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ARTYKUŁY
BIUROWE I SZKOLNE

KNAPCZYK ŁUKASZ

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102
Tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl
Pon. - Pt. 7.00 - 16.00
Giebło Kolonia,
ul. Zawierciańska, 42-440 Ogrodzieniec
pon. - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 16.00

• drzewka i krzewy owocowe i ozdobne
• nawozy, ziemia uniwersalna i specjalistyczna
• nasiona traw, warzyw i kwiatów

Tel.: 889 595 998 • 888 257 803

MOSKITIERY

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

WYPOŻYCZ ODKURZACZ PIORĄCY
REZERWACJE 507 5555 39

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

okienne i drzwiowe przeciw owadom

tel. 882-007-801
mail: biuro@pphuvelum.pl
POGWARANCYJNY SERWIS OKIEN

SKUTERY

USŁUGI INSTALACYJNE

www.WYNAJEM-OLKUSZ.pl

• 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
• 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

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

Z nami szybko i bezpiecznie sprzedasz
Swój Dom, Mieszkanie, Działkę
KOMINKI - GLAZURA - TERAKOTA
• wkłady kominkowe
• piece wolnostojące na pellet
• płytki ścienne i podłogowe
• kamień dekoracyjny

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

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

Serdecznie zapraszamy:

pon. - pt. 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 12.00
MOŻLIWOŚĆ

DOSTAWY

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

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 !

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

102. rocznica Bitwy Warszawskiej
i obchody Święta Wojska Polskiego w Olkuszu
15 sierpnia 2022 roku na olkuskim
rynku odbyły się uroczystości związane z 102. rocznicą Bitwy Warszawskiej oraz obchodami Święta Wojska
Polskiego. Uroczystości rozpoczęły
się w Bazylice św. Andrzeja Apostoła,
gdzie odprawiona została Msza św.,
a następnie pod pomnikiem Józefa
Piłsudskiego złożone zostały kwiaty przez uczestników przybyłych na
obchody.
Delegacjom Miasta i Gminy Olkusz przewodniczyli Roman Piaśnik –
burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Jan Kucharzyk – przewodniczący
Rady Miejskiej w Olkuszu.

Nowy przewodniczący
u sterów ZKG „KM” w Olkuszu

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” od 28 lipca 2022 roku ma
nowego przewodniczącego – wskazaniem burmistrza Romana Piaśnika został nim
Łukasz Parfiński, dotychczasowy naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Zastąpił na tym miejscu Tadeusza Chwasta, który
funkcję przewodniczącego pełnił od 2016 roku.
- Pana Łukasza Parfińskiego znam
doskonale z pracy w Urzędzie. Dał
się poznać jako niezwykle sumienny
i kreatywny pracownik, chętnie rozwijający swoje umiejętności. Mam
pełne zaufanie do tego, że będzie
z równym oddaniem wypełniał
swoje nowe obowiązki – z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.
W ostatnich latach byliśmy świadkami prawdziwej rewolucji w jakości
komunikacji miejskiej na naszym terenie i wierzę, że jesteśmy na dobrej
drodze do dalszych pozytywnych
zmian – komentuje Roman Piaśnik,
burmistrz Olkusza.
Łukasz Parfiński z wykształcenia
jest logistykiem i ekonomistą, a od
lat związany jest z samorządem. Od
2020 roku kieruje wydziałem odpowiedzialnym za majątek Gminy
Olkusz. Był odpowiedzialny za organizację zapytań ofertowych oraz
przetargów.

- Bardzo serdecznie dziękuję za
zaufanie, jakim obdarzył mnie burmistrz Olkusza Roman Piaśnik,
a także włodarze pozostałych samorządów współtworzących ZKG
„KM”, czyli Bukowna, Bolesławia
i Klucz. Nowa funkcja to wspaniałe
wyzwanie, zwłaszcza w kontekście
poprawy jakości komunikacji zbiorowej na obszarze funkcjonowania
Związku. Niebawem przystąpimy
do ważnej inwestycji, polegającej
na zakupie dynamicznej informacji
pasażerskiej i montażu nowej wiaty
przystankowej przy Supersamie.

Już w maju na ten cel ZKG „KM”
uzyskał promesę na dofinansowanie w wysokości 3,7 mln złotych.
Sukcesywnie będziemy zatem realizować kolejne plany rozwoju komunikacji miejskiej – mówi Łukasz
Parfiński, nowy przewodniczący
ZKG „KM”.

Dofinansowanie z Polskiego Ładu
pozwoli na instalację elektronicznych
tablic przy przystankach autobusowych. Będą one wyświetlały bieżące
informacje o kursach autobusów,
numerach linii, cenach biletów, czy
ewentualnych utrudnieniach w ruchu. Przy Supersamie w Olkuszu powstanie nowa wiata przystankowa.
Warto przypomnieć, że 1 lipca 2019
roku na ulice Olkusza wyjechały
nowe autobusy, zakupione przez
ZKG „KM” dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości blisko 20
mln złotych. Ta inicjatywa – początkowo podjęta przez Gminę Olkusz,

a następnie przeprowadzona przez
ZKG „KM” – pozwoliła na zakup
23 nowych pojazdów oraz montaż
pierwszej tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej pod Supersamem.
Wartość całej inwestycji opiewała
wówczas na 28 mln złotych.

- Wielu z nas być może już nie
pamięta starych autobusów, które
kursowały przed 2019 rokiem
i problemów, jakie one sprawiały.
Wykonaliśmy duży krok w kierunku poprawy komfortu podróży
i chcemy konsekwentnie wykonywać następne. Jest to bardzo ważne,
ponieważ przy obecnych cenach
paliwa komunikacja miejska może
stanowić bardzo atrakcyjną alternatywę dla samochodów prywatnych.
Jestem przekonany, że osoba nowego przewodniczącego jest gwarancją kontynuacji dobrych zmian
– podsumowuje Roman Piaśnik.

