
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

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

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

Szeroki asortyment:
• stojaki metalowe, plastikowe
• kosze wiklinowe

CHOINKI
BOŻONARODZENIOWE
CIĘTE I DONICZKOWE
Jodła cięta od 1 m - 3,5 m

Olkusz ul. Kościuszki 34
(plac koło Biedronki, naprzeciwko Mc Donald's)

ATRAKCYJNE CENY!

Czekamy naWas od 9.00 - 21.00 do 23 grudnia!

15 GRUDNIA 2022 
Nr 12/2022 (098)
ISSN: 1896-1797 

www.gwarek-olkuski.pl 

GwarekOlkuski

gwarekolkuski@wp.pl

510 190 038, 698 805 242
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Akcja Zima 2022/2023
DROGI GMINNE:

Teren Miasta Olkusz - firma ALBA Sp. z o.o.  
telefon  AKCJI ZIMOWEJ czynny całodobowo: 602 183 656

Teren Sołectw w Gminie Olkusz – firma Karolinex  
telefon AKCJI ZIMOWEJ czynny całodobowo: 799 010 105

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu  
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi:  

w godzinach pracy urzędu tel. (32) 626 01 73 lub 728 405 031

DROGI POWIATOWE:
Zarząd Drogowy w Olkuszu, tel. AKCJI ZIMOWEJ czynny całodobowo:

Telefon czynny całą dobę - (32) 643-02-40

Telefon czynny całą dobę - (32) 643-02-65

                                                         - (32) 643-09-92

                                                         - (32) 643-18-78

DROGI WOJEWÓDZKIE:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie:

- Telefon dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg w Krakowie (12) 4465855 kom. 609703392,

Nr drogi 791na odcinku Olkusz – Zawiercie, Olkusz - Trzebinia – 885 665 081

Nr drogi 783 na odcinku Olkusz – Wolbrom (odcinek obwodnicy) – 508 211 500

Nr drogi 773 na odcinku od DK - 94 w Sienicznie do Skały – 502 168 212

 DROGI KRAJOWE:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Zimowe utrzymanie dróg: 012 417 36 29, 417 14 22, 4125 16 44,

Całodobowy dyżur czynnej AKCJI ZIMA na terenie Olkusza  
(na odcinku DK-94 Zederman - Bolesław) 779 010 105

Okazałe efekty prac budowlanych  
w Osieku i Zedermanie

Od ubiegłego roku w Osieku i w Zedermanie trwają budowy przedszkoli samorzą-
dowych. Wraz z upływem czasu coraz bardziej widoczne są postępy w pracach, 
które w ostatnim czasie osobiście oceniał burmistrz Roman Piaśnik z lokalnymi 
przedstawicielami mieszkańców – radnymi oraz sołtysami. Wartość samych prac 
budowlanych wynosi 10,5 mln złotych dla obu zadań, a Gmina Olkusz uzyska-
ła na ich realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych 
w wysokości 7,5 mln złotych.
- Obie inwestycje są szczególnie bli-
skie mojemu sercu, ponieważ zna-
cząco powiększamy ofertę naszej 
Gminy w zakresie dostępności edu-
kacji przedszkolnej dla najmłodszych 
mieszkańców. To lepszy start dla na-
szych dzieci, a dla rodziców wsparcie 
w wychowaniu i pomoc w powrocie 
na rynek pracy. Mimo trudnego 
roku galopującej inflacji i kryzysu 
związanego z wojną w Ukrainie oba 
zadania zmierzają do szczęśliwego 
końca. Nie mogę się doczekać dnia, 
w którym te – na razie – surowe mury 
wypełnią się śmiechem szczęśliwych 
dzieci – mówi Roman Piaśnik, bur-
mistrz Olkusza.
Obie inwestycje już dziś prezentują 
się okazale – większe postępy w pra-
cach widać w mniejszym obiekcie, 
który powstaje w Zedermanie, gdzie 
efekty można oceniać już bez rusz-
towań okalających elewację dobu-
dowanej części przedszkolnej. Prace 
budowlane w obu sołectwach zostaną 
zakończone wiosną 2023 roku.

Budowa przedszkola 
w Osieku

Dwukondygnacyjne przedszkole 
przeznaczone zostanie dla 150 
dzieci i będzie się składało z 6 sal; 
każda z nich przeznaczona dla 25 
dzieci. Ponadto wykonane zostaną 
m.in. dwie sale do zajęć indywidual-

nych, sala wielofunkcyjna, jadalnia, 
pokój nauczycielski i pielęgniarki 
z izolatką, kotłownia, wentylato-
rownia, pomieszczenie porządkowe, 
szatnie, pralnia, archiwum oraz plac 
zabaw z urządzeniami zabawowymi. 
Wartość prac budowlanych to ok. 7 
mln złotych. Ostateczny koszt robót 
będzie znany po zakończeniu wszyst-
kich prac.

Rozbudowa Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 

o część przedszkolną 
w sołectwie Zederman

Do istniejącego budynku szkoły do-
budowany został dwukondygnacyjny 
budynek przedszkola z osobnym 

głównym wejściem. Przedszkole za-
pewni opiekę dla 75 dzieci w 3 salach. 
Ponadto, w skład obiektu wejdą 3 
pomieszczenia z toaletami, pomiesz-
czenie z toaletami dla pracowników, 
pomieszczenie socjalne oraz szatnia. 
Źródłem ciepła będzie kotłownia 
w szkole. Dodatkowo wykonane 
zostaną m.in. droga pożarowa, plac 
manewrowy, chodnik, miejsca posto-
jowe, schody zewnętrzne oraz pod-
jazd dla osób niepełnosprawnych. 
Wartość prac budowlanych to blisko 
3,5 mln złotych. Ostateczny koszt 
robót będzie znany po zakończeniu 
wszystkich prac.

