
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

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

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

WYPOŻYCZ ODKURZACZ PIORĄCY
REZERWACJE 507 5555 39

PIERZ SAM:
• Kanapy
• Dywany
• Tapicerkę

samochodową
Olkusz
ul. Sławkowska 18

www.WYNAJEM-OLKUSZ.pl

Giebło Kolonia,
ul. Zawierciańska, 42-440 Ogrodzieniec
pon. - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 16.00

Tel.: 889 595 998 • 888 257 803

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

ARTYKUŁY
BIUROWE I SZKOLNE

Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102
Tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl

Pon. - Pt. 7.00 - 16.00

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

tel.: 882 007 801
serwis@pphuvelum.pl

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"
PRODUCENT WYROBÓW Z DREWNA
• Deski elewacyjne • Podbitka pod dach
• Więźba dachowa • Boazeria świerkowa
• Deski podłogowe • Schody tralki i poręcze
• Listwy wykończeniowe (lipa, świerk, buk, dąb i jesion)
• Akcesoria kuchenne i ogrodowe • Pergole • Donice

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP)
pon. - pt. 8.00 - 16.00, sobota 8.00 - 12.00
tel.: (32) 754 60 10

• MEBLE SOSNOWE • MEBLE OGRODOWE
• DRZWI WEWNĘTRZNE

PRODUKT
POLSKI

W SPRZEDAŻY
BRYKIET OPAŁOWY

W NAJLEPSZYCH CENACH!

MONETY
SKUP - SPRZEDAŻ

Prowadzimy skup
oraz sprzedażmonet
kolekcjonerskich
oraz banknotów.

Tel.: 608-364-428

Z nami szybko i bezpiecznie sprzedasz
Swój Dom, Mieszkanie, Działkę

Z nami szybko i bezpiecznie sprzedasz
Swój Dom, Mieszkanie, Działkę

DARMOWA WYCENA /
PROJEKT / MONTAŻ DO 60 DNI
Dotacje na wymianę starego pieca do 35 tys. zł
- załatwiamy kompleksowo wszystkie formalności

• MAGAZYNY ENERGII
• CAR PORTY
• ŁADOWARKI
SAMOCHODÓW EL.

733 733 788
Pompy Ciepła / Fotowoltaika

• POMPY CIEPŁA
• FOTOWOLTAIKA
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Nowy, dodatkowy punkt stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bukownie
– W przypadku zagrożenia zdrowia i życia liczy się każda sekunda. Ratownicy medyczni muszą mieć gwarancję przybycia ma miejsce najszybciej, jak to tylko możliwe. To właśnie 
czas często decyduje o losie poszkodowanego. Wspólnie z Panem Ministrem Jackiem Osuchem zabiegaliśmy o uruchomienie nowego, dodatkowego Zespołu Ratownictwa 
Medycznego w powiecie olkuskim. Możemy dziś przekazać mieszkańcom, że zadanie zostało wykonane. Dziękuję władzom samorządowym, Krakowskiemu Pogotowiu Ratun-
kowemu oraz Wydziałowi Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za szerokie zaangażowanie w te działania. Bo najważniejsze jest to, aby wspólnie działać 
w imię jasno sprecyzowanego, właściwego celu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

314 interwencji w gminie  
Bukowno w ciągu czterech miesięcy

– Ministerstwo Zdrowia uwzględniając moją argumentację, zaakceptowało 
uruchomienie nowego ZRM. Przeanalizowaliśmy okres od listopada 2021 
roku do końca lutego 2022 roku. W tym czasie odnotowano tam 314 inter-
wencji ZRM. Gęstość zaludnienia gminy Bukowno wynosiła 154 osoby na 
1 km2. To analiza dotycząca czterech miesięcy poprzedzających złożenie 
aneksu do „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne”. W październiku 4 zespoły, które funkcjonują w powiecie olku-
skim, wyjeżdżały 618 razy. Jestem przekonany, że dodatkowa karetka sku-
tecznie poprawi dostępność do niezbędnej pomocy medycznej – tłumaczy 
wojewoda Kmita.

Wsparcie dla całego regionu
Wspólnie z Panem Wojewodą podejmowaliśmy długotrwałe starania, by speł-
nić oczekiwanie mieszkańców powiatu olkuskiego. Wielokrotnie rozmawiali-
śmy z Ministerstwem Zdrowia. Wspólnymi siłami osiągnęliśmy zamierzony 
cel. To dobry dzień dla Bukowna, ale także dla całego regionu, bo dzięki temu 
dodatkowemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego zwiększy się bezpieczeń-
stwo w całym regionie. Troska o Mieszkańców jest dla nas najważniejsza. Nie 
ma lepszych i ważniejszych inwestycji niż te związane ze zdrowiem i rozwojem 
regionu – mówi Jacek Osuch, wiceminister sportu i turystyki, poseł ziemi 
olkuskiej.
– Co istotne, nowy ZRM służy nie tylko mieszkańcom gminy Bukowno. 
W sytuacji zagrożenia dyspozytor przyjmuje zgłoszenie i wysyła najbliższy 
wolny ZRM. Oznacza to, że zespół z Bukowna może obsługiwać wezwania 
z Bolesławia, Klucz czy Olkusza. To kolejna inwestycja w bezpieczeństwo 
Małopolan – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Każdy nowy zespół 
ratownictwa medycznego, każde nowe miejsce stacjonowania, to nic innego, 
jak zapewnienie większego bezpieczeństwa poprzez właśnie skrócenie czasu 
dojazdu. Natomiast drugim, równie ważnym elementem, jest zwiększenie 
całego potencjału ratownictwa medycznego w zakresie karetek, jeśli chodzi 
o potencjał województwa, a ten potencjał naszego województwa, ze względu 
na położenie powiatu olkuskiego, może być wykorzystywany w sąsiednich 
województwach – mówi dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego dr 
n. med. Małgorzata Popławska.