List otwarty w sprawie uatrakcyjnienia oferty ZKG „KM” w Olkuszu
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz oraz Powiatu Olkuskiego!
W ostatnim czasie na forach internetowych toczyły się dyskusje
na temat oferty komunikacji miejskiej w Powiecie Olkuskim.
Pojawiły się opinie – całkowicie słuszne – o potrzebie rozszerzenia istniejącej dziś listy kursów Związku Komunalnego
Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu o nowe,
w tym weekendowe, nocne, czy do atrakcji turystycznych
regionu, jak zamek w Rabsztynie i Pustynia Błędowska.
Gwarantuję Państwu, że każdy pomysł jest dla nas – gospodarzy Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz – ważny oraz analizowany z zarządem ZKG „KM” pod kątem możliwości jego
realizacji. Odważnie myślimy o rozwoju transportu zbiorowego
na terenie naszych gmin, dlatego najpierw przewodniczący
zarządu ZKG „KM”, potem również ja osobiście, już od lutego
tego roku apelujemy do wicestarosty Pauliny Polak, która sprawuje nadzór m.in. nad Wydziałem Komunikacji i Transportu
i Zarządem Drogowym w Olkuszu, o to, by Powiat Olkuski
współtworzył z nami ofertę komunikacji zbiorowej. Mimo
trwającej od 6 miesięcy korespondencji nie udaje się nam uzyskać stanowiska w tej sprawie, dlatego postanowiłem przedstawić ją Państwa publicznej ocenie.

ZKG „KM”, gdyż podległy wicestaroście Zarząd Drogowy jako
jedyny pobiera od każdego przewoźnika maksymalne przewidziane ustawą opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych. Trzeba
zaznaczyć, że wspomniane cztery gminy solidarnie, dla dobra
Mieszkańców, zrezygnowały z pobierania takich opłat.

Często słyszę od Państwa opinie, że sytuacja, w której na
kursy typowo powiatowe zrzucają się cztery gminy, a nie
Powiat Olkuski, jest kuriozalna. W dodatku Powiat pobiera
jeszcze opłaty za każdy postój autobusu na swoich przystankach. Przecież w ten sposób Powiat Olkuski wręcz zarabia
kosztem chociażby młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich
czy seniorów leczących się w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Nie
trzeba nikogo przekonywać, że kwestia ta wymaga natychmiastowego uregulowania. Tym bardziej dziwię się, że od 6
miesięcy, mimo trwającej wymiany pism między ZKG „KM”,
Powiatem Olkuskim i Gminą Olkusz, wicestarosty Pauliny
Polak nie stać było na choćby ogólną odpowiedź dającą lub
odbierającą nadzieję nawiązania współpracy przy organizacji
kursów międzygminnych oraz zniesienia opłaty za korzystanie
z przystanków przy drogach powiatowych. Zamiast wyrażonej wprost chęci współpracy dowiaduję się, że wicestarosta
„z zażenowaniem” przyjmuje moje kolejne pisma, które – jej
zdaniem – „nie stanowią oficjalnego zaproszenia do rozmów
dotyczących ewentualnego zmniejszenia opłat za korzystanie
z przystanków”. Rozwiązanie tych problemów byłoby przecież
znakomitym impulsem do dalszego rozwoju komunikacji zbiorowej w regionie, na czym zyskają wszyscy Państwo!

Od lat przejazdy w ramach ZKG „KM” współorganizują gminy
Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław. Każda z nich z własnego
budżetu dopłaca do istniejących linii, ponieważ dochód ze
sprzedaży biletów nie równoważy kosztów organizacji komunikacji miejskiej. To są miliony wykonanych rocznie kilometrów,
często między miejscowościami zlokalizowanymi w różnych
gminach. Najwięcej z miejskiego budżetu dorzucają się jednak
Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz – w 2022 roku aż 7 mln
złotych. Dla wszystkich gmin wartość rocznej dotacji wynosi Biorąc pod uwagę szalejącą inflację, która wiąże się z drastyczaż 12 mln złotych.
nym wzrostem cen paliw, usług i kosztów pracy, zdaję sobie
Powiat Olkuski nie ponosi żadnych kosztów związanych z re- sprawę, że realizacja nowych pomysłów poprawiających ofertę
alizacją połączeń o charakterze ponadgminnym, do czego jest lokalnego transportu zbiorowego będzie wiązała się z konieczzobowiązany treścią art. 4. ust. 1. ustawy o samorządzie powia- nością wygospodarowania dodatkowych środków finansowych.
towym, stanowiącego, że zadania dotyczące transportu zbioro- Żeby kosztami zwiększenia liczby kursów nie obarczać bezpowego należą do ustawowych obowiązków powiatu. A przecież średnio Mieszkańców w rosnących cenach biletów, najbardziej
do takich przejazdów należy zakwalifikować kursy pomiędzy logicznym krokiem jest włączenie się Powiatu Olkuskiego do
Olkuszem, Bukownem, Bolesławiem i Kluczami. Gdyby tego współdziałania w zakresie rozwoju publicznego transportu
było mało, Powiat Olkuski wręcz utrudnia rozwijanie oferty zbiorowego. Zwłaszcza, że to jego ustawowy obowiązek.

W tym tygodniu zdecydowałem się przesłać do wicestarosty
kolejne pismo, powtarzając dotychczasowe wnioski o współpracę. Niestety, w obawie, że po raz kolejny nie uzyskam konstruktywnej odpowiedzi, postanowiłem dodatkowo publicznie
zadać poniższe pytania, licząc, że tym razem tematu nie uda
się „zamieść pod dywan”:

Kiedy zarząd Powiatu Olkuskiego podejmie inicjatywę likwidacji pobierania opłat za zatrzymywanie się autobusów na
przystankach przy drogach powiatowych?
Kiedy zarząd Powiatu Olkuskiego podejmie inicjatywę współfinansowania przewozów międzygminnych, do czego jest zobowiązany ustawą o samorządzie powiatowym?