OLKUSZ
ul. Zagaje 48

Pon. - Pt. 800 - 1800 • Sob. 800 - 1600 •Nd 900 - 1600

Aczer

ACZER
tel. 662-121-525
ACZER

tel. 662-121-525

Choinki, jodły,
świerki doniczkowe i cięte
Choinki, jodły,
świerki doniczkowe i cięte

OLKUSZ,UL. KASZTANOWA4 • tel. 512777884
Zapraszamy od 800 - 2000

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

WWeessoołłyycchh ŚŚwwiiąątt oorraazz sszzcczzęęśślliiwweeggoo NNoowweeggoo RRookkuu

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
LOMBARD OLKUSZ

Informacje • Reklamy
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Wkrótce ruszy budowa wiaduktu w Bukownie
5 grudnia w Urzędzie Miejskim w Bukownie doszło do podpisania umowy 
z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tej największej 
w historii miasta inwestycji drogowej.
Wiadukt nad torami kolejowymi 
w Bukownie wraz z przebu-
dową okolicznego układu drogo-
wego zrealizuje krakowska firma 
SWIETELSKY Rail Polska Sp. 
z o.o. Wartość inwestycji wynosi 
45.352.943,32 zł.
Sygnatariuszami umowy na wy-
konanie wiaduktu byli Prezes 
Zarządu, Dyrektor Naczelny 
firmy Swietelsky Rail Polska Sp. 
z o.o. Pan Wojciech Więckowski 
oraz Burmistrz Miasta Bukowno 
Mirosław Gajdziszewski. W uro-
czystym podpisaniu umowy uczest-
niczyli także Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
Pan Wiceminister Jacek Osuch 
oraz Skarbnik Miasta, Pani Joanna 
Szotek.
- Dziś realizacja tej inwestycji będą-
cej marzeniem zarówno moim, jak 
i wielu naszych mieszkańców staje 
się wreszcie faktem. Na przestrzeni 
ostatnich lat niemałym wysiłkiem 
udało nam się stworzyć i uzgod-
nić ze wszystkimi instytucjami 
kompletną dokumentację projek-
tową. Potem równolegle staraliśmy 
się zarówno o uzyskanie decyzji 
ZRID, jak i o środki zewnętrzne, 
bez których realizacja tak ogrom-
nej inwestycji nie byłaby możliwa. 
Z pomocą wielu przychylnych 
Bukownu osób udało się i jedno, 
i drugie. Teraz wreszcie podpisu-
jemy umowę z wykonawcą i zysku-
jemy solidnego partnera w realizacji 
zadania, które radykalnie odmieni 
codzienne życie naszych miesz-
kańców. Teraz czekają nas dwa lata 
intensywnych prac budowlanych. 
Raz jeszcze chcę podkreślić swą 

wdzięczność dla wszystkich, któ-
rzy się do tego szczęśliwego finału 
przyczynili - podkreśla burmistrz 
Mirosław Gajdziszewski.
Prezes firmy Swietelsky Rail Polska 
podkreśla z kolei dobre przygoto-
wanie inwestora do realizacji bu-
dowy wiaduktu.
- Gmina bardzo dobrze zaplano-
wała zarówno kwestie związane 
z przygotowaniem dokumentacji, 
jak i terminy związane z ogłosze-
niem i rozstrzygnięciem przetargu. 
Dzięki temu możemy dobrze za-
planować i przygotować się do 
realizacji tej budowy, w pełni wy-
korzystując dwa sezony budowlane 
roku 2023 i 2024. Po dzisiejszym 
podpisaniu umowy czeka nas teraz 
przekazanie placu budowy i pierw-
sze prace przygotowawcze. A zaraz 
po Świętach i Nowym Roku roz-
poczniemy prace w terenie. Już dziś 
przepraszamy też Mieszkańców za 
pewne utrudnienia i niedogodno-
ści, które przyniesie budowa wia-
duktu. Jestem jednak pewien, że 
efekt końcowy będzie zadowalający 

dla nas wszystkich - dodaje prezes 
Wojciech Więckowski.
Na rea l izac ję tej inwest yc ji 
Miasto zyskało dofinansowania 
z dwóch źródeł - blisko 24 mln zł 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, a także prawie 11 mln 
z Rządowego Funduszu Programu 
Inwestycji Strategicznych „Polski 
Ład”.
Niebagatelną rolę w pozyskaniu 
tych dofinansowań odegrali nasi 
przedstawiciele w administracji rzą-
dowej, Pan Minister Jacek Osuch 
oraz Wojewoda Małopolski, Pan 
Łukasz Kmita.
Wiadukt ten będzie jednoprzę-
słow ym obiektem łukow ym 
o długości 115 m z jednopasmową 
jezdnią o szerokości 7 m. Jego re-
alizacja połączona będzie z prze-
budową układu komunikacyjnego 
ulic Niepodległości, Kolejowej 
i Pocztowej. Powstanie też nowy 
dworzec autobusowy oraz parking 
na blisko 40 miejsc postojowych.