Wspaniałe chwile dla Bukowna
- Bez wątpienia gmina Bukowno w ostatnich tygodniach to najszczęśliwsza 
gmina powiatu olkuskiego. Po niedawno otrzymanych rekordowych środkach 
w wysokości 98 mln zł na infrastrukturę drogową dziś zwieńczenie przed-

sięwzięcia, którego nie da się wycenić – bo nie da się wycenić bezpieczeń-
stwa zdrowotnego mieszkańców. Chciałbym serdecznie podziękować za 
współpracę i synergię, od samej góry – od rządu, od Ministra Jacka Osucha, 
po służby Pana Wojewody Łukasza Kmity i za współpracę z Krakowskim 
Pogotowiem Ratunkowym – dodaje starosta olkuski Bogumił Sobczyk.
- Tak naprawdę dzisiaj decydujemy o tym, że nasi mieszkańcy będą zabez-
pieczeni, że będą mogli czuć się bezpieczni. To jest wspaniała chwila dla 
Bukowna. Chciałbym podziękować w szczególności Panu Ministrowi i Panu 
Wojewodzie. Naszym mieszkańcom żyje się lepiej, czują się bezpieczniej – 
podsumowuje zastępca burmistrza Bukowna Marcin Cockiewicz.

Punkty stacjonowania karetek w powiecie olkuskim
Zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego są kontraktowane ze środ-
ków budżetu wojewody.
Dotychczas na terenie powiatu olkuskiego stacjonowały cztery karetki syste-
mowe – dwie w Olkuszu (24-godzinny ZRM specjalistyczny i 24-godzinny 
ZRM podstawowy), jedna w Wolbromiu (24-godzinny ZRM specjalistyczny) 
i jedna w Hutkach w gminie Bolesław (24-godzinny ZRM specjalistyczny). 
W Bukownie uruchomione zostało dodatkowe – piąte – miejsce stacjonowa-
nie karetki systemowej. Będzie to ZRM typu „P” (podstawowy) w obsadzie 
dwuosobowej (ratownik medyczny/pielęgniarka systemu). Karetka będzie 
stacjonować w budynku, w którym mieści się remiza OSP (przy ul. Wodącej 
2). Punkt stacjonowania został zaadaptowany na ten cel.

Ratownictwo w liczbach
W ramach Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego funkcjonuje 38 ZRM-ów, 
w tym 6 specjalistycznych. KPR swoim zasięgiem obejmuje miasto Kraków, 
powiaty krakowski (bez gmin Skawina i Słomniki), wielicki (bez gmin 
Niepołomice i Kłaj) oraz powiat olkuski. W 2021 roku liczba wyjazdów 
ZRM-ów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego wynosiła 89 778, zaś 
w 2020 roku – 79 181.
W 2021 roku 135 małopolskich ZRM-ów (w tym 21 typu „S”) wyjeżdżało 237 
509 razy. Dla porównania – w 2020 roku liczba ta wynosiła 215 453. W samym 
październiku 2022 roku podjęły zaś 21 115 interwencji.

„Razem jesteśmy silniejsi”
W maju 2022 roku ma mocy listu intencyjnego, który wojewoda małopolski 
Łukasz Kmita podpisał z dyrektor KPR dr n. med. Małgorzatą Popławską, 
burmistrzem Mirosławem Gajdziszewskim oraz ze starostą Bogumiłem 
Sobczykiem, ustalono podział zadań podejmowanych przez sygnatariuszy:

Wojewoda Małopolski podjął działania formalne zapewniające środki finan-
sowe (aneksowanie porozumienia z Dyrektorem Małopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w sprawie 
finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących na 
terenie województwa małopolskiego),burmistrz Miasta Bukowno wskazał 
i zapewnił miejsce stacjonowania dla nowego ZRM (działania te wspierał 
Starosta Olkuski), dyrektor KPR podjęła kroki, zapewniając ambulans wraz 
z wyposażeniem oraz personelem medycznym w nowym miejscu stacjonowania 
podstawowego ZRM.
– Kolejna karetka na terenie powiatu olkuskiego to efekt wzmożonych prac 
i determinacji wszystkich zaangażowanych. To długie miesiące planów, pro-
jektów i uzgodnień. Kolejny raz dowiedliśmy, że wspólnie możemy osiągać 
więcej, że razem jesteśmy silniejsi! – podsumowuje wojewoda małopolski.

Szlak Gwarków Olkuskich  
z prestiżową nagrodą

Uroczyste obchody Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w piątek 28 
października 2022 roku w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Penderec-
kiego w Lusławicach, okazały się bardzo szczęśliwe dla Olkusza. Jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych w Małopolsce atrakcji turystycznych – Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich – została wyróżniona w konkursie Turystyczne Skarby Mało-
polski w kategorii Najciekawszy Szlak Turystyczny.
- Dziś miasta bardzo mocno za-
biegają o uwagę turystów, dlatego 
szczególnie cieszą mnie tak dobre 
efekty podejmowanych przez nas 
działań. Szlak Gwarków to nie-
zwykły sposób poznawania lokalnej 
historii w aktywnej formie poprzez 
tradycyjne odwiedzanie konkretnych 
punktów na mapie miasta, któremu 
towarzyszy niezwykle ciekawa hi-
storia dostępna za pośrednictwem 
smartfonów. Wszystko to sprawia, 
że w podróż z naszymi Gwarkami 
wyruszają wszystkie grupy wie-
kowe, dobrze się przy tym bawiąc 
– mówi Roman Piaśnik, burmistrz 
Olkusza, który z rąk Iwony Gibas, 
Członka Zarządu Województwa 
Małopolskiego odebrał wyróżnienie 
w konkursie.
Głosowanie cieszyło się bardzo du-
żym zainteresowaniem, ponieważ 
w drugim etapie konkursu liczba 
osób głosujących wyniosła 10097 
natomiast liczba oddanych głosów 
to 22576. Na koniec nastąpiło za-
twierdzenie i ogłoszenie wyników 
plebiscytu.
- Konkurs Turystyczne Skarby 
Małopolski jest szczególny, ponie-
waż zgłaszanie kandydatów i samo 
głosowanie ma otwartą formułę. 
Dzięki temu wszystkie kandydatury 
są autentycznymi rekomendacjami 
turystów, którzy swoimi zgłosze-
niami, a później głosowaniem, 

