość ciasta i dokładnie rozsmarowujemy je nożem.
Foremkę wstawiamy do gorącego piekarnika 190 st.C. z termoobiegiem i pieczemy 5-7 min, ciasto powinno 
nabrać ciemno złotego koloru.
Kiedy pierwsza warstwa jest już upieczona, wyjmujemy foremkę i nakładamy kolejną warstwę ciasta. Po 
nałożeniu każdej warstwy ciasto wkładamy do piekarnika. Czynność powtarzamy do chwili kiedy wyko-
rzystamy całe ciasto. Upieczony sękacz studzimy w foremce, na kuchennej kratce. Kiedy ciasto jest zupełnie 
zimne obrysowujemy je dookoła ostrym nożem i wyjmujemy z foremki.Po prostu przewracamy foremkę do 
góry dnem, ciasto bardzo ładnie wyjdzie z naczynia.
Możemy udekorować polewą czekoladową, potłuczonymi orzechami lub migdałami. 

MAZUREK CZEKOLADOWY
Składniki:
• 200 g mąki pszennej
• 150 g masła
• 100 g mielonych orzechów laskowych lub włoskich
• 70 g cukru
• 1 jajko
• Szczypta soli
Nadzienie:
• 100 g gorzkiej czekolady
• 150 g powideł śliwkowych
• 200 g mlecznej czekolady
• 150 ml śmietany kremówki 30%
• Dodatkowo orzechy do dekoracji

WYKONANIE
Składniki ciasta wymieszaj, uformuj kulkę i włóż do schłodzenia do lodówki na 1 godzinę. Ciasto rozwałkuj na 
prostokąt 20 x 30 cm i przełóż do formy. Przy brzegach należy utworzyć wyższy rant, ciasto nakłuj widelcem 
i ponownie włóż do lodówki na 20 minut. 
Rozgrzej piekarnik do temperatury 170 stopni Celsjusza.  Włóż formę z ciastem do pieca i piecz przez około 
35 – 40 minut.  Na wystudzonym cieście rozprowadź powidła śliwkowe. Śmietankę umieść w garnku i pod-
grzej. Drobno posiekaną czekoladę dodaj do śmietanki i jak zacznie się rozpuszczać wymieszaj. Rozpuszczoną 
czekoladę ze śmietanką wylej na powidła śliwkowe. Udekoruj orzechami.  
Źródło przepisów: Dwór Korona Karkonoszy , www.dwor-korona.pl
Autor zdjęć: Dwór Korona Karkonoszy , www.dwor-korona.pl
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V Otwarty Turniej Regionalny OYAMA Karate 
w Kumite i Kata – Wolbrom 26.03.2022

Dniu 26 marca 2022 r. w Hali przy SP 1 os, WŁ. Łokietka 10 w Wolbromiu 
odbył się V Otwarty Turniej Regionalny OYAMA Polskiej Federacji Karate 
w Kumite i Kata o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. 
Wystartowało 294 zawodników 
w konkurencjach  kata i walki, repre-
zentujących 16 ośrodków – Sosnowiec,  
Kraków Koyama, Tarnów, Brzeszcze, 
Kraków KAS, Wieliczka, Katowice, 
Tychy, Lubliniec, Herby, Kalwaria 
Zebrzydowska,  Proszowice, Racławice, 
Milówka, Olkusz, Wolbrom. 
Orga n iz atorem Tu r n ie ju by ł 
Jurajsk i K lub OYAMA Karate 
w Wolbromiu na czele z Sensei 
Kazimierzem Skalniakiem 4 dan. 
Turniej został dofinansowany przez 
UMiG Wolbrom oraz Jurajski Klub 
OYAMA Karate w Wolbromiu.
W ceremonii otwarcia udział wzięli:, 
Pani Lidia Gądek Posłanka na Sejm 
VII i VIII kadencji, prezes WOL-
MED w Wolbromiu, Pani Agnieszka 
Gołębiowska- Karoń w/z Pana 
Burmistrza Adma Zielnika, Pan 
Stanisław Tomasz Kołodziej dyrektor 
ZSP w Wolbromiu. Zawody spraw-
nie prowadzili Pani Marta Skalniak 
(Wolbrom), Sensei Kinga Skalniak 
1 dan (Wolbrom), Pan Grzegorz 
Furgaliński (Zadroże), Pan Jakub 
Liszkowski (Kraków). 
Opiekunem zawodników Jurajskiego 
K lubu by ła Sensei  Weron ik a 
Furman 1 dan. Funkcję sędziego 
bocznego Kumite i Kata pełnił 
Sensei Grzegorz Furgaliński 1 dan. 
Dziękujemy za opiekę medyczną 
Centrum Medycznemu WOL-
MED w Wolbromiu. 