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

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

autoserwis.boleslaw

DK94

PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!
KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

Wymiana rozrządu

od 250 zł
Komputerowe ustawianie

zbieżności

Kasowanie błędów

od 30 zł
AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie

czujników ciśnienie TPMS

WYMIANA
OPON

INTERNETOWA
CENA OPON

Dynamiczna wymiana
oleju w skrzyni biegów

Montaż
haków ul

.B
ol
es
ła
w
sk
a

Karczma
Bida

Olkusz
Laski

Katowice

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

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

WWeessoołłyycchh ŚŚwwiiąątt

Informacje • Reklamy
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W wigilijną noc rodzą się wiara, nadzieja i miłość.W wigilijną noc rodzą się wiara, nadzieja i miłość.  
Na świat przychodzi Syn Boży, a z Nim łaska, dobro i piękno.Na świat przychodzi Syn Boży, a z Nim łaska, dobro i piękno.  

  
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę,Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę,  

by na nowo ożyły także więzi łączące nas z rodziną.by na nowo ożyły także więzi łączące nas z rodziną.  
Niech ten czas będzie dla nas chwilą wytchnienia i spotkań z bliskimi.Niech ten czas będzie dla nas chwilą wytchnienia i spotkań z bliskimi.

  
Te Święta będą też czasem modlitwy. Modlitwy o pokój.Te Święta będą też czasem modlitwy. Modlitwy o pokój.  

W ostatnim czasie przekonaliśmy się, jak bardzo jest ważny.W ostatnim czasie przekonaliśmy się, jak bardzo jest ważny.  
Niech zapanuje w naszych sercach i w naszych domach.Niech zapanuje w naszych sercach i w naszych domach.  

Nieśmy pomoc wędrowcom. Otwórzmy serca na potrzebujących.Nieśmy pomoc wędrowcom. Otwórzmy serca na potrzebujących.  
Pokażmy, że razem jesteśmy silniejsi!Pokażmy, że razem jesteśmy silniejsi!

  
Zdrowych i radosnych ŚwiątZdrowych i radosnych Świąt  

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023!oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023!

Szanowni Państwo, 

Drodzy Małopolanie! 

Łukasz Kmita
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
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Zdrowych, pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia,

pogody ducha i wszelkiej pomyślności
w nowym 2023 roku

życzy
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Olkusz inwestuje w energię słoneczną
Trwają prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych i kolekto-
rów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Najbardziej okazale 
prezentują się efekty dużych inwestycji, takich jak ta, która dobiega końca 
na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Instalacje są prowa-
dzone także na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyj-
nego Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły 
Podstawowej Nr 10, OSP w Gorenicach, a także blisko 70 gospodarstw 
domowych. Wartość projektu to 803 tys. złotych, natomiast dofinanso-
wanie dla realizowanych prac wynosi 50%.
- Gdy wokół nas coraz więcej 
mówi się o rosnących cenach 
prądu, warto podejmować takie 
inicjatywy, które doprowadzą 
do ograniczenia zużycia ener-
gii elektrycznej. Przystąpiliśmy 
do realizacji dużego projektu 
Ekopartnerzy na rzecz słonecz-
nej energii Małopolski, który 
dziś z powodzeniem jest wdra-
żany na terenie naszej gminy. 
Zyskują nie tylko konkretne go-
spodarstwa domowe, ale wszy-
scy Mieszkańcy, gdyż obniżenie 
zużycia prądu w instytucjach 
publicznych pozwoli nam wygo-
spodarować środki na inne cele, 
np. inwestycyjne. Dodatkowo 
konsekwentnie zmieniamy 
oświetlenie uliczne na energo-
oszczędne LEDowe i prowa-
dzimy negocjacje z Tauronem, by 
taką modernizacją objąć wszyst-
kie lampy – komentuje Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Łącznie w ramach realizowa-
nego projektu trwają lub dobie-
gają końca prace polegające na 
instalacji paneli fotowoltaicz-
nych na budynkach Miejskiego 
Ośrodka Kultury (instalacja 
o mocy 49,5kW), Zespołu 

S z k o l no -P r z e d s z k o l ne g o 
Integracyjnego Nr 1 (instalacja 
o mocy 49,5kW), Szkoły pod-
stawowej Nr 3 (instalacja o mocy 
29,7kW), Szkoły Podstawowej 
Nr 9 (instalacja o mocy 49,5kW), 
Szkoły Podstawowej Nr 10 (in-
stalacja o mocy 29,7kW) oraz 
OSP w Gorenicach (instalacja 
o mocy 19,8kW). Ponadto, na 
blisko 70 budynkach prywatnych 
przewidziano montaż paneli fo-
towoltaicznych lub kolektorów 
słonecznych.
Gm i n a  Ol k u s z  j e s t  j e d-
nym z 32 partnerów projektu 

„Ekopartnerzy na rzecz sło-
necznej energii Małopolski”, 
który otrzymał dof inanso-
wanie ze środków UE w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 w ramach Działania 4.1. 
Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, 
Poddziałanie 4.1.1. Rozwój in-
frastruktury produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych.

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.

POSZUKUJEMY GRUNTÓW
do wydzierżawienia pod budowę

farm słonecznych (fotowoltaicznych)
Podstawowe kryteria elektrowni słonecznej:

Powierzchnia od 1-100 ha
• bez planu zagospodarowania terenu,
• klasa gruntu IV lub gorsza,
• bez drzew i zabudowań,
• obszar nie objęty formami ochrony,
• linia SN (średniego napięcia) przez działkę
lub w bliskiej odległości stacja energetyczna

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
tel. 607 07 08 49 • biuro@peo24.pl • Jakub Jałocha

Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy od 13 500 zł rocznie za 1 ha.