wskazują swoje ulubione 
miejsca, atrakcje i obiekty 
innym turystom. Dzięki 
plebiscytowi tworzy się 
swoisty przewodnik tu-
rystyczny tworzony przez 
turystów dla turystów. 
Wszyscy tegoroczni laureaci 
i wyróżnieni nie znaleźli się 
w tym gronie przez przypa-
dek. To fantastyczne atrak-
cje i miejsca, które tworzą 
ludzie z pasją. To właśnie 
dzięki nim i ich zaanga-
żowaniu Małopolska jest 
regionem o tak wysokim 
potencjale turystycznym – 
mówi Iwona Gibas, Członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego 
i zarazem Przewodnicząca Kapituły 
Konkursowej.
- Nie można lekceważyć wpływu 
lokalnej turystyki na rozwój regionu. 
Przybywający do Srebrnego Miasta 
turyści odwiedzają nasze restaura-
cje, śpią w hotelach, robią zakupy 
w lokalnych sklepach. Jeszcze w 2018 
roku turystyka generowała 6 procent 
małopolskiego PKB, dziś już mówi 
się o kilkunastu procentach – to wy-
raźnie pokazuje, że inwestycje w tu-
rystykę się opłacają – podsumowuje 
Roman Piaśnik.
Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich 
to projekt edukacyjny, dotyczący 
historii górnictwa rud ołowiu i sre-

bra w Olkuszu. Jego główną czę-
ścią jest ścieżka edukacyjno-histo-
ryczna „Srebrny Szlak Gwarków 
Olkuskich”, która została utworzona 
w październiku 2019 roku w obrębie 
olkuskiej starówki. Tworzy ją 18 
rzeźb olkuskich gwarków. Kolejnym 
elementem projektu jest bezpłatna 
aplikacja „Olkusz – Szlak Gwarków” 
na urządzenia mobilne, która daje 
możliwość spaceru z wirtualnym 
audioprzewodnikiem. Powstał rów-
nież quest „Srebrny Szlak Gwarków 
Olkuskich”, który został opracowany 
i wydany w formie ulotki przez olku-
ski magistrat, a także gra typu memo, 
związana z historią olkuskiego gór-
nictwa i szlakiem gwarków.

DYŻURY APTEK

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

DATA OLKUSZ WOLBROM
9.11 Środa Apteka, Al. 1000-lecia 17 Dr. Max, ul. Mariacka 6

10.11 Czwartek Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

11.11 Piątek Apteka, ul. Nullo 2 Dr. Max, ul. Mariacka 6

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

13.11 Niedziela Apteka Dbam o zdrowie, ul. K.K. Wielkiego 14 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

14.11 Poniedziałek Apteka Gemini, ul. K.K. Wielkiego 28 Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

15.11 Wtorek Apteka Słoneczna, ul. K.K. Wielkiego 60 Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

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

17.11 Czwartek Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

18.11 Piątek Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 Dr. Max, ul. Skalska 22

19.11 Sobota Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

20.11 Niedziela Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

21.11 Poniedziałek Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

22.11 Wtorek Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 Dr. Max, ul. Mariacka 6

23.11 Środa Apteka Ziko, ul. K.K. Wielkiego 24 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

24.11 Czwartek Apteka Euro, ul. Rabsztyńska 2 Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

25.11 Piątek Apteka, Al. 1000-lecia 17 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

26.11 Sobota Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

27.11 Niedziela Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2b Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

28.11 Poniedziałek Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Dr. Max, ul. Mariacka 6

29.11 Wtorek Apteka Dbam o zdrowie, ul. K.K. Wielkiego 14 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

30.11 Środa Apteka Gemini, ul. K.K. Wielkiego 28 Dr. Max, ul. Skalska 22

Catering BEZA
691 704 170 cateringbeza@gmail.com

• U Klienta lub na sali
• Różnorodne menu komponowane

pod indywidualne potrzeby Klienta
• Obsługa kucharska, kelnerska

oraz serwis sprzątający
• Dostarczamy gotowe bufety ciepłe

i zimne we wskazane miejsce
• Dania podajemy bufetowo oraz w stół
• Posiadamy niezbędne dekoracje

Zawiercie, ul. Hoża 2

Catering dla firm i domu
Organizacja wszystkich imprez okolicznościowych

Zapytaj o świąteczne menu
oraz organizację Wigilii

WESELA ● CHRZCINY ● STUDNIÓWKI ● KOMERSY ● URODZINY ITP.

Informacje • Reklamy
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rozstrzygnięty
28 października 2022 roku w sali konferencyjnej olkuskiego magistratu odbyło się 
oficjalne ogłoszenie wyników kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza na 2023. 
Mieszkańcy, w głosowaniu trwającym blisko dwa tygodnie, wybrali projekty, które będą 
realizowane w 2023 roku. Publikujemy pełną listę zwycięskich zadań.
Oficjalne ogłoszenie wyników było 
jednocześnie okazją do krótkiej prezen-
tacji zadań, które uzyskały największe 
społeczne poparcie. W edycji na 2023 
rok projekty w Budżecie Obywatelskim 
Olkusza zostały podzielone na dwie 
pule środków –miejską (M) oraz wiej-
ską (W).
W efekcie głosowania Mieszkańców 
do realizacji na 2023 rok wybrano na-
stępujące zadania:
W puli do 5 tys. złotych:
1. Zakup ławeczek ogrodowo-

parkowych (Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Witeradowie) – W

2. Zakup urządzeń typu „bujak” na 
place zabaw w Gorenicach – W

3. Biesiada Zederman 
na wesoło – W

4. Kurs tańca dla młodzieży 
i dorosłych (Kosmolów, 
Sieniczno, Olewin, 
Wiśliczka) – W

5. Kulturalny Olkusz, czyli 
spotkania autorskie dla dorosłych 
w Olkuskiej Bibliotece – M

6. Organizacja Festynu 
Rodzinnego w Dolince – M

7. Poznaj Nordic Walking – M
8. Zakup stołów piknikowych 

z ławkami - 9 kompletów 
(Bogucin Mały) – W

9. Mam talent - pomoc 
przez pasję – M

10. Osiedle Słowiki - Dzień 
Smerfa – M

11. Na Czwóreczki festynie czas 
ci wesoło upłynie (Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Olkuszu) – M

W puli do 25 tys. złotych:

1. Modernizacja łazienki w Szkole 
Podstawowej w Zawadzie – M

2. Realizacja traktu rekreacyjnego 
(Zimnodół) – W

3. Odnowienie Rynku 
w Niesułowicach – W

4. Modernizacja garaży i szatni 
w remizie OSP Zederman – W

5. Doposażenie pracowni 
integracji sensorycznej w Szkole 
Podstawowej nr 5 im. Marcina 
Bylicy w Olkuszu – M

6. Mebelki dla siódemki 
(Przedszkole nr 7 
w Olkuszu) – M

7. Nasz plac zabaw - modernizacja 
placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Olkuszu – M

8. Osiedle Słowiki - Oświetlenie 
Toru Rolkowego – M

9. Budowa Altanki Sześciokątnej 
wraz z infrastrukturą 
(Os. Wschód) – M

W puli do 50 tys. złotych:
1. Modernizacja sali szkoleniowej 

w Remizie OSP w Osieku 
celem zapewnienia gotowości 
bojowej jednostki – W

2. Modernizacja pomieszczeń 
starej części remizy na poziomie 
piętra wOSP Gorenice – W

3. Pozyskanie terenów pod drogi 
publiczne w miejscowości 
Zederman – W

4. Wykonanie nawierzchni 
bezpiecznej na placu zabaw przy 
Przedszkolu nr 3 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Olkuszu – M

5. Radosny ogród - rewitalizacja 
ogrodu przedszkolnego 
Przedszkola nr 5 w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym 
nr 2 w Olkuszu – M

6. Wymarzona pracownia 
informatyczna w Szkole 
Podstawowej nr 5 im. Marcina 
Bylicy w Olkuszu – M

7. Doposażenie placu zabaw 
w ”Dolince” oraz stworzenie 
nowej strefy gier przy placu 
zabaw w Szkole Podstawowej 
nr 10 w Olkuszu – M

8. O łazienki nasze dbamy, do 
Budżetu Obywatelskiego się 
zgłaszamy - modernizacja 
łazienki w Szkole Podstawowej 
nr 9 w Olkuszu – M

9. Miejsca Postojowe dla 
samochodów (Osiedle 
Pakuska) – M

10. Osiedle Słowiki 
ogrodzenie boisk – M

W kolejnej już edycji Budżetu 
Obywatelskiego Olkusza oddano 8 864 
karty do głosowania, spośród których 
413 zostało uznanych za nieważne 
(głównie w wyniku głosów oddanych 
przez osoby nieuprawnione).
W sumie głosy ważne zostały oddane 
przez 8 451 mieszkańców. Większość 
głosujących wybrała tradycyjną — 
papierową metodę głosowania (5 202 
głosy). Kolejny raz z rzędu w Budżecie 
Obywatelskim Olkusza chętniej głoso-
wały kobiety (4 597 głosów).
Najwięcej głosów oddali seniorzy 
(28,39%) i osoby w wieku 36-49 lat 
(26,57%). Wysoki wynik osiągnęli 
również olkuszanie w wieku do 25 
lat (19,55%). Mniejszy wpływ na 
ostateczny wynik mieszkańcy w prze-
dziale wiekowym 26-35 lat (13,34%) 
oraz osoby w wieku 50-59 lat (12,14%).

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

KIEROWCA
POMPO-GRUSZKI
oraz GRUSZKI

PRACA!

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

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08+48 608 121 860

+48 513 100 706

Praca od zaraz!

CV:
asia@betoniarniakaczmarek.pl

Olkusz, ul. Rataja 1 (koło Biedronki)
500 688 500

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU

NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY- SPRAWDŹ NAS!

PROMOCJA!

AKUMULATORY
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
CIĘŻAROWYCH, ROLNICZYCH I AUTOBUSÓW

Do każdej wymiany czterech opon
5l zimowego płynu do spryskiwaczy

GRATIS !*
*promocja trwa do wyczerpania zapasów

NOWE OPONY BIEŻNIKOWANE
195/65 R15 130 zł
205/55 R16 140 zł

WYMIANA OPON

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

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

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

Informacje • Reklamy
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Poziomo:
4. Kamizelka ratunkowa żeglarza
7. Odbity na znaczku pocztowym
8. Nowo obrany król
9. Nosi medalik
10. Zboże w obroku
11. Siad rozkroczny albo mocny sznurek
14. „Noce i ...”, film Jerzego Antczaka
16. Ciasteczka pełne ziarenek kunżutu
20. Bita droga; gościniec
22. Barbara, aktorka („Faraon”)
23. Huśtawka Tarzana
24. Stolica Gruzji
25. Indianin w tytule filmu R. Aldricha

Pionowo:
1. Dzieło urwisa
2. Bezdroże, manowiec
3. Zakończenie czegoś
4. „Głos” bociana
5. Kropki na twarzy Pippi
6. Męczarnie, tortury
12. Gwarowo: czart, kaduk
13. ... Rusowicz, piosenkarka
15. Łączy Erie z Ontario
16. Drewniane chodaki
17. Sprzedanie czegoś
18. Komar z tropików
19. Włochy dla turyńczyka
21. Włókniarz

KRZYŻÓWKA

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

+48 501 730 095
+48 534 235 516
CZYNNE 9:00-21:00

KONSOLIDACJA
CHWILÓWEK
SZUKASZ KOLEJNEJ CHWILÓWKI?
MAMY LEPSZE ROZWIĄZANIE!

