
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.

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

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!

• 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

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

MONETY
SKUP - SPRZEDAŻ

Prowadzimy skup
oraz sprzedażmonet
kolekcjonerskich
oraz banknotów.

Tel.: 608-364-428 OSUSZACZE BUDOWLANEWYNAJEM
PRZYŚPIESZ REMONT • POZBĄDŹ SIĘ WILGOCI

tel. 507 5555 39

WWW.WYNAJEM-OLKUSZ.PL

• 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
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Cudowna atmosfera świątecznego spotkania na rynku
Piękna zimowa aura, utalentowani artyści, moc serdeczności i świątecznych życzeń, pyszne potrawy, a także pomoc najbardziej 
potrzebującym – tak wyglądało spotkanie wigilijne, zorganizowane 18 grudnia na olkuskim rynku przez burmistrza Romana Piaśnika.
Efektowny wstęp przed oficjalnym rozpoczęciem spotkania wigi-
lijnego dała Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta pod batutą 
Wiesława Drygały. Mieszkańcy przybywali do serca Srebrnego 
Miasta już wcześniej, czarowani pięknymi występami artystycznymi 
Pracowni Muzyczno-Teatralnej Pozytywka.
- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organi-
zację Wigilii dla Mieszkańców Srebrnego Miasta. Te spotkania nas 
łączą, sprawiają, że możemy zatrzymać się w zgiełku świątecznych 
przygotowań i cieszyć ciepłem, które płynie ze wspólnego kolędo-
wania. Wszystkim Państwu życzę, by nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia były źródłem pokoju, a nadchodzący rok 2023 przyniesie 
spełnienie najskrytszych marzeń – mówi Roman Piaśnik, burmistrz 
Olkusza.
Nieodłączną częścią wigilijnych spotkań jest opłatek, którym dzielą 
się uczestnicy. Najpierw modlitwę odmówił ks. dziekan Henryk 
Chmieła, a już niedługo później opłatek powędrował do rąk wszyst-
kich obecnych, którzy chętnie składali sobie wzajemnie życzenia.
Komendant olkuskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego pwd. 
Kamil Chmist przekazał Mieszkańcom Srebrnego Miasta na ręce 
burmistrza Romana Piaśnika Betlejemskie Światło Pokoju. Od płoną-
cego w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem wiecznego ognia co 
roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień jest niesiony 
przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty. W ponad 
30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających 
się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie 
wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak po-
koju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania 
między narodami.
Ważnym wydarzeniem w czasie Wigilii Mieszkańców było wręcze-
nie nagród laureatom VI Olkuskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek. 
Talenty wielu artystów zgromadzeni mogli docenić już chwilę później, 
gdy prezentowali swoje utwory ze sceny na rynku.
O świąteczny klimat zadbali podopieczni Ogniska Muzycznego 
Dodi Art, Szkoły Podstawowej Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego, 
Studia Efendi Clue, Ogniska Artystycznego Żaczek oraz Szkoły 
Podstawowej Nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 
w Olkuszu.
W czasie Wigilii Mieszkańców wszyscy chętni mogli zrobić świą-
teczne zakupy oraz skosztować tradycyjnych potraw. Na stoisku 

Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu można było otrzymać kalendarz 
na 2023 rok. Szczególnie potrzebujący pomocy otrzymali paczki ze 
świąteczną żywnością. W mroźne niedzielne popołudnie harcerze 
rozpalili ognisko przyjaźni, przy którym miejsce znalazł każdy spra-
gniony ciepła.
Stoiska do Jarmarku Bożonarodzeniowego przygotowały: Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Olkuszu Stowarzyszenie Otwartych Serc 
Aktywnych Kobiet, Zespół Szkół Nr 1, Domy Dziecka Dworek 
Marzeń i Pomocna Dłoń, Olkuski Uniwersytet III Wieku, Miejski 
Ośrodek Kultury w Olkuszu, Miasto Olkusz, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Bogucina Małego, Koło Gospodyń Wiejskich z Troksa, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Osieka, Pasieka w Sercu Jury Mariusz 
Zagała, Kiermasz ze stroikami Wioletta Janczarska, Związek 
Harcerstwa Polskiego z Olkusza, a także food truck z węgierskim 
kurtoszem.
Organizatorami Wigilii Mieszkańców na olkuskim Rynku był 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik przy współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu oraz Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Olkuszu i wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej, 
olkuskich parafii, firm, stowarzyszeń i instytucji z Gminy Olkusz.
Organizację Wigilii Mieszkańców wsparli również Firma Usługowo-
Handlowa Uniwersal Zbigniew Cioch, Kratki.pl, Restauracja 
Batorówka, Restauracja Capri, Firma Artur Sokół, PSS „Społem”, 
Piekarnia EMK, Związek Strzelecki Strzelec i Liga Obrony Kraju, 
Wolontariusze Liceum Mundurowego przy Zespole Szkół w Olkuszu 
– ZDZ Katowice, Wolontariusze Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu.

Pożar dawnej poczekalni dworca PKS
Pożar zaczął się wieczorem 1 stycznia ok godziny 22.00 strażacy 
z Komendy Powiatowej w Olkuszu przyjęli zgłoszenie o pożarze, 
ogień udało się ugasić nad ranem ok godziny 4.00 
Akcja pożarnicza trwała ponad 
6 godzin i brało w niej udział 16 
zastępów straży pożarnej. 
Niestety ogień objął całą drew-
nianą konstrukcję budynku co 
spowodowało zawaleniem się da-
chu budynku. Na szczęście w wy-
niku pożaru nie ucierpiała żadna 
osoba oraz budynki sąsiadujące.
5 stycznia został zatrzymany 
podpalacz, który stoi za pożarem 
byłej poczekalni dworca PKS 
w Olkuszu.
Przypomnijmy, że już w dniu po-
żaru pośród zebranych na miejscu 
mieszkańców pojawiły się głosy 
z podejrzeniami, że mogło to być 
podpalenie ponieważ budynek już 
od wielu lat stał pusty z odłączoną 
instalacją elektryczną.
Rzeczniczka prasowa Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu 
Katarzyna Matras potwierdza, 
że został zatrzymany mężczyzna, 
który usłyszał już zarzuty. Jest to 
44 letni mężczyzna, który 
 schronił się w opuszczonym bu-
dynku dworca PKS w Olkuszu, 
gdzie zasnął z papierosem. W wy-
niku nieumyślnego zaprószenia 
ognia doprowadził do pożaru 
pustostanu. 
Policjanci przeprowadzili oglę-
dziny tego miejsca. Wykonano 
czynności z udziałem biegłego 
z zakresu pożarnictwa. Ustalono, 
że prąd w budynku był odcięty 
i zwarcie instalacji nie mogło być 
przyczyną pożaru, a poszlaki śled-
czych wskazywały, że pożar mógł 

zostać wzniecony przez  osoby 
bezdomne, które często szukają 
schronienia w takich pustosta-
nach. Wytypowano 44-letniego 
mężczyznę, który mógł spowo-
dować pożar. 3 stycznia br. poli-
cjanci z patrolówki podejmowali 
interwencję wobec nietrzeźwego 
mężczyzny, który leżał przy 
ulicy Sławkowskiej w Olkuszu. 
W związku z zagrożeniem jego  
życia i zdrowia mężczyzna trafił 
do wytrzeźwienia. Śledczy podej-
rzewali, że właśnie ten 44-latek 
może być odpowiedzialny za pożar 
pustostanu. Jak ustalili, mężczy-
zna w Nowy Rok przebywał w bu-

dynku dworca PKS gdzie  zasnął 
z papierosem i  doszło do zapró-
szenia ogna. Zapaliły się śmieci 
i rzeczy znajdujące się w bu-
dynku. Kiedy mężczyzna ocknął 
się i zobaczył płomienie, uciekł 
z budynku. O zdarzeniu nie infor-
mował policji, obawiał się konse-
kwencji swojego zachowania. Po 
wytrzeźwieniu w komendzie, śled-
czy przedstawi mężczyźnie zarzut 
podpalenia budynku dworca PKS 
w Olkuszu.