Polska Energia Odnawialna ‖ peo24.pl

Wigilia Mieszkańców
w niedzielę

18 grudnia 2022 roku

W niedzielę 18 grudnia na olkuskim rynku odbędzie się
tradycyjna Wigilia Mieszkańców organizowana przez

burmistrza Romana Piaśnika. Spotkanie na rynku jest
piękną okazją do złożenia sobie życzeń, degustacji
świątecznych potraw oraz zrobienia świątecznych
zakupów na kiermaszu bożonarodzeniowym. Jest to
również dzień, w którym solidaryzujemy się
z najbardziej potrzebującymi, którzy otrzymają
paczki z potrzebnymi w okresie świąt produktami
żywnościowymi. O świąteczną atmosferę zadbają
olkuscy artyści wykonujący kolędy.

-- PPiięękknnyy cczzaass śśwwiiąątt BBoożżeeggoo NNaarrooddzzeenniiaa cchhcceemmyy
ssppęęddzzaaćć ww ggrroonniiee nnaajjbblliiżżsszzyycchh nnaamm oossóóbb.. SSzzuukkaammyy
mmoożżlliiwwoośśccii,, bbyy ww ggoorrąącczzccee pprrzzyyggoottoowwaańń zzaattrrzzyymmaaćć ssiięę,,
ssppoottkkaaćć zz ddrruuggąą oossoobbąą,, wwyymmiieenniićć żżyycczzlliiwwoośścciiąą
ii uuśśmmiieecchheemm.. ZZnnaakkoommiittaa ddoo tteeggoo ookkaazzjjaa ttwwoorrzzyy ssiięę ww cczzaassiiee
ccoorroocczznnyycchh ssppoottkkaańń nnaa oollkkuusskkiimm rryynnkkuu.. ZZaaddbbaammyy oo ttoo,, bbyy
nniieeddzziieellnneemmuu ssppoottkkaanniiuu wwiiggiilliijjnneemmuu ttoowwaarrzzyysszzyyłłyy aattrraakkccjjee
ddllaa kkaażżddeeggoo,, nniieezzaalleeżżnniiee oodd wwiieekkuu.. GGoorrąąccoo wwsszzyyssttkkiicchh
zzaapprraasszzaamm ww nniieeddzziieellęę 1188 ggrruuddnniiaa nnaa oollkkuusskkii rryynneekk – mówi
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Oficjalne rozpoczęcie Wigilii Mieszkańców zaplanowano w
niedzielę 18 grudnia na godzinę 13:00, jednak pierwsi
wokaliści pojawią się na scenie w centrum Olkusza już
o godzinie 12:00. W programie zaplanowano bezpłatną
degustację potraw świątecznych przygotowanych przez
olkuskich restauratorów, czy występ Olkuskiej
Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej.

Ponadto Komenda Hufca ZHP zadba o to, by wszyscy mogli
poczuć ciepło olkuskiej społeczności wokół harcerskiego
ogniska. Na najbardziej potrzebujących mieszkańców będą
czekać paczki świąteczne, które pomogą w przygotowaniu
do Świąt.

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku
życzymy naszym Czytelnikom,
Klientom i Współpracownikom,

dużo szczęścia, radości
oraz wszelkiej pomyślności

w życiu osobistym i zawodowym

Redakcja Gwarka Olkuskiego

ZZddrroowwyycchh ii ssppookkoojjnnyycchh
ŚŚwwiiąątt BBoożżeeggoo NNaarrooddzzeenniiaa

ww cciieeppłłeejj,, rrooddzziinnnneejj aattmmoossffeerrzzee
oorraazz

ssaammyycchh ssuukkcceessóóww
ii wwsszzeellkkiieejj ppoommyyśśllnnoośśccii

ww nnaaddcchhooddzząąccyymm
22002233 rrookkuu wwsszzyyssttkkiimm

nnaasszzyymm oobbeeccnnyymm
ii pprrzzyysszzłłyymm KKlliieennttoomm

żżyycczzyy
KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE
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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: 175 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: 340 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: 329 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

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

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

7 DZIAŁEK LEŚNYCH

Karlin, Zawiercie.

Szczegóły pod numerem:

882-554-688

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?

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: 225 tys. PLN

Wesołych
Świąt!
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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.

DYŻURY APTEK

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

DATA OLKUSZ WOLBROM

15.12 Czwartek Apteka Dbam o zdrowie, ul. K.K. Wielkiego 14 Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

16.12 Piątek Apteka Gemini, ul. K.K. Wielkiego 28 Dr. Max, ul. Mariacka 6

17.12 Sobota Apteka Słoneczna, ul. K.K. Wielkiego 60 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

18.12 Niedziela Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Dr. Max, ul. Skalska 22

19.12 Poniedziałek Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

20.12 Wtorek Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

21.12 Środa Apteka, ul. Nullo 2 Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

22.12 Czwartek Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 Dr. Max, ul. Mariacka 6

23.12 Piątek Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

24.12 Sobota (Wigilia) Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

25.12 Niedziela  
(Boże Narodzenie) Apteka, Al. 1000-lecia 17 Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

26.12 Poniedziałek  
(Drugi dzień świąt) Apteka Ziko, ul. K.K. Wielkiego 24 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