SENSEI KAZIMIERZ 
SKALNIAK WYRAŻA 

SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA PANU 

BURMISTRZOWI MIASTA 
I GMINY WOLBROM 

ADAMOWI ZIELNIKOWI, 
WSZYSTKIM RODZICOM 

I OPIEKUNOM ZA  OWOCNĄ 
WSPÓŁPRACĘ , OSU! 

WYNIKI :
SEMI-KNOCKDOWN 
Juniorzy Starsi, do 70 kg.  
1. Olaf Niewiara, Olkusz

Juniorzy, pow. 70 kg.  
2. Hubert Fira, Olkusz
LEKKI KONTAKT  

Młodzicy, do 35 kg.  
3. Andrzej Sierpiński, Wolbrom

Młodzicy, do 40 kg.  
1. Olgierd Niewiara, Olkusz

Młodzicy, do 40 kg.  
2. Bartosz Palusiński, Wolbrom

Juniorzy Młodsi, do 40 kg.  
2. Kacper Marszałek, Olkusz

Juniorzy Młodsi, do 45 kg. 
3. Szymon Palusiński, Wolbrom

Juniorki Młodsi, do 45 kg. 
2. Aleksandra Miska, Olkusz

KATA BIAŁE PASY: 
Dzieci młodsze, Chłopcy 

1. Tomasz Pilszak, Wolbrom 
2. Piotr Pastuszak, Olkusz

Dziecko, Open  
1. Michalina Banasik, Wolbrom 

2. Nikodem Kania, Olkusz

Juniorki Młodsze 
1.Natalia Nowakowska, Olkusz

Juniorki i Juniorzy  
1. Zuzanna Duda, Olkusz 

2. Alan Fiuk, Olkusz
MAKIWARA  

– praca na tarczy Dzieci, Open  
1. Nikola Palusińska, Wolbrom 

2. Maksymilian Palusiński, 
Wolbrom 

3. Antoni Piątek, Olkusz
Dziecko Starsze, Open 

3. Hanna Wojtaszewska, Olkusz
Młodzicy  

1. Bartosz Pilszak, Wolbrom 
2. Bartosz Palusiński, Wolbrom

Juniorzy Młodsi  
1. Antoni Siwiecki, Wolbrom

Seniorki  
1. Agata Makowska, Wolbrom

KOBUDO:  
Juniorki Młodsze 

1. Aleksandra Miska, Olkusz
 Juniorzy   

2. Jan Tracz, Wolbrom
 Seniorki 

2. Agata Makowska, Wolbrom
Gratulujemy, OSU!

Życzymy Państwu Wesołych Świąt!

MARKET BUDOWLANY

OLKUSZ, ul. Przemysłowa 1
instalbud.olkusz@2gb.pl • www.instalbud-trzebinia.pl
TEL.: 32 754 62 30 • 662 272 969 • 662 395 474

PROMOCJA DOWYCZERPANIA ZAPASÓW

KREISEL
Zaprawa klejowa do styropianu

LEPSTYR 210 25 kg
18,99 PLN

KREISEL
Farba

NANOTECH BAZAA 15 l
279,00 PLN

KREISEL
Tynk

NANOTYNK 031 BAZAA
(SB 1,5 mm) BAR 25 kg
159,00 PLN

KREISEL
Zaprawa klejowa do siatki

STYRLEP 220 25 kg
22,99 PLN

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. Pokrycie czegoś drukiem
4. Np. kałasznikow
7. Letni but z paskami
9. Umożliwia zmianę kursu statku
10. Liście i łodygi kartofli
11. Co dzień inna
12. Sangare lub Sharif
13. Składnik nadzienia gołąbków
17. Bezkrytyczna naśladowczyni
18. Mieszkańcy Malmö
19. Hanna Gronkiewicz-..., b. prezes NBP
22. Specjalista w zakresie drukarstwa
24. W nim zamocowany nóż tokarski
25. Imię Poirot z powieści A. Christie
26. Rosół i Pomidorowa
Pionowo:
1. Norma etyczna
2. Rinn lub Błażejczyk
3. Paliwo dla reaktorów jądrowych
5. Dawniej o samochodzie osobowym
6. Pot. fach z kielnią
8. Bernard, śpiewał basem
14. Czas żęcia zbóż
15. Oznajmia koniec lekcji
16. Wsch. sąsiadka Ugandyjki
20. Nie potrafisz nie pchaj się na niego
21. Obieżyświat
23. Kreuje ją aktor