Kontakt

SPŁACIMY WSZYSTKIE TWOJE
CHWILÓWKI, PARABANKI I WINDYKACJE
NAWET Z ZALEGŁOŚCIAMI.

WYCZYŚCIMY BAZY BIK KRD I INNE

ZORGANIZUJEMY JEDEN KREDYT
Z NISKĄ RATĄ.

Konsekwencje drastycznego 
wzrostu ceny prądu

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz!
W ostatnim czasie podjęliśmy 
trudną decyzję o ogranicze-
niu zużycia energii elektrycz-
nej w naszej gminie. Niestety, 
obecne i prognozowane ceny 
prądu dla samorządów są hor-
rendalnie wysokie. Wystarczy 
wspomnieć, że w 2021 roku 
Gmina Olkusz płaciła 27 gro-
szy netto za 1 kWh, w tym roku 
jest to już 1,02 zł, a prognoza 
na przyszły rok wskazuje 1,74 
zł netto za 1 kWh, czyli 644% 
więcej niż w 2021 roku! Żaden 
budżet nie jest w stanie udźwi-
gnąć tak gwałtownego wzrostu 
cen, dlatego w miastach całego 
kraju oświetlenie uliczne jest 
wyłączane.
Zdaję sobie sprawę, że jest to 
duża uciążliwość, dlatego podją-
łem decyzję, by w naszej gminie 
całkowite wyłączenie oświetlenia 
nastąpiło dopiero w godzinach 
23:00-5:00, gdy już niewielu 
Mieszkańców porusza się po 
gminnych ulicach. Ponadto 
w wielu miejscach do godziny 
23:00 oświetlenie uliczne pozo-
staje włączone w ograniczonym 
zakresie; załączanych jest około 
50% lamp. Podjąłem również de-
cyzję o rezygnacji z uruchamia-
nia iluminacji świątecznej.
Dochodzą do mnie informacje 
o tym, że czasem obserwują 
Państwo włączone oświetlenie 
uliczne w ciągu dnia. Taka sy-
tuacja oznacza trwające prace 
polegające na diagnozie i usu-

waniu istniejącej awarii. 
Sporadycznie występują 
również sy tuacje roz-
programowania zegara, 
co skutkuje załączeniem 
oświetlenia w ciągu dnia – 
tego typu zdarzenia mogą 
Państwo zgłaszać pod nu-
merem telefonu 32 626 01 
57 lub 991.
Systematycznie wymieniamy 
oświetlenie uliczne na energo-
oszczędne oprawy LEDowe. 
Kilka lamp LEDowych zużywa 
tyle energii, co jedna „stara” 
lampa sodowa. Energooszczędne 
oświetlenie instalowane jest 
także przy nowych inwestycjach 
oraz w czasie remontów istnieją-
cych ulic. Prowadzimy również 
negocjacje z Tauronem w sprawie 
wymiany źródeł światła na LED 
wszystkich należących do nich 
opraw.
Są samorządowcy, którzy próbują 
udawać, że problemu nie ma, 
a gigantyczny wzrost kosztów – 
chcąc stwarzać dobre wrażenie – 
pokrywają zaciągając kredyty na 
realizację wydatków bieżących, 
w tym koszty energii elektrycz-
nej czy obsługę poprzednich dłu-
gów. Rosnące od miesięcy stopy 
procentowe oznaczają, że dziś 
nowe kredyty są coraz droższe, 
dlatego dokładam starań, by nie 
obarczać Gminy Olkusz tego 
typu zobowiązaniami. Wysokie 
raty kredytów obciążyłyby prze-

cież Państwa – Mieszkańców 
Miasta i Gminy Olkusz.

Szanowni Państwo,
W ostatnich miesiącach do-
świadczamy konsekwencji ga-
lopującej inf lacji – rosnących 
cen paliw, energii elektrycznej, 
czy produktów na sklepowych 
półkach. Są to bardzo dotkliwe 
wzrosty dla skromnych budże-
tów domowych, sięgające nawet 
kilkudziesięciu procent.  Dla sa-
morządów te wzrosty są jeszcze 
wyższe, jak w przypadku prądu. 
Mam szczerą nadzieję, że rząd 
wypracuje skuteczne rozwiąza-
nia, pozwalające nam wszystkim 
– zarówno w budżetach domo-
wych, jak również w ramach 
wydatków samorządowych – żyć 
bez konieczności wprowadzania 
tak trudnych ograniczeń.
Zanim to jednak nastąpi proszę 
Państwa o zrozumienie dla zaist-
niałej sytuacji.

Z serdecznymi 
pozdrowieniami 

Roman Piaśnik 
Burmistrz Miasta  

i Gminy Olkusz

Nowy ciąg pieszo-rowerowy w Bolesławiu
Rozpoczęło się zadanie, realizowane na zlecenie Zarządu Drogowego w Olkuszu, 
które obejmuje przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi powia-
towej nr 1068K ul. Głównej w Bolesławiu na długości około 0,5 km (tj. od remizy OSP 
w Bolesławiu do skrzyżowania z ul. Kluczewską) zgodnie z dokumentacją techniczną.
W ramach przebudowy zostaną wy-
konane roboty ziemne koparkami, 
ręczne formowanie nasypów, roz-
biórka chodników, rozebranie i uło-
żenie krawężników, ułożenie obrzeży 
betonowych, wykonanie podbudowy 
z kruszywa, ułożenie nawierzchni 
z kostki betonowej gr. 8 cm, humu-
sowanie, obsianie skarp, demontaż 
i montaż koszy na śmieci, demontaż 
i montaż ławki, przestawienie słupa 
teletechnicznego, przeróbka istnie-
jących schodów, remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznych oraz prze-

brukowanie nawierzchni z kostki be-
tonowej na zjazdach.
Kostka z rozbiórki zostanie oczysz-
czona i zabezpieczona, a następnie 
wykorzystana na wskazany przez 
gminę cel.
Zadanie rea l izuje wyłonione 
w postępowaniu przetargowym 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe „GAMEX”.
Pieszych i mieszkańców zamiesz-
kałych wzdłuż remontowanego 
chodnika przepraszamy za wszelkie 
utrudnienia.