O tym, że – jako burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – zabiegam
o rozwój komunikacji miejskiej najlepiej świadczy fakt, że to
z mojej inicjatywy Związek dokonał zakupu nowego taboru
pojazdów, które znacząco podniosły komfort podróżowania.
Dziś ZKG „KM” przygotowuje się do zakupu interaktywnych
tablic informacyjnych, które dodatkowo usprawnią korzystanie
z komunikacji miejskiej.
Tym bardziej włączenie Powiatu Olkuskiego w finansowanie
transportu zbiorowego opłaci się wszystkim Pasażerom. Jeżeli
jednak z jakichś powodów w Powiecie nie ma takiej chęci, to
uważam, że osoby decydujące powinny mieć odwagę wprost
się do tego przyznać. Dziś wicestarosta Paulina Polak wybiera trzecią drogę – udawania, że tematu w ogóle nie ma.
Czas jednak mija, a w interesie wszystkich Mieszkańców jest,
by Powiat w końcu zaczął dostrzegać zarówno lokalne potrzeby Pasażerów, jak i swoje ustawowe obowiązki. Apeluję do
Zarządu Powiatu o pełne zaangażowanie sił i środków w celu
uatrakcyjnienia oferty przewozowej na obszarze Powiatu, bo
takie są oczekiwania Mieszkańców Powiatu Olkuskiego.

Z wyrazami szacunku
i życzeniami udanych wakacji.
Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
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Modernizacja istotnych
odcinków dróg gminnych już wkrótce!

Wójt Gminy Klucze podpisał umowę na Modernizację istotnych odcinków
dróg gminnych w miejscowościach Gminy Klucze. Wykonawcą tej inwestycji będzie Boltech Sp. z o. o. z Bukowna.
Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 4,6 mln. zł, z czego
95 % stanowi dof inansowanie
z nowego Programu SpołecznoGospodarczego „Polski Ład”, a pozostałe 5% to środki własne gminy.
Wyremontowane zostaną drogi
lub położona nowa nawierzchnia
w następujących miejscowościach
• Rodaki - ul. Strażacka,
Klucze - ul. Rudnicka oraz
ul. Dworska, Chechło ul. Młyńska Ryczówek
- ul. Ogrodowa oraz ul.
Kątowa, Klucze - Osada
• Bydlin - ul. Zawadka
oraz ul. Topolowa,
Kolbark - ul. Słoneczna

• Kwaśniów
Dolny - ul.
Stawowa,
Zalesie
Golczowskie
- ul. Górna
Zakres robót obejmuje m.i n.: roboty pomiarowe,
rozbiórkę części
ist n iejącej nawierzchni, ścinanie poboczy, wyrównanie istniejącej podbudowy
z betonu asfaltowego, wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wybudowanie nowej
nawierzchni z betonu asfaltowego
z pracami towarzyszącymi,regulacje studzienek, oczyszczanie i re-

mont przepustów, montaż barier
drogowych, montaż radarowego
wyświetlacza prędkości – dot.
drogi Kolbark ul. Słoneczna.
Prace mają się rozpocząć jeszcze
w tym roku i potrwać do grudnia
2023 r.

10 tys. złotych dla Żurady –
Nowatorskiej Małopolskiej Wsi

Wyróżnienie oraz nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych trafią do Żurady, docenionej w konkursie Województwa Małopolskiego „Małopolska Wieś 2022” w kategorii
Nowatorska Małopolska Wieś. Celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi
i poprawy życia jej mieszkańców.
- Cieszy następne wyróżnienie dla
sołectwa z gminy Olkusz w tym
cennym konkursie, organizowanym
przez Województwo Małopolskie.
W ubiegłym roku mieszkańcy
Gorenic, a teraz Żurady udowodnili, że chętnie angażują się w lokalne sprawy, podejmując inicjatywy
służące całej lokalnej społeczności.
Dziękuję i gratuluję całej Żuradzie

tego sukcesu – komentuje Roman
Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W kategorii „Nowatorska
M a łop ol sk a Wie ś ” K om isja
Konkursowa brała pod uwagę lokalne inicjatywy, organizowane od
2017 roku.

kursie. Wcześniej pierwsze miejsce
w kategorii Nowatorska Małopolska
Wieś przypadło już Zedermanowi.
Nieco później trzecie miejsce w tej
kategorii zdobył Osiek. W ubiegłym
roku wyróżnienie powędrowało do
Gorenic, a tym razem do Żurady.

To już kolejny sukces dla sołectwa
z terenu gminy Olkusz w tym kon-
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Wsparcie burmistrza dla remontu
drogi powiatowej w Bogucinie Małym
Niemal każde większe opady deszczu dla mieszkańców Bogucina Małego zmieniają się
w koszmar. Występujące podtopienia to nie tylko realne zagrożenie dla życiowego dorobku wielu osób, których posesje graniczą z wymagającą remontu drogą powiatową, ale
także duże niebezpieczeństwo dla pieszych i zmotoryzowanych użytkowników drogi.
Dostrzegając te problemy burmistrz Roman Piaśnik wyraził gotowość przekazania Powiatowi Olkuskiemu 500 tys. złotych na kapitalny remont drogi powiatowej 1092K.
- W ostatnim czasie w miejscowości Bogucin Mały w pasie
przedmiotowej drogi występowały podtopienia, stanowiące realne zagrożenie bezpieczeństwa
Mieszkańców oraz kierowców.
Ponadto, z uwagi na stan drogi
powiatowej 1108K i dalej 1095K
oraz brak oświetlenia DW791
poza granicami Olkusza i często
występującą niedrożnością tej
drogi w okresie zimowym, droga
1092K jest jedyną realną alternatywą dla kierowców podróżujących między gminami Klucze
oraz Olkusz – uzasadnia burmistrz
Roman Piaśnik w oficjalnej korespondencji kierowanej do władz
Powiatu Olkuskiego.