27.12 Wtorek Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Dr. Max, ul. Skalska 22

28.12 Środa Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

29.12 Czwartek Apteka Euro, ul. Rabsztyńska 2 Dr. Max, ul. Mariacka 6

30.12 Piątek Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

31.12 Sobota Apteka Słoneczna, ul. K.K. Wielkiego 60 Dr. Max, ul. Skalska 22

KRAK-MARFIS
H

OLKUSZ
ul. Króla Kazimierza

Wielkiego 33
WOLBROM

ul. Krakowska 52A

ZZddrroowwyycchh ii rraaddoossnnyycchh ŚŚwwiiąątt BBoożżeeggoo NNaarrooddzzeenniiaa oorraazz sszzcczzęęśślliiwweeggoo NNoowweeggoo RRookkuu!!

CENTRUM
RYBNE

DUŻY WYBÓR PRZETWORÓW RYBNYCH:
SOLONYCH, MARYNOWANYCH, SAŁATEK WŁASNEJ PRODUKCJI

A NA ŚWIĘTA POLECAMY KARPIA
(filety z karpia, dzwonki z karpia, karp patroszony)

RYBY:
ŚWIEŻE, MROŻONE, WĘDZONE

oraz KONSERWY

KĄCIK KULINARNY

PIEROGI Z KRUCHEGO  
CIASTA Z KAPUSTĄ
Chciałabym Wam przedstawić nieco inną odmianę pierogów 
może przepis sprawdzi się na świątecznym stole? Z podanych 
składników powinno wyjść ok 30 pierogów.
Ciasto kruche na pierogi:

• 400 g mąki
• 200 g masła
• 2 łyżki śmietany
• 1 jajko
• szczypta soli
• + 1 jajko i łyżka mleka

Mąkę przesiać na stolnicę 
i masło posiekać nożem łącząc 
je z mąką, dodać pozostałe 
składniki. Wszystko dobrze 
połączyć, zawinąć w folię spo-
żywczą i włożyć do lodówki na 
30 minut. Wyjąć rozwałkować, 
wycinać kółka szklanką i do-
dając nadzienie sklejać pierogi. 
Jajko wymieszać z mlekiem 
i tą mieszanką posmarować 
kazdego pieroga. Piec w pie-
karniku nagrzanym do 180C 
przez ok. 30-35 minut.

Nadzienie:
• 0,5 kg kapusty kiszonej
• 5 szt. suszonych grzybów
• 10 dkg wędzonego boczku
• sól, pieprz
• olej

Kapustę odcedzić lekko i posie-
kać . Grzyby namoczyć w wo-
dzie. Boczek pokroić w drob-
niutką kosteczkę. Na rozgrzaną 
patelnię wlewamy olej doda-

jemy po minucie boczek i przy-
smażamy go na złoto, dodajemy 
kapustę oraz grzyby pokrojone. 
Doprawiamy solą i pieprzem. 
Przesmażamy wszystko po-
rządnie. Odstawiamy do wy-

st ygnięcia i nak ładamy na 
krążki ciasta.

Ulla Pałka 
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI
Czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, choć często stresujący dla 
dorosłych, dla dzieci jest to okres radosnych przygotowań i oczekiwania. 
Dlatego też niżej przedstawiam przepis na pyszne pierniczki, które można 
przygotować razem z dziećmi co zapewni fajną, wspólną zabawę w piecze-
nie i dekorowanie a po wszystkim pierniczki świetnie się sprawdzą jako 
ozdoby na choinkę lub na stół wigilijny czy też zawinięte w celofan i prze-
wiązane wstążką jako drobny i miły upominek w  wigilijny wieczór.  
• 300 g mąki pszennej
• 100 g mąki żytniej 

pełnoziarnistej
• 2 duże jajka
• 130 g cukru pudru
• 100 g masła, roztopionego 

i lekko przestudzonego
• 100 g łagodnego miodu 

np. akacjowego*
• 1 łyżka przyprawy 

do piernika
• 1 łyżka kakao
• 1 łyżeczka sody 

oczyszczonej

Wszystkie składniki wsypujemy 
do naczynia, wymieszać i wy-
robić do otrzymania gładkiego 
ciasta (można mikserem). Ciasto 
może być klejące, ale nie doda-
wać mąki.
Ciasto rozwałkuj na grubość 
4 mm, podsypując je małą ilo-
ścią mąki-tylko tyle, by ciasto nie 
kleiło się do stolnicy.
Do wykrojenia pierniczków użyj 
dowolnych foremek. Układaj je 
na blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia w niewielk ich 
odstępach. Piec w temperatu-

rze 180ºC przez około 8 - 10 
minut.
Pierniczki po wystudzeniu do-
wolnie udekoruj-lukier, czeko-
lada, posypki.
Jeśli twoje pierniczki mają zawi-
snąć na świątecznym drzewku to 
pamiętaj, aby na etapie wycina-
nia pierniczków nie zapomnieć 
o wycięciu dziurki na nitkę do 
zawieszenia ozdoby. 
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JABŁKO ZAMIAST PAPIEROSA  
- POWIATOWY EVENT DLA ZDROWIA ZA NAMI