 v Zdjęcia: 
Grzegorz Przetakiewicz 

Anna Mucha 

DYŻURY APTEK

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

DATA OLKUSZ WOLBROM
12.01 Czwartek Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

13.01 Piątek Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

14.01 Sobota Apteka, Słoneczna, Skwer 6 Dr Max, ul. Skalska 22

15.01 Niedziela Ziko Apteka, ul. K.K. Wielkiego 24 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

16.01 Poniedziałek Apteka Dbam o zdrowie, ul. Rabsztyńska 2 Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

17.01 Wtorek Apteka, Al. 1000-lecia 17 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

18.01 Środa Apteka Pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15 A Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

19.01 Czwartek Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B Dr Max, ul. Mariacka 6

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

21.01 Sobota Dbam o zdrowie, ul. K.K. Wielkiego 14 Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

22.01 Niedziela Apteka Gemini, K.K. Wielkiego 28 Dr Max, ul. Skalska 22

23.01 Poniedziałek Apteka Słoneczna, K.K. Wielkiego 60 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

24.01 Wtorek Apteka Główna, K.K. Wielkiego 64 B Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

25.01 Środa Apteka Główna, K.K. Wielkiego 64 B Dr Max, ul. Skalska 22

26.01 Czwartek Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

27.01 Piątek Apteka Grodzka ul. Nullo 2 Dr Max, ul. Mariacka 6

28.01 Sobota Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

29.01 Niedziela Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

30.01 Poniedziałek Apteka, Słoneczna, Skwer 6 Dr Max, ul. Skalska 22

31.01 Wtorek Ziko Apteka, ul. K.K. Wielkiego 24 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

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

31.01 Wtorek Ziko Apteka, ul. K.K. Wielkiego 24 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

Kontakt

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

KONSOLIDACJA
CHWILÓWEK
SZUKASZ KOLEJNEJ CHWILÓWKI?
MAMY LEPSZE ROZWIĄZANIE!
SPŁACIMY WSZYSTKIE TWOJE
CHWILÓWKI, PARABANKI I WINDYKACJE
NAWET Z ZALEGŁOŚCIAMI.

WYCZYŚCIMY BAZY BIK KRD I INNE

ZORGANIZUJEMY JEDEN KREDYT
Z NISKĄ RATĄ.

Informacje • Reklamy
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NOWA WIRTUALNA STRZELNICA W ZS1
Pierwsza wirtualna strzelnica w Powiecie Olkuskim już otwarta 
w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu.
Wir t ua lna st rze ln ica daje 
mnóstwo możliwości realizacji 
różnych scenariuszy strzelec-
kich oraz bardzo realnie oddaje 
warunki prawdziwych strzelnic 
i prawdziwej broni.
Wartość zrealizowanej inwesty-
cji wyniosła 190 000 zł., przy 
czym Powiat Olkuski otrzymał 
dofinansowanie z Ministerstwa 
Obrony Narodowej w wysoko-
ści 152000 zł, pozostała kwota 
to wk ład w ła sny Pow iat u 
Olkuskiego.
Po d z i ę k o w a n i a  d l a  Pa n i 
Dyrektor Aldony Nowickiej 
oraz załogi szkoły za zaan-
gażowanie i sf inal izowanie 
przedsięwzięcia.