To niejedyne wsparcie, jakiego
Gmina Olkusz w ostatnim czasie
udzieliła w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, łączących Olkusz z Gminą
Klucze. Gmina Olkusz przekazała
już w ubiegłym roku Powiatowi
220 tys. złotych na przebudowę
części drogi 1092K, prowadzącej
do Bogucina Małego i dalej – do
Bogucina Dużego w Gminie
Klucze. Co więcej, w latach ubiegłych Powiat Olkuski otrzymał od
Gminy Olkusz wsparcie w łącznej
wysokości 800 tys. złotych na realizację prac w obrębie ul. Długiej
w ciągu drogi powiatowej 1091K.

Zasadność przebudow y drogi
powiatowej 1092K w Bogucinie
Małym potwierdzają nie tylko
ostatnie gwałtowne ulewy, w wyniku których Mieszkańcy obawiają
się o swoje bezpieczeństwo. Droga
od lat jest w złym stanie technicznym, a kierowcy są zmuszani do
wykonywania nagłych manewrów, celem ominięcia największych uszkodzeń w nawierzchni,
co stwarza dodatkowe zagrożenie.

- Mimo trudnej sytuacji finansowej związanej z trwającą wojną
w Ukrainie, pandemią i inflacją,
a także wielu bieżących potrzeb
w zak resie przebudow y dróg
gminnych, już dziś publicznie
deklaruję pomoc w wysokości 500
tys. złotych na przebudowę drogi
powiatowej 1092K. Mieszkańcy

Bogucina Małego muszą mieć
pewność, że ich obawy, tak bardzo nasilające się w mijających
miesiącach, są rozumiane – podsumowuje Roman Piaśnik, burmistrz
Olkusza.

Niezależnie od intencji burmistrza, inicjatorem prac w Bogucinie
Małym może być jedynie administrator drogi, czyli Powiat Olkuski,
który powinien dokonać montażu
finansowego inwestycji. Oprócz
deklaracji wsparcia od Gminy
Olkusz istnieją również inne
możliwości pozyskania niezbędnych funduszy – od poszukiwania
oszczędności, po starania o dofinansowanie zewnętrzne. Z pewnością na pozytywne i pilne działania liczą w tej chwili Mieszkańcy
Bogucina Małego.

PRACA!

KIEROWCA
POMPO-GRUSZKI
oraz GRUSZKI

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08

Praca od zaraz!
+48 608 121 860
+48 513 100 706

www.betoniarniakaczmarek.pl
Siedliszowice 66, 42-425 Kroczyce

CV:
asia@betoniarniakaczmarek.pl
www.MEBLEbenek.pl

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

MEBLE

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

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł
SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI
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DYŻURY APTEK
DATA

OLKUSZ

WOLBROM
Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

18.08.2022

Czwartek

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

19.08.2022

Piątek

Apteka Ziko, ul. K.K. Wielkiego 24

Dr. Max, ul. Skalska 22

20.08.2022

Sobota

Apteka Euro, ul. Rabsztyńska 2

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43
Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

21.08.2022

Niedziela

Apteka, Al. 1000-lecia 17

22.08.2022

Poniedziałek

Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A

Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

23.08.2022

Wtorek

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

Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

24.08.2022

Środa

Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

25.08.2022

Czwartek

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

Dr. Max, ul. Skalska 22

26.08.2022

Piątek

Apteka Gemini, ul. K.K. Wielkiego 28

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

27.08.2022

Sobota

Apteka Słoneczna, ul. K.K. Wielkiego 60

Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

28.08.2022

Niedziela

Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

29.08.2022

Poniedziałek

Apteka Libra, ul. Legionów Polskich 14

Dr. Max, ul. Mariacka 6

30.08.2022

Wtorek

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

31.08.2022

Środa

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

Dr. Max, ul. Skalska 22

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

Jadąc do pracy, miała wypadek. Pomóż Ewie!
Pani Ewa mieszkanka Olkusza w październiku dojeżdżając do swojej klientki miała groźny wypadek samochodowy, sytuacja poszkodowanej była bardzo trudna. W szpitalu
stwierdzono: uraz wielonarządowy – rozlany uraz czaszkowo-mózgowy, uraz kręgosłupa i miednicy, złamanie kości piszczelowej, stłuczenie płuc, niewydolność oddechowa,
także niedowład połowiczny lewej strony ciała.
Pani Ewa 10 miesięcy od wypadku porusza się samodzielnie, jednak ma duże trudności,
ponieważ lewa strona ciała była
trochę sparaliżowana. Dlatego
codziennie ma rehabilitację 2-godzinną właśnie tej lewej strony.
Do tego stale ma wizyty u lekarzy, pod stałą kontrolą znajdują
się m.in. krwiaki w głowie, które pojawiły się po wypadku. Ze względu
na długą śpiączkę monitorowany jest
również stan serca.

Lekarze stale monitorują stan zdrowia Pani Ewy. Mówią, że to co teraz
należy zrobić, to dalsze leczenie, ale

Wpłać chociaż złotówkę. Mimo
chwil zwątpienia wierzymy,
że jeszcze może być dobrze.
Pomó żmy Ew ie w rócić do
zdrowia!
Córka Klaudia wraz z rodziną

także rehabilitacja. Pula rehabilitacji
możliwej z NFZ zaraz się wyczerpie,
a prywatna – czy to wizyty domowe,
czy wyjazdowe turnusy do kliniki
– jest bardzo droga. Dlatego zwracamy się z prośbą do dobrych ludzi
o pomoc.