W ramach akcji promującej zdrowy styl życia, Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu przekazało 1 TONĘ JABŁEK do szkół ponadpodstawowych 
z terenu powiatu olkuskiego.
W tym roku, w towarzystwie 
partnera wydarzenia - Inspekcji 
Sanitarnej w Olkuszu, odwiedzili-
śmy II Liceum Ogólnokształcące 
w Olkuszu.
Podczas wydarzenia mięliśmy 
okazję wysłuchać krótkiej, acz-
kolwiek bardzo ciekawej prelek-
cji lek. med. Krzysztofa Barczyka 
z Małopolskiego Szpitala Chorób 
Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, do-
tyczącej wpływu dymu z papierosów 
i e-papierosów na nasze organizmy.
Przekazujemy na ręce Pani Agnieszki 
Grzebinogi - Dyrektora szkoły ser-

deczne gratulacje za tak pięknie 
przygotowany event. Szczególnie 
gratulujemy uczennicom klasy III 
A: Magdzie Byczek i Karolinie 
Podlewskiej za przygotowanie 
i przedstawienie interesującego 
referatu o zdrowym oddychaniu.
Czy wiedzieliście, że to co ma 
działanie uspokajające przy 
paleniu to nie nikotyna, lecz po-
wolne, kontrolowane oddychanie? 
Dziewczyny, spisałyście się na medal. 
Dziękujemy.
Powiat Olkuski reprezentowali 
podczas wydarzenia: Wicestarosta 

Paulina Polak, Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej i Promocji 
Magdalena Sołtysik, Dyrektor 
Wydziału Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej Joanna Szatan-
Kenderow i Ekodoradca Łukasz 
Zarzycki.

W ŚWIECIE PODZIEMNYCH ŻYWIOŁÓW
Podziemny Olkusz wraz z Fundacją Zakładów Górniczo-Hutniczych 
“Bolesław” zorganizowały dla dzieci interesujące wydarzenie z okazji 
Dnia Górnika – “W świecie podziemnych żywiołów”.
W Podz iemny m Ol k usz u 
uczniowie szkół podstawowych 
i przedszkolaki przeniosły się 
w fascynujący, ale i niebez-
pieczny świat górników, który 
przybl iży ła im prezentacja 
„Ratownictwo górnicze na przy-
kładzie ZGH Bolesław”.
Poznały dawne narzędzia gór-
nicze oraz tajemnice galowego 
munduru górniczego. Okazało 
się, że nie chodzi tylko o to, 
że jest ładny, czarny i ma fajne 
ozdoby. Nic w nim nie jest przy-
padkowe i wszystko coś znaczy. 

Nawet kolor pióro-
pusza na górniczej 
czapce, czyli czako.
Marek Piot rowsk i 
i Krzysztof Boniecki 
zadba l i o to, żeby 
dzieci słuchały z za-
interesowaniem, od-
powiadali na wszyst-
kie pytania i pewnie 
w niejednym sercu 
rozbudzili tęsknotę za przyna-
leżnością do górniczego stanu. 
Namiastką tego były warsz-
taty, podczas których dzieci 

przy pomocy przewodniczek 
z Podziemnego Olkusza zrobiły 
dla siebie piękne czapki górnicze, 
które z dumą prezentowały.

• 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

SPRZEDAŻ I SERWIS: TELEFONÓW,
LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCHNATELEFONY!

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

WYMIANA
WYŚWIETLACZY I BATERII!

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

na terenie Olkusza
za zakupy

minimum 150 zł

DOWÓZGRATIS!!!

WIANKI STROJONE
LUB PUSTE

OZDOBY
ŚWIĄTECZNE

OŚWIETLENIE
WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE

STOJAKI
DO CHOINEK

Choinki u Tomka

CHOINKI
u Tomka
• jodła kaukaska cięta
• jodła kaukaska w donicy
• świerk w donicy

tel.: 533-121-348
Olkusz, Aleja 1000-lecia 1J

Obok stacji ORLEN

Zapraszamy
od 11 do 24 grudnia

Codziennie:
8.00 - 19.00

Poziomo:
1. Linia falista
4. Dawniej o stożku
7. Model Fiata
8. Zamieszkania lub internetowy
9. Stolica na Honsiu
10. Wołanie do czynu
11. Np. strach na wróble
12. Uchwyt tarczy rycerskiej
13. Programuje samoczynne maszyny
18. Miocen lub pliocen
19. Wszystkie żony sułtana
21. Bruce, grał w „Wejściu smoka”
22. Imię żony Antka Boryny
23. Ręczne narzędzie grawerskie
24. Np. myto
25. Krośniarz
26. Pojazd w kuligu

Pionowo:
1. Pot. skompromitowanie się, blamaż
2. Biały barszcz
3. Strzela bełtami
4. Wyciągana kabestanem
5. Ponoszone przez inwestora
6. Bona ..., matka Zygmunta II Augusta
14. Część rzeźni
15. Kostium plażowiczki
16. Chrapliwy, rubaszny śmiech
17. Przeżywane na meczu
19. Achilles lub Herakles
20. Cylindryczny zwój

KRZYŻÓWKA

Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
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POLICJA
DWA PRZYPADKI POTRĄCENIA PIESZYCH – POLICJA APELUJE O OSTROŻNOŚĆ NA DRODZE