Dzienny Dom Seniora+ w 2023 roku
Serdecznie dziękuję wszystkim Seniorom, biorącym udział w projekcie 
„Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ dla 30 osób nieaktywnych zawo-
dowo w wieku 60+” za codzienną życzliwość i zaangażowanie w budowę 
tak niezwykłej społeczności. Wszystkim Uczestnikom gratuluję nowych 
pasji oraz nawiązanych przyjaźni.
Z przyjemnością informuję, że 
– na mocy zawartego porozu-
mienia między Gminą Olkusz 
a Caritas Diecezji Sosnowieckiej 
– zadanie jest rea l izowane 
w 2023 roku na dotychczaso-
wych zasadach.
S e r d e c z n i e  p o z d r a w i a m 
oraz zapraszam wszystk ich 
zainteresowanych.

Gmina Wolbrom  
- dotacje dla klubów sportowych 

Informacja o udzieleniu dotacji klubom sportowym na realizację zadania pn. 
„Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Wolbrom” w 2023 roku na podstawie usta-
wy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 z późn. zm.)
• Uczniowski Klub Sportowy 

JUDO WOLBROM 50 000,00 
zł

• Uczniowsk i Ludow y K lub 
Sportowy w Wierzchowisku 15 
000,00 zł

• Towarz y st wo K rzew ien ia 
Kultury Fizycznej Ognisko 
„Jura” 4000,00 zł

• Stowarzyszenie Klub Sportowy 
„Hetman” Dłużec 10 000,00 zł

• Uczniowsk i Ludow y K lub 
Sportowy „Strumyk” Zarzecze 
20 000,00 zł

• Wolbromski Klub Sportowy 
„Przebój” Wolbrom 140 000,00 
zł

• Uczniowski Klub Sportowy 
„Diana” 10 000,00 zł

• Uczniowski Klub Sportowy 
„kocham siatkówkę” 1500,00 zł

CHÓR ENIGMA LAUREATEM XXVIII 
OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KOLĘD!

Działający przy GOK w Kluczach chór ENIGMA, został zdobywcą II miejsca 
w kategorii chórów na XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach.
Nasze chórzystk i zna lazły 
się w gronie 93 wykonawców 
z całego kraju, którzy zostali 
wyróżnieni i nagrodzeni w 5 
kategoriach wiekowych i 8 arty-
stycznych. Ogółem do konkursu 
zgłosiło się blisko 300 podmio-
tów, reprezentujących różne in-
stytucje kultury, szkoły, parafie 
i ogniska muzyczne.
Dodatkową nobilitacją dla chóru 
ENIGMA było zaproszenie na 
koncert finałowy, który odbył się 
8 stycznia 2023 r. na sali wido-
wiskowej Puławskiego Ośrodka 

Kultury „Dom Chemika”. Warto 
dodać, że w koncercie tym biorą 
udział wyłącznie laureaci, którzy 
znaleźli się „na podium”.

Serdecznie gratulujemy osiągnięć 
i życzymy dalszych sukcesów!

KIEROWCA:
- POMPO-GRUSZKA

- GRUSZKA
- HDS

PRACA!

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

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08

+48 608 121 860
+48 570 842 476

Praca od zaraz!

CV:
asia@betoniarniakaczmarek.pl

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz • tel. 32 754 56 70

Ponad 20 lat
doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej 
 księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt    Rejestry VAT    ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

Informacje • Reklamy
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Poziomo:
1. Pokrycie czegoś drukiem
4. Np. kałasznikow
7. Letni but z paskami
9. Umożliwia zmianę kursu statku
10. Liście i łodygi kartofli
11. Co dzień inna
12. Sangare lub Sharif
13. Składnik nadzienia gołąbków
17. Bezkrytyczna naśladowczyni
18. Mieszkańcy Malmö
19. Hanna Gronkiewicz-..., b. prezes NBP
22. Specjalista w zakresie drukarstwa
24. W nim zamocowany nóż tokarski
25. Imię Poirot z powieści A. Christie
26. Rosół i Pomidorowa