Aby pomóc, wpłać
dowolną kwotę.

Zeskanuj kod QR,
aby przejść na stronę zrzutka.pl

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
Uprzejmie informujemy, że ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia
2022 r. została opublikowana w dniu 11 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw.
Od 17 sierpnia 2022 r.
można złoż yć wniosek
o wypłatę dodatku węglowego. Wniosek o dodatek
węglowy będzie dostępny
w urzędach gmin oraz
na stronie Ministerstwa
Klimatu i Środowiska.
Komu będzie
przysługiwał?
Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie
przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym
źródłem ogrzewania jest:
• kocioł na paliwo stałe,
• kominek,
• koza,
• ogrzewacz powietrza,
• trzon kuchenny,
• piecokuchnia,
• kuchnia węglowa,
• piec kaflowy na paliwo stałe
o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie

się węgiel kamienny, brykiet lub
pelet zawierające co najmniej
85% węgla kamiennego .
Warunek konieczny:
Warunk iem koniecznym do
uzyskania dodatku węglowego
będzie uzyskanie w pisu lub
zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków.
Komu nie będzie
przysługiwał?
Dodatek węglowy nie będzie
przysługiwa ł gospodarst w u
domowemu, które skorzystało

z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został
przewidziany w ustawie
z dnia 23 czerwca 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych
paliw stałych w związku
z sytuacją na rynku tych
paliw (Dz. U. poz. 1477),
tj. zakupu węgla po cenie 996,60
zł brutto za tonę.
Dodatek węglowy będzie
wynosił 3000 zł i będzie
przyznawany jednorazowo.
Termin na składanie wniosków
o wypłatę dodatku węglowego
upły wa 30 listopada 2022 r.
Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia.

KRZYŻÓWKA

Poziomo:
4. Płaszczyzna pochyła
7. Z bieżnią i sektorami
11. Zadrżenie
12. Kolor różowoczerwony
13. Bandera na statku
14. Dokazywanie, figle
18. 36 cali lub trzy stopy
20. Złączenie nitką brzegów rozdartej tkaniny
21. ... Baum, bohater „Ziemi obiecanej”
22. Krótkie, grube kiełbaski
24. Astra na parkingu
25. Rozbrajany przez sapera
26. Z jego żebra Bóg stworzył Ewę

Pionowo:
1. Sprawka żartownisia
2. Dziecięca choroba lub rzeka
3. Brzmienie głosu
5. Bliska sercu kobieta
6. Kelner na statku
8. Tkanina wełniana z prążkami
9. Domek z lodu i śniegu
10. Mityczna Dafne
15. Silne przeżycie
16. Ropień, czyrak
17. Autor „Myśli nieuczesanych”
18. Półpasożyt na topoli
19. Ziemia-ziemia lub ziemia-powietrze
23. Pot. oszustwo

Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
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Rodzicu, złóż wniosek o Dobry Start do końca sierpnia

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Rodzicu, nie zwlekaj i złóż wniosek o rządowe świadczenie „Dobry start” jak
najszybciej. Tylko złożenie go do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.
Coraz bliżej do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. To z kolei wiąże

sku w ciągu najbliższych 3 tygodni daje gwarancję otrzymania 300
się z zakupami – zeszyty, przybory do pisania, piórniki, może zł do końca września. W Małopolsce wypłacono prawie 73 mln zł
nowy plecak czy buty sportowe – wydatków jest sporo. Program na potrzeby blisko 243 tys. dzieci – mówi wojewoda małopolski
„Dobry start” to 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia, Łukasz Kmita.
bez kryterium dochodowego.
Co zrobić, by otrzymać świadczenie?
Większość rodziców i opiekunów już złożyła wnioski, a świad- Wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem:
czenie przyznano ponad 3 mln dzieci. Wypłacono w sumie blisko
• Portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
827 mln zł dla 2,76 mln uczniów.
• Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS,
- Rządowy program „Dobry start” to inwestycja w edukację.
Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opie- • Bankowości elektronicznej.
kun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które
Inwestycja w rozwój i edukację milionów dzieci
przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba Z szacunków MRiPS w ynika, że w tym roku świadczeniem
prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuń- Dobry start objętych będzie 4,4 mln uczniów. Łączna kwota
czo-wychowawczej. Co ważne, aby otrzymać wsparcie, nie trzeba wsparcia dla rodzin z tego programu w latach 2018-2022 wyniesie
spełniać żadnych warunków finansowych. Wyprawka należy się ok. 6,65 mld zł.
każdemu uczniowi bez kryterium dochodowego. Złożenie wnio-

– To wyrównywanie szans i inwestycja w rozwój i edukację dzieci.
Program „Dobry start” już od 2018 r. stanowi ważny element
polityki rodzinnej państwa – mówi minister Marlena Maląg.

Świadczenie wypłacane jest raz w roku dla uczniów rozpoczynających
rok szkolny – do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24. roku życia.

Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać
lub wynająć Swój dom, mieszkanie, działkę?
•
•
•
•
•
•

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

DO SPRZEDANIA

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.

dom ok. 125 m kw, z garażem w bryle
budynku, podpiwniczony, do remontu,
położony na widokowej 8 arowej
w pełni ogrodzonej działce w uroczym
miejscu w Zalesiu Golczowskim
w gminie Klucze.

Cena: 550 tys. PLN

Cena: 369 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: 369 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

dom ok. 70m kw, z garażem
i dużą stodołą, wszystkie media
w domu, położony na ogrodzonej
5,6 arowej działce w spokojnym miejscu
w Chechle w gminie Klucze..

parterowy dom ok. 58 m kw,
ze stodołą oraz pomieszczeniem
gospodarczym, ogrodzony, położony
na dużej, malowniczej 63 a działce
z możliwością podziału na mniejsze.
Gmina Szczekociny.