Litery na czerwonychpolach czytane odgóry dodołu utworzą hasło.
ZOKAZJI NASZYCH16URODZINMAMYDLAWASNAGRODY!

Aby wygrać książkę weź udział w zabawie. Odwiedź naszą stronę na Facebooku
"GwarekOlkuski", następnie polub ją i wpisz hasło rozwiązanej krzyżówki

oraz napisz czego nam życzysz w komentarzu pod postem z dnia 13.04. br.
"16 urodziny Gwarka Olkuskiego", który łatwo znajdziesz również po kodzie QR.

Na zgłoszenia czekamy od 15.04.2022 r. do 30.04.2022 r.
Zwycięzca zostaniewyłoniony 1.05. 2022 r. drogą losowania z pośród najciekawszych komentarzy.

Miranda Cowley Heller w piękny sposób portretuje
doświadczenia głównej bohaterki Elle. Wraz z nią
przechodzimy przez liczne rozterki i jesteśmy świadkami
podejmowanych przez nią – niejednokrotnie trudnych –
decyzji. Działający na emocje i niszczący wewnętrznie
„Papierowy Pałac” przedstawia napięcie między
pożądaniem a godnością, obrazuje nadużycia wobec
najmłodszych i zbrodnie patologicznych rodzin.
Niezwykła proza.

NAGRODA:
Miranda Cowley Heller „Papierowy Pałac”

patronat 
medialny
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POLICJA

KLUCZE - POBIŁ I OBRABOWAŁ SENIORKĘ
Do zdarzenia  doszło w minioną sobotę ( 9.04 br.) około godziny 15 
w Kluczach. Kobieta wpuściła do mieszkania znajomego, który wszedł  
do środka pod pretekstem skorzystania z toalety. 83-latka znała swoje-
go oprawcę i nie podejrzewała, że mężczyzna może mieć wobec niej złe 
zamiary.
W pewnym momencie mężczyzna zaczął szarpać 83-latkę. Chwycił za 
kuchenny nóż i groził jej pozbawieniem życia. Następnie drewnianym 
taboretem zaczął okładać seniorkę po głowie, żądając przy tym wydania 
pieniędzy. W obawie o własne życie kobieta dała mężczyźnie 200 złotych. 
Napastnik zabrał pieniądze i uciekł w nieznanym kierunku.
Zaalarmowani o zdarzeniu miejscowi policjanci, udzielili pokrzywdzonej 
pierwszej pomocy. Następnie ustalili dane a także rysopis mężczyzny 
i niezwłocznie rozpoczęli jego poszukiwania. W działania te zaangażo-
wano również policjantów z Komisariatu Policji w Bukownie i Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu. W niecałą godzinę policjanci zatrzymali 
poszukiwanego 59-latka. W chwili zatrzymania miał ponad 2 promile alko-
holu w organizmie. Mężczyzna (bez stałego miejsca pobytu) został prze-
wieziony do Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu i osadzony w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Policjanci odzyskali część 
pieniędzy, które ukradł 59-latek. Jak ustalili, jeszcze  przed zatrzymaniem za zarabowane pieniądze zakupił w sklepie papierosy 
i alkohol.  Ranna kobieta z urazem głowy i ręki została przetransportowana do szpitala w Olkuszu, gdzie lekarze udzielili jej niezbęd-
nej pomocy medycznej.   
W poniedziałek  (11.04.br.) 59-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie prokurator przedstawił mu 
zarzut rozboju i spowodowania uszczerbku na zdrowiu.
Na wniosek śledczych, poparty przez olkuską prokuraturę, 12 kwietnia sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy 
w postaci aresztu tymczasowego na 3 miesiące.
59-latek był już wcześniej karany za groźby oraz znęcanie nad członkami rodziny i przebywał w zakładzie karnym. Przedmiotowego 
rozboju dopuścił się już po kilku dniach pobytu na wolności. Zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym  za rozbój  grozi do 12 lat 
pozbawienia wolności, ale wymiar kary może być w tym przypadku o połowę wyższy, ponieważ sprawca dopuścił się go w warun-
kach recydywy.