Pionowo:
1. Norma etyczna
2. Rinn lub Błażejczyk
3. Paliwo dla reaktorów jądrowych
5. Dawniej o samochodzie osobowym
6. Pot. fach z kielnią
8. Bernard, śpiewał basem
14. Czas żęcia zbóż
15. Oznajmia koniec lekcji
16. Wsch. sąsiadka Ugandyjki
20. Nie potrafisz nie pchaj się na niego
21. Obieżyświat
23. Kreuje ją aktor

KRZYŻÓWKA

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

Ferie w Polsce: co warto zobaczyć i jak się przygotować na niezapomnianą zabawę?
Ferie zimowe zbliżają się wielkimi krokami! To idealny moment na to, żeby zacząć planować ten wyjątkowy, beztroski czas. Z badań wynika, że niemal 60% 
Polaków najchętniej spędza ferie w kraju. Co warto zobaczyć w Polsce? Gdzie się udać? Jakich atrakcji możemy się spodziewać? I jak przygotować się na 
wspaniałą, beztroską zabawę? Podpowiadamy!
Ferie zimowe to dwutygodniowa przerwa w nauce, która kończy 
pierwszy semestr, a zaczyna kolejny. Terminy ferii w 2023 roku to:
• 16.01-29.01 w lubelskim, łódzkim, 

podkarpackim, pomorskim i śląskim,
•  23.01-05.02 w podlaskim i warmińsko-mazurskim,
•  30.01-12.02 w kujawsko-pomorskim, lubuskim, 

małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim,
•  13.02-26.02 w dolnośląskim, mazowieckim, 

opolskim i zachodniopomorskim.

Jak Polacy spędzają ferie?
Ferie to beztroski, wspaniały czas, wypełniony pozytywną energią. 
Uczniowie mogą odpocząć od nauki i szkolnych obowiązków i cał-
kowicie oddać się dobrej zabawie. Według badań portalu Triverna.pl 
przeprowadzonych w listopadzie 2019 roku ok. 60% Polaków spędza 
ferie w kraju. Najchętniej wybieraną lokalizacją są góry (zwłaszcza 
Tatry, Sudety i Beskidy). Co szósty badany wyjeżdża do któregoś 
z polskich miast (tj. Trójmiasto, Kraków i Warszawa). Na zimowych 
wyjazdach najchętniej spacerujemy i organizujemy wycieczki.

Zimowy wyjazd – co zabrać ze sobą?
W bagażu przede wszystkim powinny znaleźć się ciepłe ubrania, 
które zapewnią nam komfort termiczny podczas spacerów czy zabaw 
na stoku. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą nieprzemakalną kurtkę 
i wygodne śniegowce! Jeśli planujemy dłuższe wycieczki po górskich 
szlakach, warto zaopatrzyć się w raczki i kijki.

Aktywna zima w Małopolsce
Małopolska przede wszystkim kojarzona jest z majestatycznymi 
Tatrami i najpopularniejszym górskim kurortem – Zakopanem. 
Zakopane to największe centrum rozrywkowe na Podhalu, które 
każdego roku przyciąga miliony turystów – zwłaszcza w okresie zi-
mowym. Malowniczo położone stoki narciarskie i ośnieżone szlaki 
to prawdziwa gratka dla miłośników zimowych aktywności.
Zakopane to także wspaniałe miejsce na spokojne, rodzinne fe-
rie. Turyści do wyboru mają odpoczynek w termach, spacery po 
Krupówkach czy biesiadowanie w lokalnych karczmach. Dzieci 
z pewnością ucieszą się z wizyty w papugarni „Egzotyczne 
Zakopane”, Królikarni „Dom Gryzonia” czy w salonie gier „Game 
Planet”. Każdego roku w styczniu na Wielkiej Krokwi, czyli zako-
piańskiej skoczni narciarskiej, organizowane są konkursy Pucharu 

Świata w skokach narciarskich. Będąc w okolicy szkoda przegapić tę 
wielką, sportową imprezę. Warto jednak pamiętać, żeby kupić bilety 
odpowiednio wcześniej.
Mówiąc o Małopolsce, nie można nie wspomnieć o Krakowie. Na 
szczególną uwagę zasługują atrakcje zorganizowane dla najmłodszych 
uczących się w tamtejszych szkołach. Ciekawą propozycją jest pro-
gram „Zima w szkole”, zaproponowany przez 29 krakowskich szkół 
podstawowych. W ramach programu organizowane są wyjścia do 
kina, teatru i muzeum, spacery po Krakowie, wypady na lodowisko 
i inne atrakcje.