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

Cena: 269 tys. PLN

Cena: 265 tys. PLN

Cena: 339 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

M4 63 m kw, plus dwie piwnice,

mieszkanie M4 60 m kw, plus piwnica,

Mieszkanie bezczynszowe 70 m kw,

działka inwestycyjna 139 a w całości teren

działka 28,5 a, z czego część budowlana ok. 17 a,

balkon, położone na IV piętrze,

duży balkon, położone na III piętrze, do

dwa duże pokoje, kuchnia z jadalnią,

obiektów produkcyjnych, składów i

pozostały fragment Rola, możliwość zabudowy

z ładnym widokiem za okien, do zamieszkania,

zamieszkania, w świetnie skomunikowanym

łazienka, wc, plus strych i pomieszczenie

magazynów. Bezpośrednio przy drodze

dwoma domami z dostępem do drogi asfaltowej,

w bardzo dobrej lokalizacji nieopodal

miejscu obok pętli autobusowej, sieci

gospodarcze, do zamieszkania,

wojewódzkiej nr 790 z dostępem do mediów:

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

przedszkola, szkoły podstawowej

sklepów, lasu oraz „Dolinki”.

nadające się również do prowadzenia

prąd, woda, telekomunikacja, w kształcie

położona w malowniczym miejscu

oraz LO na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

Osiedle Młodych „Pętla” w Olkuszu..

działalności, w ścisłym centrum Łaz.

kwadratu, położona w gminie Łazy.

w Olewinie gmina Olkusz.

Cena: 319 tys. PLN

Cena: 310 tys. PLN

Cena: 219 tys. PLN

Cena: 389 tys. PLN

Cena: 460 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

działka 55 a, z czego budowlana ok. 10 a,

działka 25 a, z czego część budowlana

działka 55 a, z czego budowlana ok. 32 a,

DO SPRZEDANIA

pozostała część Rola, pierwsza linia zabudowy, media:

ok. 15 a, pozostały fragment Rola, możliwość zabudowy

pozostała część Rola, z możliwością podziału

6 widokowych działek budowlanych każda po 1035 m²

gaz doprowadzony na działkę, prąd, woda, kanalizacja przy

dwoma domami z dostępem do drogi asfaltowej,

na dwie mniejsze, media: gaz, prąd, woda,

bardzo ustawne i szerokie 31 x 33 z dostępem do mediów:

w drodze, z utwardzonym podjazdem,

pierwsza linia zabudowy, media: gaz, prąd, woda,

w drodze, położona przy drodze asfaltowej

gaz, prąd, woda, dojazd drogą gminną utwardzoną,

położona przy drodze asfaltowej w malowniczym

kanalizacja, położona w dobrze skomunikowanym

w malowniczym i spokojnym miejscu

położone w urokliwym miejscu w Chechle. .

i dobrze skomunikowanym miejscu w Bolesławiu..

miejscu w Ujkowie Nowym gmina Bolesław.

w Porębie Dzierżnej gmina Wolbrom.

Cena: 125 tys. PLN za działkę

Cena: 220 tys. PLN

Cena: 189 tys. PLN

Cena: 185 tys. PLN

DO WYNAJĘCIA
Hale produkcyjne 2 x 925 m² wyposażone w suwnicę oraz
magazyny i pomieszczenia biurowo-socjalne o łącznej
powierzchni 3596 m² teren w całości ogrodzony,
monitorowany, strzeżony. Możliwość dostosowania hali/
powierzchni pod przyszłego Najemcę!
Olkuszu niedaleko drogi krajowej 94.

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA

Lokale użytkowe, 32 m², 50 m², 79 m², 270 m²,

Lokal użytkowy, 32 m², składający się z dwóch pomieszczeń,

po remoncie, usytuowane w budynku o wysokim

usytuowany na I piętrze w reprezentacyjnym budynku

standardzie, dostosowanym do osób

nieopodal Starostw Powiatowego w Olkuszu.

niepełnosprawnych, winda, prywatny parking,

Idealne miejsce pod gabinet, biuro, z uwagi na jego świetne

monitoring, alarm, w ścisłym centrum miasta Klucz.

usytuowanie. Centrum Olkusza.

Cena: 31 PLN/m² netto

.Cena: 31 PLN/m² netto

.Cena: 16 PLN/m² netto

Chcesz sprzedać lub wynająć Swój dom, mieszkanie, działkę?

DO WYNAJĘCIA
szeroka, 32 a działka położona na terenach P - Produkcja,
Składowanie, Magazynowanie z możliwością innego
zagospodarowania terenu oraz wydzieleniem mniejszej
części działki. Bardzo dobra lokalizacja, położona przy
ruchliwej drodze w Olkuszu.
.Cena: 5 PLN/m² netto

Zapytaj o szczegóły • tel.: 882 554 688
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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