ZLEKCEWAŻYŁ DOŻYWOTNI SĄDOWY ZAKAZ  
PROWADZENIA WSZELKICH POJAZDÓW  I MAJĄC 3 PROMILE JECHAŁ SKUTEREM

8 kwietnia br. w Jangrocie dzielnicowi zauważyli jak skuter jedzie całą szerokością drogi. 
Motorowerem poruszało się dwóch mężczyzn bez kasków ochronnych. Policjanci  zatrzymali 
kierowcę hondy do kontroli drogowej. Funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości kierującego. 
Miał on ponad 3 promile alkoholu w organizmie. W trakcie dalszej kontroli okazało się, że 
mężczyzna posiadał dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicz-
nych a skuter, którym się poruszał, nie miał aktualnego ubezpieczenia OC oraz badań tech-
nicznych. Teraz 51-latek będzie musiał się liczyć z poważnymi konsekwencjami,  albowiem 
zgodnie z  art. 178a § 4 kodeksu karnego mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności  i co najmniej 10 tysięcy świadczenia pieniężnego na rzecz ofiar wypadku i pomocy 
postpenitencjarnej.

POŻAR DOMU JEDNORODZINNEGO W BUKOWNIE
Dnia 07.04. br. około godziny 8 doszło do pożaru drewnianego domu w Bukownie. 
Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej przeprowadzonej przez strażaków, znaleziono 
ciało 83-latki.
Zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego otrzymano od Powiatowego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego około godziny 8 rano. Z informacji wynikało, że w domu 
mogą znajdować się dwie starsze osoby. Na miejsce natychmiast skierowano służ-
by. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej przeprowadzonej przez strażaków, znalezio-
no ciało 83-latki. W domu znajdował się również 79-letni mężczyzna, który wyszedł 
o własnych siłach. Mężczyzna z poparzeniami ciała został przetransportowany do szpi-
tala w Olkuszu.  Na miejscu wykonano czynności z udziałem prokuratora i biegłego 
z zakresu pożarnictwa oraz technika kryminalistyki. Ciało kobiety zostało zabezpieczo-
ne do dalszych badań w Zakładzie Medycyny Sądowej. Trwają ustalenia śledczych co 
do przyczyny i okoliczności tego pożaru, a także szacowane są straty. Wstępnie wyklu-
czono by doszło do celowego podpalenia. 

PIJANY DOPROWADZIŁ DO KOLIZJI
Dnia 04.04. br. przed południem, w Podlesiu policjanci ruchu drogowego zauważyli 
jadące z naprzeciwka audi. Kierowca tego pojazdu jechał całą szerokością drogi. To 
nietypowe zachowanie kierującego przykuło uwagę policjantów.  Natychmiast zawró-
cili radiowozem i ruszyli w ślad za tym pojazdem. W pewnym momencie  kierujący audi 
próbując skręcić, najechał na prawidłowo jadącego volkswagena. Policjanci, którzy byli 
świadkami  tego zdarzenia i od razu podjęli interwencję. Przeprowadzone przez nich 
badanie stanu trzeźwości wykazało, że 55-letni kierowca audi ma ponad 2,5 promila 
alkoholu w organizmie. Mężczyzna  wykazał się nieodpowiedzialnością wsiadając za 
kierownicę po alkoholu.Za swoje zachowanie poniesie surowe konsekwencje i odpo-
wie przed sądem.

MAJĄC PONAD 3 PROMILE PRZYJECHAŁ ZATANKOWAĆ
54-letni mieszkaniec Olkusza odpowie przed sądem za kierowanie pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości.
Do zdarzenia doszło dnia 04.04. br. tuż przed godziną 17, na jednej z olkuskich stacji 
benzynowych. Kierujący kią podjechał do dystrybutora i zatankował tam paliwo. 
54-latek zapłacił za paliwo a następnie chwiejnym krokiem szedł w kierunku samo-
chodu.  Widząc jego stan, dwaj mężczyźni którzy również byli na stacji  uniemożliwili 
mu kontynuowanie dalszej jazdy. Na miejsce wezwano policjantów. Przeprowadzone 
przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca kia miał ponad 3 
promile alkoholu w organizmie.  54-latek odpowie przez Sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna może  
zostać skazany na karę pozbawienia wolności do 2 lat i otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