Co robić w Warszawie i okolicach?
Warszawa jak co roku ma mnóstwo do zaoferowania. Mieszkańcy 
miasta i okolic przede wszystkim mogą wybrać się na stok narciarski 
przy Parku Szczęśliwickim. Na terenie dostępne są także inne atrak-
cje, a w tym trampoliny, ścianka wspinaczkowa czy pole golfowe.
Popularną warszawską atrakcją w okresie zimowym są lodowiska, np. 
na rynku Starego Miasta czy przy Pałacu Kultury i Nauki. Po szalonej 
jeździe na łyżwach można wybrać się na gorącą czekoladę i ciasto do 
jednej z okolicznych kawiarni.
A co można robić w okolicach stolicy? Nieopodal Warszawy zloka-
lizowana jest prawdziwa mazowiecka puszcza, potocznie nazywana 
Kampinosem. Spacer jednym z pięknie położonych szlaków to gwa-
rancja wyśmienitej zabawy i niezapomnianych wspomnień.

Malowniczy Dolny Śląsk
Dolny Śląsk to niesamowicie malowniczy i różnorodny region. Gęste, 
sosnowe lasy, delikatnie oprószone śniegiem, rozległe polany, na któ-
rych można spotkać dzikie zwierzęta, liczne pagórki, cicho płynące 
strumienie i wspaniała architektura – okolica zachwyca niesamowi-
tym pięknem. Dolny Śląsk to idealne miejsce na piesze wędrówki. 
Będąc w regionie, trzeba koniecznie zahaczyć o Karkonosze – samot-
nia położona w Kotle Małego Stawu to bez wątpienia jedno z naj-
piękniejszych miejsc w Polsce.
Ciekawą atrakcją w województwie dolnośląskim jest Palmiarnia 
w Wałbrzychu. Spacer wśród palm, bambusów, eukaliptusów i wielu 
egzotycznych kwiatów to gratka dla dorosłych i dla dzieci.
Każdy maluch z chęcią odwiedzi ZOO we Wrocławiu. Zimą nie 
jest tam tak tłoczno jak w okresie letnim. Miasto organizuje również 

różne półkolonie dla najmłodszych, wypełnione po brzegi inspiru-
jącymi aktywnościami.

Rodzinne ferie na Warmii i Mazurach
Województwo warmińsko-mazurskie uważane jest za jedno z naj-
piękniejszych w Polsce. Rozległe lasy i liczne jeziora nadają okolicy 
niesamowity klimat. Klimat, który odpręża i wprawia w wyśmienity 
nastrój. Wycieczki po leśnych ścieżkach, zimowe spływy kajakowe, 
jazda na nartach w Pięknej Górze i lodowe żeglarstwo to tylko jedne 
z wielu rzeczy, które można robić w okolicy.
Warmia i Mazury to wspaniałe miejsce na rodzinne ferie kampe-
rem. Według badania Maison & Partners dla platformy Campiri.
pl (styczeń 2022) co czwarty Polak jest skłonny do wyjazdu na ferie 
kamperem. Taka forma podróżowania bez wątpienia dostarcza mnó-
stwo niezapomnianych wrażeń. Daje możliwość odkrywania miejsc, 
których często nie znajdziemy w przewodnikach turystycznych. 