6.12.br w Olkuszu doszło do dwóch kolizji drogowych! Na przejściach  dla pieszych potrącono 
dwie osoby. Na szczęście ich obrażenia nie były poważne i piesi nie wymagali hospitalizacji. 
Kierowcy za wykroczenie w ruchu drogowym zostali ukarani mandatami karnymi  w wysokości 
po 1500 złotych i na ich konto trafiło po 15 punktów karnych.
Do pierwszego zdarzenia doszło około godziny 7.00  na ulicy K.K. Wielkiego w Olkuszu. Kierują-
ca seatem potraciła na przejściu dla pieszych 18-latkę. Na miejsce skierowano pogotowie, które 
udzielało pomocy pieszej. 18-latka nie wymagała hospitalizacji.  Za popełnione wykroczenie 
w ruchu drogowym, kierująca została ukarana mandatem karnym w wysokości 1.500 złotych. 
Kolejne zgłoszenie o potrąceniu pieszej otrzymał dyżurny olkuskiej komendy o godzinie 7.40. 
Zdarzenie miało miejsce na Alei 1000-lecia. Na szczęście i tym razem nie było rannych. Kierow-
ca za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym poniósł konsekwencje i podobnie jak w pierwszym przypadku, otrzymał 15 punktów karnych 
i 1500 złotych mandatu. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwy. Swoje zachowanie tłumaczyli złymi warunkami pogodowymi.

NIETRZEŹWY KIEROWCA I NA ZAKAZIE - ZATRZYMANY PRZEZ POLICJANTÓW
Policjanci z komisariatu w Bukownie zatrzymali 55-letniego kierowcę, który prowadził pojazd 
mając blisko 2,5 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponadto mężczyzna posiadał sądo-
wy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązywał do 2024 roku.
Do zatrzymania doszło pod koniec ubiegłego miesiąca (30.11. br.) około godziny 9.00. Poli-
cjanci otrzymali informację, że w Bolesławiu przy ulicy Głównej w zaparkowanym pojedzie 
siedzi nietrzeźwy kierowca. Policjanci niezwłocznie udali się pod ten adres. Jednak kierow-
ca mazdy jeszcze przed przyjazdem mundurowych, odjechał z miejsca interwencji. Mając na 
uwadze niebezpieczeństwo, jakie mógł stworzyć na drodze nietrzeźwy kierowca, policjanci  
ruszyli w poszukiwaniu tego kierowcy. Sprawdzając pobliskie okolice w  miejscowości Krążek zatrzymali do kontroli drogowej poszukiwany 
pojazd. Kierującym mazdą okazał się być mieszkaniec województwa śląskiego. Policjanci sprawdzili jego trzeźwość.  55-latek miał w swoim 
organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo, mundurowi ustalili, że mężczyzna posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych, który obowiązywał do 13.11.2024 roku.

UWAGA NA FAŁSZYWE SKLEPY INTERNETOWE OFERUJĄCE DO SPRZEDAŻY WĘGIEL
Trudności w zakupie węgla oraz jego rosnąca cena to problem wielu osób. Niestety podczas 
poszukiwań ofert sprzedaży możemy natrafić na oszustów. Przestępcy kuszą nas swoimi atrak-
cyjnymi ofertami oraz obiecują szybką i łatwą dostawę towaru. Często podszywają się pod sklepy 
internetowe Polskiej Grupy Górniczej.
Ofiarą takiego oszustwa padło dwóch mieszkańców powiatu olkuskiego. Zgłaszający wszedł 
na stronę przeglądarki i wpisał hasło PGG. Mężczyzna zapoznał się ofertami sprzedaży węgla. 
Następnie zalogował się zgodnie z instrukcją i dokonał jego zakupu. Fałszywa strona, na której 
oferowano do sprzedaży węgiel, wyglądała prawie identycznie, jak strona Polskiej Grupy 
Górniczej. Grafika, logo spółki i  asortyment mogły zatem wprowadzić w błąd zgłaszającego. 
Jednakże transakcja nie odbywała się za pomocą przekierowania do profilu zaufanego. Klient 
nie wiedział jeszcze, że to oszustwo. Następnego dnia mężczyzna próbował zalogować się na 
tę stronę, ale  była ona zablokowana. Wtedy zorientował się, że padł ofiarą przestępstwa. W tej sprawie skontaktował się  z bankiem. Miał nadzieję, 
że szybka reakcja, to szansa  na cofnięcie przelewu. Niestety, transakcja została dokonana za pomocą szybkiego przelewu i trafiła bezpośrednio 
na rachunek bankowy oszusta. Sprawa została zgłoszona na Policję. Mężczyzna  stracił 1770 złotych. Drugi z klientów został oszukany w ten sam 
sposób i stracił 3055 złotych.