POLICYJNE DZIAŁANIA PRZECIWKO NIELEGALNYM WYŚCIGOM
W sobotę 26.03.br. w Olkuszu policjanci z Ruchu Drogowego wspólnie z policjantami Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego oraz funk-
cjonariuszami Wydziału Kryminalnego na przysklepowych parkingach przeprowadzili kontrole gromadzących się pojazdów. Dzia-
łania te były związane z sygnałem o nielegalnych wyścigach samochodowych. Niebezpieczne zachowania kierowców stanowią 
ogromne zagrożenie, nie tylko dla uczestników takich wydarzeń, ale również innych użytkowników dróg.
Policjanci ustalili, że w nocy z soboty na niedzielę (26.03 - 27.03.br.) w Olkuszu mają odbyć się nielegalne wyścigi samochodowe. 
Około 70 pojazdów pojawiło się na parkingach przy dwóch hipermarketach. Skierowani do zabezpieczenia tych wydarzeń poli-
cjanci kontrolowali pojazdy przy użyciu specjalnego sprzętu, którym sprawdzono szyby i dźwięk pojazdów. Nałożono 6 mandatów 
karnych i zatrzymano 3 dowody rejestracyjne. Dzięki policyjnym działaniom nie doszło do nielegalnych wyścigów.

AGA
SERWIS OPON

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

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

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

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

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

OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

tel. 518 718 020
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje,
żyłki, części, smary itp.
OLKUSZ,ALEJA1000-LECIA1 (BazaPKS)
MICHAŁÓWKA65 Pn. - Pt. 9.00 - 17.00

gwarekolkuski@wp.pl
Tel.: 510 190 038

SKUTECZNAREKLAMA
DLATWOJEGOBIZNESU

Informacje • Reklamy
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gwarekolkuski@wp.pl

GwarekOlkuski

www.gwarek-olkuski.pl

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:
Mateusz Mucha
Skład i łamanie:
Krzysztof Kurdyła
Druk:
Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29pokój 34, 32-300Olkusz

510 190 038

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach:  
• Bogucin Duży • Bogucin Mały • BOLESŁAW • Braciejówka • Brzozówka • BUKOWNO • Bydlin • Chechło • Chełm • 
• Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • KLUCZE •  
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •  
• Laski • Małobądz • Michałówka,  Niesułowice • Olewin • OLKUSZ • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •  
• Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Strzegowa• Troks • TRZYCIĄŻ • Ujków Nowy • Wierzchowisko • 
• Witeradów • WOLBROM • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie 
całego powiatu olkuskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

tel: 533 190 712
ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

SSPPRRZZEEDDAAŻŻ

EELLEEKKTTRROONNAARRZZĘĘDDZZIIAA

SSEERRWWIISS

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

NNaapprraawwaa eelleekkttrroonnaarrzzęęddzzii

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

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

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7

32-300 Olkusz

TEL:791097989

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY

KINO
KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

 v „ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA”  
• 19.04 - 26.04 godz. 16:00

 v „MARZEC ‘68”  
• 19.04 - 26.04 godz. 17:40

 v „ZAGINIONE MIASTO” 
• 19.04 - 26.04 godz. 20:00

 v „UPS 2! BUNT NA ARCE” 
• 29.04 - 3.05 godz. 15:15

 v „FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: TAJEMNICE DUMBLEDORE’A” 
• 29.04 - 3.05 godz. 17:00

 v „SONATA” 
• 29.04 - 3.05 godz. 19:40

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM 
 v „ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA”  

• 14.04, 18.04, 19.04, 21.04 godz. 16:00
 v „FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: TAJEMNICE DUMBLEDORE’A” 

• 14.04 godz. 17:30 • 18.04 godz. 17:30 • 19.04 godz. 17:30  
• 21.04 godz. 17:30 • 22.04 godz. 15:45 • 24.04 godz. 15:30

 v „NAJGORSZY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE”
 v • 14.04 godz. 17:45, 18.04 godz. 17:45
 v „ZAGINIONE MIASTO” 
 v • 18.04 godz. 20:15 • 19.04 godz. 20:15 • 21.04 godz. 20:15 • 22.04 godz. 20:00 • 24.04 godz. 20:00  