SPRZEDAŻ I SERWIS: TELEFONÓW,
LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCHNATELEFONY!

FOLIE OCHRONNE
WRAZ ZMONTAŻEM
od 49,99 PLN!!!

WYMIANA
WYŚWIETLACZY I DOTYKÓW!

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535
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• 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 zawierciańskiego „Gwarek Zawierciański” oraz na terenie całego powiatu olkuskiego „Gwarek Olkuski”, a także
wybranych ofert na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom

ok. 200mkw, III kondygnacje,
z niezależnymiwejściami, stan surowo
zamknięty, położonywatrakcyjnym
miejscuwChechle z szeroką44 a
budowlanądziałką oraz 62 a roli.

Cena: 550 tys. PLN

Chcesz sprzedać lubwynająć Swój dom,mieszkanie, działkę? Zapytaj o szczegóły • tel.: 882554688

DO SPRZEDANIA
duża 1,4 ha działka, z czego część

budowlana ok. 7 a, rola 63 a oraz 70 a las, z
dostępemdodrogi, pierwsza linia zabudowy,

media: gaz, prąd, woda,
położonawmalowniczym i dobrze

skomunikowanymmiejscuwZedermanie
gminaOlkusz.

Cena: 199 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

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

pozostała część Rola, z możliwością podziału

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

w drodze, położona przy drodze asfaltowej

w malowniczym i spokojnym miejscu

w Porębie Dzierżnej gmina Wolbrom.

Cena: 185 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka55a,zczegobudowlanaok.10a,

pozostałaczęśćRola,pierwszaliniazabudowy,media:

gazdoprowadzonynadziałkę,prąd,woda,kanalizacja

przywdrodze,zutwardzonympodjazdem,

położonaprzydrodzeasfaltowejwmalowniczym

idobrzeskomunikowanymmiejscuwBolesławiu..

Cena: 220 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka39a,zczegoczęśćbudowlanaok.15,5a,

pozostałaczęśćLas,pierwszaliniazabudowy,

media:prąd,woda,położonawspokojnym

miejscu,otoczonalasem,oraznowązabudową

jednorodzinną.DzielnicaZawiercia,Karlin.

Cena:190tys.PLN..

DO SPRZEDANIA

działka28,5a, z czegoczęśćbudowlanaok.17a,

pozostały fragmentRola,możliwośćzabudowy

dwomadomamizdostępemdodrogi asfaltowej,

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

położonawmalowniczymmiejscu

wOlewiniegminaOlkusz.

Cena: 460 tys. PLN

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: 305 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

przestronne mieszkanie M4 60m kw,

plus piwnica z dużym balkonem,

położone na IV piętrze, umeblowane,

po remoncie, do zamieszkania,

położone w świetnie skomunikowanym

miejscu, Olkusz ul. Króla Kazimierza.

Cena: 299 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
MieszkanieM4wdomuwielorodzinnym,

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

w podpiwniczeniu, położone na 8 a działce
niedaleko centrumOlkusza.

Cena: 369 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok.125mkw,zgarażemwbryle
budynku,podpiwniczony,doremontu,

położonynawidokowej8arowej
wpełniogrodzonejdziałcewuroczym

miejscuwZalesiuGolczowskim
wgminieKlucze.

Cena: 369 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok.70mkw,zgarażem

idużąstodołą,wszystkiemedia
wdomu, położonynaogrodzonej

5,6arowejdziałcewspokojnymmiejscu
wChechlewgminieKlucze..
Cena: 339 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
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.
Cena: 250 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: 265 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

Mieszkaniebezczynszowe70mkw,

dwadużepokoje, kuchnia z jadalnią,

łazienka,wc,plus strych i pomieszczenie

gospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzenia

działalności,wścisłymcentrumŁaz.

Cena: 219 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok. 280mkw, II kondygnacje,
podpiwniczony, dowykończenia,
położony na 7,8 arowejwpełni
ogrodzonej działcewwillowej

dzielnicywOgrodzieńcu
Cena: 380 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
6 widokowych działek budowlanych
każda po 1035m² bardzo ustawne,

szerokie na 31m z dostępem domediów:
gaz, prąd, woda, dojazd drogą gminną
utwardzoną, położone w urokliwym

i malowniczymmiejscu w Chechle gmina Klucze.
Cena: 125 tys. PLN za działkę

Miejsce
na Twoją

nieruchomość

DOWYNAJĘCIA
Lokalużytkowy,32 m², składającysię zdwóch

pomieszczeń,usytuowanyna Ipiętrze
wreprezentacyjnymbudynkunieopodal

StarostwPowiatowegowOlkuszu.
Idealnemiejscepodgabinet, biuro, zuwagi

na jegoświetneusytuowanie.CentrumOlkusza.
.Cena: 31 PLN/m² netto

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

po remoncie, usytuowanew budynku
owysokim standardzie, dostosowanym
do osób niepełnosprawnych, winda,
prywatny parking, monitoring, alarm,
w ścisłym centrummiasta Klucz.

Cena: 31 PLN/m² netto

DOWYNAJĘCIA
Haleprodukcyjne2x925m²wyposażone
wsuwnicęorazmagazyny i pomieszczenia

biurowo-socjalneo łącznej powierzchni3596m²
terenwcałości ogrodzony,monitorowany,
strzeżony.Możliwośćdostosowaniahali/
powierzchni podprzyszłegoNajemcę!
Olkuszuniedalekodrogi krajowej94.

.Cena: 16 PLN/m² netto

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: 380 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka inwestycyjna 826 m²

w całości teren usług komercyjnych

z dostępem do mediów: prąd, woda, gaz,

telekomunikacja. Położona przy

drodze krajowej dk 94 w Olkuszu.

Cena: 185 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

atrakcyjna działka leśna 16000 m²,

zalesiona lasem ok. 30-40 lat,

położona w uroczym miejscu,

250 m od najbliższych gospodarstw i domów.