TRZEJ MĘŻCZYŹNI Z ZARZUTAMI ZA MONTOWANIE  
W BANKOMATACH NA PODAJNIKACH NAKŁADEK KLEJOWYCH

Policjanci z Olkusza przedstawili zarzuty oszustwa trzej mężczyznom, którzy na początku ubie-
głego roku w kilku bankomatach znajdujących się w Olkuszu i Chrzanowie montowali na podajni-
kach specjalne nakładki klejowe, do których przyklejały się pieniądze wypłacane przez właścicie-
li. W ten sposób okradali klientów banku.
Nad sprawą kradzieży pieniędzy z bankomatów pracowali olkuscy kryminalni. Jak ustalili poli-
cjanci, przestępcy umieszczali nakładki klejowe na urządzeniach w kilku bankomatach w Olku-
szu i w Chrzanowie. Klient przy bankomacie otrzymywał  jedynie dowód wypłaty,  a  banknoty 
przyklejały się od wewnątrz do zamontowanej przez podejrzanych listwy. Kiedy  klient odchodził 
od bankomatu, złodzieje po zdjęciu nakładki zabierali pieniądze. Osoby, które padły ofiarą tego 
oszustwa  zgłaszały do banku reklamację, a bank zwracał im równowartość wypłacanej gotówki. 
W ten sposób mężczyźni oszukali bank na kwotę 4.500 złotych. Sprawa trafiła na Policję.  
W toku żmudnego dochodzenia, policjanci wytypowali trzech mężczyzn - dwóch obywateli Ukra-
iny w wieku 31 i 33 lat oraz  38-letniego obywatela Polski, którzy mieli związek z tym procederem. 
Finalnie śledczy przestawili im zarzuty dotyczące 4 przestępstw  tego typu. Za to przestępstwo 
grozi  kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Policjanci apelują o ostrożność podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu. Zwróćmy uwagę na wszystkie szczegóły. Nasze podejrzenia powinien 
wzbudzać każdy element, który na „pierwszy rzut oka” nie należy do integralnej części bankomatu.  

POLICJA APELUJE O ZACHOWANIE TRZEŹWOŚCI NA DRODZE I PRZYPOMINA, ŻE KIEROWA-
NIE PO ALKOHOLU JEST JEDNĄ Z PRZYCZYN WYPADKÓW I KOLIZJI DROGOWYCH

Jazda w stanie nietrzeźwości niesie za sobą poważne konsekwencje prawne, ale przede wszyst-
kim jest bardzo ryzykowna. Pijani kierowcy nie są świadomi, że przez ich nieodpowiedzialne 
zachowanie na drodze, może zginąć niewinna osoba. Skutki wypadku spowodowane przez 
nietrzeźwych kierowców często bywają tragiczne.
Dnia 28.11.br. w Zalesiu Golczewskim doszło do wypadku drogowego, w którym dwie osoby 
zostały ranne. Kierowca Renault jechał od miejscowości Golczowice. Kiedy na prostym odcinku 
drogi próbował ominąć sarnę, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. 
Kierowca i pasażer z obrażeniami ciała, zostali przewiezieni do szpitala w Olkuszu. Przeprowa-
dzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca ma ponad 2 promile 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

AGA
SERWIS OPON

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

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

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

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

PRODUCENT

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

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

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

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

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

OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

tel. 518 718 020
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

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

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

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 

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7

32-300 Olkusz

TEL:791097989

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY

KINO
KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

 v „KIERUNEK KSIĘŻYC!” 
• 16.12 - 20.12 godz. 15:30

 v „ŚWIĘTA INACZEJ”  
• 16.12 - 20.12 godz. 17:15

 v „JEDNYM GŁOSEM” 
• 16.12 - 20.12 godz. 19:30

 v „BELLA I SEBASTIAN: NOWE POKOLENIE” 
• 23.12 , 27.12, 28.12  godz. 15:45

 v „PROROK”  
• 23.12, 27.12, 28.12, 30.12 godz. 17:45

 v „NIE CUDZOŁÓŻ I NIE KRADNIJ”  
• 23.12, 27.12, 28.12, 30.12 godz. 20:00

 v „UWOLNIĆ POLY” 
• 30.12 godz. 15:45

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM
 v „ŚWIĘTA INACZEJ”  

• 15.12 godz. 20:00, 28.12 godz. 18:00 • 29.12 godz. 16:00 • 30.12 godz. 20:15
 v „ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA”   

• 16.12 godz. 16:00, 17.12 godz. 14:30 • 18.12 godz. 16:00 • 22.12 godz. 16:00
 v „AVATAR: ISTOTA WODY”  

• 16.12 godz. 16:30, 20:00 (3D) • 17.12 godz. 16:30, 20:00(3D) 
• 18.12 godz. 15:30, 19:00 (3D) • 22.12 godz. 16:30, 20:00 (3D)

 v „JEDNYM GŁOSEM”  
• 16.12, 17.12 godz. 18:00 • 18.12 godz. 17:30 • 22.12 godz. 18:00

 v „DZIKA NOC”  
• 16.12, 17.12 godz. 20:30 • 18.12 godz. 19:45 • 22.12 godz. 20:30, 
• 23.12 godz. 20:15 • 26.12 godz. 19:00 • 28.12 godz. 20:00 • 29.12 godz. 20:15

 v „PROROK”  
• 17.12 godz. 16:00 • 20.12 godz. 18:00 • 23.12 godz. 18:00

 v „KIERUNEK KSIĘŻYC”   
• 23.12 godz. 14:45, 16:00 • 26.12 godz. 17:00 • 28.12 godz. 14:45 • 29.12 godz. 14:45

 v „LISTY DO M. 5”  
• 28.12 godz. 15:45 • 29.12 godz. 18:00

 v „ŚWIĘTA INACZEJ”  
• 28.12 godz. 18:00 • 29.12 godz. 16:00 • 30.12 godz. 20:15

 v „PIĘKNY PORANEK”   
• 30.12 godz. 18:00 • 31.12 godz. 14:00 • 5.01.2023 godz. 18:00

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

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: 6000 zł
Tel.: 882-554-688

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

Nastrojowych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
samych szczęśliwych

zdarzeń w nadchodzącym
Nowym Roku

życzy

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

OKNA
BRAMY
Producent zaprasza
tel. 32 64 56 575

DRZWI
ROLETY

Reklamy