• 28.04 godz. 20:00 • 29.04 godz. 18:00, 30.04 godz. 20:15 • 1.05 godz. 17:45 • 5.05 godz. 20:00
 v „SONIC 2: SZYBKI JAK BŁYSKAWICA”  

• 15.04 godz. 15:15 • 22.04 godz. 15:30 i 17:45 • 23.05 godz. 14:00 i 16:00 • 24.04 godz. 15:15 i 17:30 
• 28.04 godz. 15:30 i 17:45 • 29.04 godz. 15:30 i 17:45 • 30.04 godz. 15:30 i 17:45 • 1.05 godz. 15:00 i 17:15 
• 3.05 godz. 15:00 i 17:15 • 5.05 godz. 15:15 i 17:30

 v „SZALONY ŚWIAT LOUISA VAINA” 
• 22.04 godz. 18:15 • 23.04 godz. 18:00 • 24.04 godz. 20:15 • 28.04 godz. 18:00 • 29.04 godz. 20:15  
• 30.04 godz. 18:00 • 1.05 godz. 20:00 • 3.05 godz. 20:00 • 5.05 godz. 17:45 

 v „JAKOŚ TO BĘDZIE” 
• 22.04 godz. 20:15 • 23.04 godz. 20:15 • 24.04 godz. 18:00 • 28.04 godz. 20:15

 v „AMBULANS”  
• 29.04 godz. 20:00 • 30.04 godz. 20:00 • 1.05 godz. 19:30 • 3.05 godz. 19:30 • 5.05 godz. 19:45

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

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

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

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

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

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

Kontakt:
Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702

NOWOŚĆ!

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

DYŻURY APTEK

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

DATA OLKUSZ WOLBROM

14.04 Czwartek Apteka Euro ul. Rabsztyńska 2 Apteka Dr. Max ul. Skalska 22

15.04 Piątek Apteka Aleksandra Woszczek  al. 1000-lecia 17 Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

16.04 Sobota Apteka pod Słowikiem ul. Buchowieckiego 15A Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

17.04 Niedziela (Wielkanoc) Apteka  Hygieia al.1000-lecia 2B Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

18.04 Poniedziałek (Wielkanocny) Apteka Gemini ul. Króla Kazimierza Wielkiego 28 Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

19.04 Wtorek Apteka Dbam o zdrowie ul. Króla Kazimierza Wielkiego 14 Apteka Codzienna ul. Krakowska 2

20.04 Środa Apteka Główna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64B Apteka Dr. Max ul. Skalska 22

21.04 Czwartek Apteka Słoneczna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60 Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

22.04 Piątek Apteka Główna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64B Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

23.04 Sobota Apteka Główna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64B Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

24.04 Niedziela Apteka Staromiejska ul. Mickiewicza 7 Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

25.04 Poniedziałek Apteka Grodzka ul. Nullo 2 Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

26.04 Wtorek Apteka Słoneczna ul. Orzeszkowej 22 Apteka Dr. Max ul. Skalska 22

27.04 Środa Apteka ul. Piłsudskiego 22) Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

28.04 Czwartek Apteka Słoneczna ul. Skwer 6 Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

29.04 Piątek Apteka Ziko ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24 Apteka Codzienna ul. Krakowska 2

30.04 Sobota Apteka Euro ul. Rabsztyńska 2 Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

Informacje • Reklamy
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Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

• Wylewki maszynowe
• Docieplenia pianą PUR
• Sprzedaż i transport

kruszyw i materiałów sypkich
• Niwelacje terenu
• Wykopy
• Rozbiórki

WYLEWKI MASZYNOWE

Paweł Mstowski - Tel. 510 492 890
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 90 A, 32-310 Klucze

pawel.mstowski@interia.eu

USŁUGI:
• Wywrotką • Koparko-ładowarką • Koparką

MIXOKRET

Zdrowych,
radosnych i pogodnych
ŚwiątWielkanocnych,

spędzonychw rodzinnej,
pełnej ciepła atmosferze.

życzy:

STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

MONTAŻ-SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

Olkusz,Olkusz, ul.Gwarków 2b
TEL. 514-703-997 • 536-192-802

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

POMOC
DROGOWA 24h
Potrzebujesz
pomocy na drodze?
Zadzwoń!
TEL: 512 302 122

Reklamy