POLICJA
PODSUMOWANIE DŁUGIEGO WEEKENDU NA DROGACH POWIATU OLKUSKIEGO

Dobiegł końca długi sierpniowy weekend. W tym czasie - od piątku do poniedziałku na drogach powiatu olkuskiego doszło do 1 wypadku drogowego, w którym
ranne zostały 4 osoby oraz 7 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali 4 nietrzeźwych kierowców. Ponadto 12 sierpnia policjanci ruchu drogowego przeprowadzili ogólnopolską akcję „Prędkość”.
W piątek (12.08.br.) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Olkuszu prowadzili ogólnopolskie działania Prędkość. Działania te skierowane były przeciwko piratom drogowym. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz eliminowanie tych zachowań kierujących, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki temu szansa na
wyeliminowanie niebezpiecznych zachowań na drodze jest znacznie większa.
W tym dniu policjanci ujawnili aż 75 przypadków, w których kierujący przekroczyli dozwoloną prędkość.
Z kolei 13 sierpnia br. policjanci z komisariatu w Bukownie zatrzymali 44-letniego kierowcę skody, który w Bukownie na ulicy
Mostowej wjechał w ogrodzenie jednej z firm działających na terenie Bukowna i uszkodził znak drogowy, a następnie dachował. Kierujący skodą był nietrzeźwy. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego blisko 3
promile alkoholu w organizmie. 15 sierpnia po godzinie 23 w Olkuszu na Alei 1000-lecia zatrzymano nietrzeźwego kierowcę
skody. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli drogowej przeprowadzonej przez policjantów,
męczyzna nie chciał podać swoich danych i twierdził, że to nie on kierował pojazdem. Meczyzna został zatrzymany i trafił do
policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwieje, policjanci będą prowadzić z zatrzymanym czynności i wyjaśniać wszelkie okoliczności
tego zdarzenia.
W poniedziałek(15.08. br.) około godziny 12.50 na drodze krajowej nr 94 w Ujkowie Nowym, na pasie ruchu w kierunku Krakowa doszło do wypadku drogowego z udziałem Forda Transita. Jak wstępnie ustalili policjanci, w fordzie wystrzeliła lewa tylna
opona, w skutek czego kierujący stracił panowanie nad pojazdem i zjechał do przydrożnego rowu. Ranne w tym zdarzeniu drogowym zostały 4 osoby, kierujący i troje pasażerów w wieku 45, 17 i 13 lat. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Olkuszu,
jedna z osób doznała złamania nadgarstka. Kierujący i pasażerowie nie wymagali dalszej hospitalizacji. Kierowca forda był
trzeźwy. Na drodze krakowej nr 94 trwały utrudnienia. Zablokowany był jeden pas ruchu (prawy) w kierunku Krakowa.

KIEROWCY NA „PODWÓJNYM GAZIE” – BILANS WEEKENDU

Podczas weekendowych kontroli drogowych przeprowadzanych przez olkuskich
policjantów, udało się wyeliminować z ruchu dwóch nietrzeźwych kierowców.
Jeden z nich miał 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, natomiast drugi
2,6 promila.Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie grozi im do 2 lat
pozbawienia wolności.
W piątek (06.08.22r.) na ulicy 20-Straconych w Olkuszu funkcjonariusze Ruchu
Drogowego zatrzymali nietrzeźwego kierującego toyotą. Mężczyzna jadąc samochodem, nagle zjechał na pobocze drogi. Po przeprowadzeniu badania stanu
trzeźwości u 58-latka przyczyny gwałtownego manewru były jasne - 3 promile
alkoholu w organizmie. Drugi kierujący poruszał się slalomem na ul. Zawierciańskiej w Kluczach. Podczas rozmowy z mężczyzną, policjanci wyczuli od niego silną
woń alkoholu z ust. W tym przypadku badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu.

POLICJANCI Z OLKUSZA ESKORTOWALI SAMOCHÓD Z CHORĄ 80-LATKĄ

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
Ceny od 60 PLN
Tel.: 510 190 038 gwarekolkuski@wp.pl

Do zdarzenia doszło we wtorek (02.08. br.) w południe. Policjanci, którzy patrolowali
rejon Olkusza sierż. Mateusz Dąbek i sierż. Patryk Gałek zauważyli, jak na ulicy ks.
Gajewskiego kierowca opla złamał przepisy w ruchu drogowym i nie zastosował się
do znaku zakaz ruchu. Policjanci od razu zareagowali na to wykroczenie. Zatrzymali kierowcę, by zapytać co jest powodem jego zachowania. Mężczyzna zaczął
się tłumaczyć policjantom, że jedzie z Krzeszowic do szpitala w Olkuszu i wiezie
80-letnią matkę, która ma problemy z oddychaniem. Kobieta skarżyła się również na
ból w klatce piersiowej. Od dłuższego czasu miała leczyć się na serce.
Policjanci wiedzieli, że w sytuacji, kiedy chodzi o zdrowie i ludzkie życie liczy się każda
minuta. Bez wahania więc włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i podjęli szybką
decyzję o pilotażu samochodu do szpitala z chorą 80-latką. Dzięki takiej błyskawicznej reakcji kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy, gdzie zapewniono jej specjalistyczną pomoc.

DOPROWADZIŁ DO KOLIZJI I UCIEKŁ

Do zdarzenia doszło 31 lipca br. po godzinie 2, na ulicy Łokietka w Wolbromiu. 23-letni kierowca fiata wjechał w zaparkowanego opla, który stał na osiedlowym parkingu, po czym odjechał
z miejsca zdarzenia. Kobieta, która była świadkiem tego zajścia natychmiast powiadomiła
o sytuacji dyżurnego z miejscowego komisariatu. Policjanci niezwłocznie udali się w teren
w poszukiwaniu kierowcy i pasażera, którzy podróżowali fiatem. Już po kilku minutach, w rejonie osiedla zauważyli samochód i dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisowi poszukiwanych. Mężczyźni przyznali się, że jechali samochodem i spożywali wcześniej alkohol. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że 23-letni kierowca fiata ma
ponad półtora promila alkoholu w organizmie. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień
do kierowania pojazdami. Teraz odpowie karnie za swoje czyny. Policjanci przypominają, że
kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem

POSZUKIWANY LISTEM GOŃCZYM WPADŁ W RĘCE POLICJANTÓW PRZED BUDYNKIEM KOMENDY

Olkuscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.
24-latek był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli.
Zatrzymanie poszukiwanego mężczyzny, do którego doszło w czwartek tj. 28.07.br., to efekt
działań policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, którzy
po raz kolejny w swojej pracy wykazali się niezwykłą czujnością.
Policjanci przebywali w komendzie w swoich pokojach. W pewnym momencie ich uwagę
przykuły osoby, które w pobliżu busa zaparkowanego przy komendzie zaczęły zachowywać
się głośno i nerwowo. Postanowili więc sprawdzić co jest tego powodem. Kryminalni wyszli
z budynku komendy, podeszli do kierowcy oraz pasażerów busa.
Okazało się, że kierowca wraz z pasażerami przyjechał po mężczyznę, który składał zawiadomienie w komendzie. Pobyt mężczyzny w jednostce znacznie się wydłużał a pasażerowie
zaczęli się niecierpliwić i nerwowo spacerować po parkingu. Bus miał już ruszyć w trasę do
Holandii a odjazd opóźniał się. Jeden z pasażerów denerwował się jednak z powodu przebywania przy budynku Policji.
Okazało się, że 24-letni obywatel Polski mieszkający na co dzień w Holandii, był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli celem odbycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności za kradzież rozbójniczą. Ponadto, podczas przeprowadzonej przez
kryminalnych kontroli bagażu policjanci znaleźli przy nim marihuanę. Mężczyzna, który od dłuższego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości został zatrzymany i trafił do aresztu, gdzie będzie odbywać karę półtora roku pozbawienia wolności.
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ELEKTRONARZĘDZIA

KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ
v „DC Liga Super-Pets” • 19.08 - 23.08 godz 15:00

SPRZEDAŻ

v „Notre-Dame płonie” • 19.08 - 23.08 godz. 17:00

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

v „Każdy wie lepiej” • 19.08 - 23.08 godz. 19:10
v „Lena i Śnieżek” • 26.08 - 30.08 godz. 16:00
v „Superbohaterowie” • 26.08 - 30.08 godz. 17:45
v „Pracownik miesiąca” • 26.08 - 30.08 godz. 20:00

SERWIS

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM

Naprawa elektronarzędzi

v Kurozając i zagadka Chomika Ciemności
• 18.08 godz. 11:30 i 16:00 • 19.08 godz. 16:00 • 20.08 godz. 16:00
• 21.08 godz. 16:00 • 23.08 godz. 11:00 • 25.08 godz. 16:00

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

tel: 533 190 712

v Każdy wie lepiej
• 18.08 godz. 18:00 i 20:30 • 19.08 godz. 18:00 • 20.08 godz. 20:15
• 21.08 godz. 18:00 • 23.08 godz. 18:15 • 25.08 godz. 20:15

ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

v Minionki: Wejście Gru
• 19.08 21.08 godz. 15:45 • 23.08 godz. 17:00
• 24.08 godz. 11:00 • 25.08 godz. 15:45
v Gdzie śpiewają raki
• 19.08 - 21.08 godz. 17:45 i 20:00 • 25.08 - 28.08 godz. 17:45 i 20:00
• 1.09 godz. 20:00
v Greckie wakacje
• 19.08 godz. 20:15 • 20.08 godz. 18:00 • 21.08 godz. 20:15 • 25.08 godz. 18:00
v Jak zostałem samurajem
• 26.08 godz. 14:30 i 16:00 • 27.08 godz. 14:30 i 16:00 • 28.08 godz. 14:15 i 16:15
• 30.08 godz. 11:00 • 31.08 godz. 17:00 • 1.09 godz. 14:30 i 16:00
v After 4. Bez siebie nie przetrwamy
• 27.08 godz. 18:00 i 20:15 • 28.08 godz. 18:00 i 20:15 • 1.09 godz. 18:00 i 20:15

•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

DO SPRZEDANIA

Kontener Budowlany
w dobrym stanie.
Dł. 6 m, szer. 2,5 m, wys. 2,5 m.
Cena: 7.5 tys. PLN
gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski
510 190 038
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 43, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

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

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

• Bogucin Duży • Bogucin Mały • BOLESŁAW • Braciejówka • Brzozówka • BUKOWNO • Bydlin • Chechło • Chełm •
• Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • KLUCZE •
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •
• Laski • Małobądz • Michałówka, Niesułowice • Olewin • OLKUSZ • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •
• Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Strzegowa• Troks • TRZYCIĄŻ • Ujków Nowy • Wierzchowisko •
• Witeradów • WOLBROM • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie
całego powiatu olkuskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy
WCZASY NA MAZURACH
20-27.08, 3* hotel ze śniadaniami,
dojazd własny,
cena od 1030 PLN

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

WCZASY W KARKONOSZACH
7 dni, Hotel 4*, śniadania
i obiadokolacje, możliwość
zabiegów i odnowy biologicznej,
cena od 2100 PLN
WŁOCHY I SYCYLIA
WYCIECZKA OBJAZDOWA,
autokar, od 20.08, 10 dni,
cena od 3000 PLN
STAMBUŁ
ZWIEDZANIE MIASTA
samolot z Katowic, 8 dni,
śniadania i obiadokolacje,
terminy wrześniowe
cena od 3600 PLN

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

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa
STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

MONTAŻ-SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

KOMPLEKSOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA
• Naprawa układów klimatyzacji • Elektronika

Olkusz, ul. Gwarków 2b

TEL. 514-703-997

Z TĄ REKLAMĄ
MOŻLIWY
RABAT DO 10%
NA WYBRANE
PRODUKTY*

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

• okna
• drzwi
• rolety
• bramy
• ślusarka aluminiowa
• parapety
• markizy

* szczegółowe
informacje w sklepie

OKNA KOSIM

Bez przerwy od ���� roku.
ul. Zawierciańska �,
��-��� Klucze
tel: (��) ��� �� ��
kom: +�� ��� ��� ���
mail: biuro@okna-kosim.pl

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ
I ZADOWOLENIE KLIENTA
Dowiedz się więcej na www.okna-kosim.pl