Ołudza gmina Szczekociny.

Cena: 3,8 zł/m²

DOWYNAJĘCIA

Lokal użytkowy dostosowany pod

prowadzenie salonu fryzjerskiego

ok. 40 m², posiadający swoje WC

oraz zaplecze socjalne, usytuowany

na I piętrze w reprezentacyjnym budynku

z windą w centrum Klucz.

Cena: 1250 PLN/m² netto.

DOWYNAJĘCIA
szeroka, 32 a działka położona na terenach
P - Produkcja, Składowanie, Magazynowanie
z możliwością innego zagospodarowania
terenu oraz wydzieleniemmniejszej części
działki. Bardzo dobra lokalizacja, położona

przy ruchliwej drodze w Olkuszu.
.Cena: 5 PLN/m² netto

DO SPRZEDANIA
dom200mkwIIkondygnacje,

podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym,do

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

UjkówNowy.
Cena: 495 tys. PLN

Chcesz szybko i bezpiecznie sprzedać lubwynająćSwój dom,mieszkanie, działkę?
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POLICJA

ZAPADLISKA - ZAKAZ WSTĘPU DO LASU
Razem z olkuskim Nadleśnictwem ostrzegamy przed niebez-
piecznymi zapadliskami powstającymi na terenie leśnictw 
Pomorzany, Żurada i Bolesław, a także przypominamy o wyda-
nym okresowym zakazie wstępu do lasów w tych rejonach.
3 października br. Nadleśnictwo z Olkusza zaktualizowało 
zarządzenie nr 39/2022  w sprawie wprowadzenia czasowego 
zakazu wstępu do lasu w związku ze zniszczeniem drzewosta-
nu i degradacją runa leśnego spowodowaną wystąpieniem 
zapadlisk. Z treścią zarządzenia oraz mapkami poglądowymi 
można zapoznać się na stronie Nadleśnictwa Olkuskiego: 
https://olkusz.katowice.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/
sZMuYVQnCYU4/content/zapadliska-zakaz-wstepu-do-lasu
Nieprzestrzeganie niniejszego prawa miejscowego jest wykroczeniem i jest zagrożone karą grzywny. Apelujemy do turystów 
i grzybiarzy o przestrzeganie zakazu wstępu na tereny leśne wskazane przez Nadleśnictwo Olkusz,  a także o nie zbliżanie się i nie 
podchodzenie do już istniejących zapadlisk. Prosimy również o wszelkie informacje na temat nowych, nieoznaczonych obniżeń 
terenu, dzięki którym będzie można szybko podjąć działania zmierzające do ich zabezpieczenia.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY-BILANS WEEKENDU NA DROGACH POWIATU OLKUSKIEGO
Dnia 30.10.br w niedzielne popołudnie policjanci z Bukowna interwenio-
wali wobec mężczyzny, który według zgłoszenia miał jechać samocho-
dem pod wpływem alkoholu. Na ul. Sławkowskiej zatrzymali kierującego  
pojazdem Kia, który w przeprowadzonym badaniu na zawartość alkoholu 
wydmuchał ponad dwa promile. Mężczyzna przyznał się, że w tym dniu 
spożywał alkohol. Jak się okazało wsiadł to samochodu w tym stanie, 
ponieważ chciał  jechać na zakupy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy .
Również w niedziele olkuscy policjanci otrzymali zgłoszenie o nietrzeź-
wym kierującym, który został ujęty obywatelsko w Braciejówce. Na miej-
scu zgłaszający poinformował mundurowych, że zaniepokoił go zapar-
kowany w rejonie ul. Dworskiej samochód i śpiący w nim mężczyzna. 
Kiedy podszedł do pojazdu i próbował nawiązać z kontakt  z mężczyzną,  
poczuł od niego silną woń alkoholu. 25-latek z seata  widząc, ze ktoś do niego podszedł, odpalił silnik i próbował odjechać 
. Podczas cofania uderzył w drzewo, a świadek wykorzystując sytuacje podbiegł do pojazdu i siłowo wyciągnął kluczyki ze 
stacyjki po czym wezwał policję. W tym przypadku alkomat pokazał prawie 2,5 promila. 
Świadkowi zdarzenia dziękujemy za podjęta inicjatywę. Dzięki obywatelskiej postawie z ruchu drogowego został wyeliminowany, 
kierujący, który mógł doprowadzić do tragedii.

PIJANY KIEROWCA USZKODZIŁ SAMOCHODY
Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca samochodu 
osobowego. Mężczyzna chciał zaparkować auto przy bloku i w trakcie 
manewrów uszkodził trzy zaparkowane tam samochody. Na szczęście 
świadek tego zdarzenia zareagował i niezwłocznie wyjął kluczyki kierow-
cy, a amator jazdy „na podwójnym gazie” trafił w ręce policjantów.
Do zdarzenia doszło w sobotę 22 października przed godziną 13, na Alei 
1000-lecia w Olkuszu. Dyżurny olkuskiej komendy otrzymał informację 
o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy. Jak ustalili policjanci, 
kierowca fiata wjeżdżał na miejsce parkingowe i w trakcie manewrów, 
uszkodził trzy zaparkowane tam pojazdy. Świadek, który widział zachowanie kierowcy, podszedł do samochodu i wyjął 
kierowcy kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. O zaistniałej sytuacji natychmiast powiadomił policjantów. 
Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało, że 33-letni kierowca ma ponad 3 promile alko-
holu. Mężczyzna będzie musiał się liczyć z poważnymi konsekwencjami i za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie 
przed sądem.
Świadkowi zdarzenia dziękujemy za reakcję i udzieloną pomoc. Dzięki obywatelskiej postawie być może nie doszło do tragedii na 
drodze!

ARESZT DLA SPRAWCY PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE OLKUSZ
Policjanci z Olkusza zatrzymali 43-latka, który znęcał się nad swoimi rodzi-
cami. Wobec podejrzanego sąd zastosował jako środek zapobiegawczy 
tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.
Trwająca od ponad dwóch miesięcy czasu udręka małżeństwa, wobec 
którego 43-letni syn stosował przemoc psychiczną i fizyczną zakończyła 
się. 43-latek pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, ubliżał rodzicom 
i stosował wobec nich przemoc psychiczną i fizyczną.  Kiedy o takiej awan-
turze (10.10. br.) zostali powiadomieni policjanci, natychmiast pojechali 
pod wskazany adres w gminie Olkusz. 
W rodzinie zdarzały się już wcześniej podobne sytuacje. Mężczyzna był  już karany za znęcanie nad rodziną i przebywał w zakładzie 
karnym. Pomimo tego dalej stosował przemoc wobec swoich rodziców.  Nie stosował się również do wyroku sądu o zakazie zbliżania 
się do rodziców.  Nadal pod wpływem alkoholu awanturował się ze swoimi rodzicami, żądając od nich pieniędzy na alkohol.  Zatem 
podczas ostatniej interwencji (10.10. br.) 43-latek został zatrzymany. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Miał ponad 3 promi-
le alkoholu w organizmie. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Prokurator Prokuratury Rejonowej w Olkuszu wystąpił 
z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 43-latka, do którego 12.10.br.  przychylił się sąd. Podejrzany usłyszał  zarzuty znęcania nad 
rodziną.  Teraz najbliższe trzy miesiące 43-latek spędzi w areszcie. Za znęcanie się grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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

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

BROŃ PALNA ● AMUNICJA ● BROŃ CZARNOPROCHOWA
MATERIAŁY WYBUCHOWE ● SZAFY / SEJFY NA BROŃ

PROFESJONALNE USŁUGI RUSZNIKARSKIE
SZKOLENIA STRZELECKIE ● POZWOLENIA NA BROŃ

www.artgun.pl 579-021-979

UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE ● MAJĄTKOWE ● ROLNE

FIRMOWE ● NA ŻYCIE ● TURYSTYCZNE

PIASKOWANIE
(felg, maszyn rolniczych, ogrodzeń) 

MALOWANIE PROSZKOWE
PROSTOWANIE FELG 

WULKANIZACJA

Chełm, Szlachecka 76, 32-340 Wolbrom 

Tel. 604  471  453

Cenyod60PLN
gwarekolkuski@wp.plTel.: 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 43, 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 

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

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7

32-300 Olkusz

TEL:791097989

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY

KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ
KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

 v „VINSKI I PYŁ NIEWIDZIALNOŚCI” 
• 12.11 • 14-16.11 godz. 15:30

 v „LISTY DO M5” 
• 12.11 • 14-16 godz. 17:15 • 18.11 • 20 - 22.11 godz. 19:30

 v „APOKAWIXA” 
• 12.11 • 14 - 16.11 godz. 19:40

 v „NEL I TAJEMNICA KUROKOTA” 
• 18 - 22.11 godz. 15:20

 v „ORZEŁ. OSTATNI PATROL” 
• 18.- 22.11 godz. 17:25

 v „PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU” 
• 25.11 • 27 - 30.11 godz. 15:30

 v „CZARNA PANTERA: WAKANDA W MOIM SERCU” 
• 25.11 • 27 - 30.11 godz. 17:00

 v „EGZORCYZMY SIOSTRY ANN” 
• 25.11, 27- 30.11 godz. 20:00

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!

DO SPRZEDANIA
stalowy, kontener budowlany, solidnie wykonany

o wymiarach: 2,5 m szer x 6 m dł.
W pełni sprawny, szczelny, waga około 1,5 T

Cena: 7000 zł
Tel.: 882-554-688

Zapraszamy na doroczny koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości “Olkuszanie  
dla Niepodległej” pod honorowym patronatem Romana Piaśnika – Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
Wystąpią:
• laureaci V Konkursu Piosenek i Pieśni Patriotycznych “Olkuszanie dla Niepodległej”,
• Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta
Cena biletu: 10 zł 
SALA WIDOWISKOWA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OLKUSZU UL. NULLO 29

Umów się na indywidualną wycenę!
TEL. 604 356 007, E-MAIL: STAL.ALUMINIUM@WP.PL

• OGRODZENIA PANELOWE,
BRAMYWJAZDOWE

• BALUSTRADY, PORĘCZE
• KONTENERY,
WIATY, GARAŻE

• ŁAWKI, KOSZE NA DREWNO
KOMINKOWE, DONICE ITP.

• USŁUGI TOKARSKIE
(RÓWNIEŻ ZWIĄZANE
Z MASZYNAMI ROLNICZYMI)

Wysoka jakość materiałów:
stal - ocynk, malowanie proszkowe,

stal nierdzewna, aluminium.

Kilkunastoletnie doświadczenie
w branży. Fachowość i dokładność.

Działamy według
projektów i oczekiwań

nawet najbardziej
wymagających Klientów.

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

Kontakt:
biuropodrozyases@gmail.com

tel. 600 89 31 31

ZAPRASZAMY
W PEŁNIĘ SŁOŃCA :)

Egipt Hurghada / Marsa Alam,
hotel 5*, cena od 3 tys.,

wszystko w cenie,
lot z Krakowa/Katowic, 8 dni

Dominikana
wypoczynek w hotelu 5*,
cena od 12 tys., 9 dni,

wyżywienie All inclusive,
wylot z Katowic

STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

MONTAŻ-SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

Olkusz, ul.Gwarków 2b
TEL. 514-703-997

KOMPLEKSOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA
•Naprawa układów klimatyzacji • Elektronika

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ
I ZADOWOLENIE KLIENTA

OKNA KOSIM
Bez przerwy od ���� roku.

ul. Zawierciańska �,
��-��� Klucze
tel: (��) ��� �� ��
kom: +�� ��� ��� ���
mail: biuro@okna-kosim.pl Dowiedz się więcej nawww.okna-kosim.pl

ZTĄ REKLAMĄ
MOŻLIWY

RABAT DO 10%
NAWYBRANE
PRODUKTY*
* szczegółowe

informacje w sklepie

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

Reklamy