Zimowa kraina – Podlasie
Województwo podlaskie każdej zimy zamienia się w prawdziwą 
śnieżną krainę! To idealne miejsce do jazdy na sankach, organizacji 
rodzinnych kuligów i lepienia bałwanów. Zimą trzeba koniecznie 
odwiedzić jeden z lokalnych rezerwatów czy parków (np. puszczę 
Augustowską czy Białowieski Park Narodowy), a także wybrać się 
na stok narciarski (np. w Rybnie). Warto także zwiedzić największe 
miasta w regionie – Białystok, Augustów czy Suwałki.

www.opiekalasota.pl

Szanowni Państwo
Zapraszamy do Zakładu Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnego 
położonego na terenie malowniczej Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej, w miłej i spokojnej  miejscowości 
Kocikowa, obok Ogrodzieńca w gminie Pilica. Znajdujące-
go się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.

Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycz-
nych, oraz �zjoterapeutów, terapeuty zajęciowego a także 
psychologa.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Zakład Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjny "LASOTA" 
zapewnia całodobową opiekę osobom ze schorzeniami 
neurologicznymi, z przewlekle postępującymi chorobami 
mięśni i stawów, po skomplikowanych złamaniach 
i urazach, z trudno gojącymi się ranami, z powikłaniami 
chorób układu krążenia, z powikłaniami w postaci 
niewydolności wielonarządowej, ze schorzeniami 
geriatrycznymi. 

  Pobyt:
- nieodpłatny (NFZ)
- komercyjny (pełna odpłatność) 

OPIEKA KRÓTKOTERMINOWA 

Zakład oferuje kompleksową opiekę nad osobami 
niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi przez całą 
dobę. Zakład zapewni opiekę krótkoterminową dla osób 
nie w pełni samodzielnych, starszych, które z powodów 
zdrowotnych, zdarzeń losowych, czy wyjazdu na urlop 
członków rodziny lub opiekunów, nie mogą pozostać 
w domu bez opieki.

ZABIEGI REHABILITACYJNE 

W ramach pobytu komercyjnego w Zakładzie oferujemy 
Państwu zabiegi �zjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie 
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces 
rehabilitacji.
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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”.

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

DOSPRZEDANIA
Mieszkanie idealne nawynajem, inwestycyjne,

Kraków, Osiedle CzerwoneMaki.
Ustawne 44m kw - dwa pokoje, jasna kuchnia,

balkon, rok budowy 2015 r.
Nieopodal, szybki tramwaj,
uczelnia, centrum biznesowe.

Cena: 499 tys. 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

46m kw, Mieszkanie w Centrum Olkusza,

więcej informacji pod numerem

Tel. 882-554-688

DO SPRZEDANIA

Mieszkaniebezczynszowe70mkw,

dwadużepokoje, kuchnia z jadalnią,

łazienka,wc,plus strych i pomieszczenie

gospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzenia

działalności,wścisłymcentrumŁaz.

Cena: 219 tys. PLN

Miejsce
na Twoją

nieruchomość

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: 199 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
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: 850 PLN 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: 1100 PLN 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

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

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

DOSPRZEDANIA
domok.125mkw,zgarażemwbryle
budynku,podpiwniczony,doremontu,
położonynawidokowej8arowej

wpełniogrodzonejdziałcewuroczym
miejscuwZalesiuGolczowskim

wgminieKlucze.
Cena: 330 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
dom200mkwIIkondygnacje,

podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym,do

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

UjkówNowy.
Cena: 495 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
MieszkanieM4wdomu

wielorodzinnym, 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
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POLICJA

ALKOHOL I NARKOTYKI – DZIAŁANIA POLICJANTÓW RUCHU DROGOWEGO
Dnia 9.01. br. w godzinach od 6.00 do 9.00 policjanci ruchu drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu przeprowadzili kolejne ogólnowojewódzkie działa-
nia „ALKOHOLI NARKOTYKI”.
Działania prowadzone były na terenie powiatu olkuskiego. Celem akcji było 
eliminowanie z ruchu drogowego tych nieodpowiedzialnych kierujących, którzy 
zdecydowali się na jazdę pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.
W ciągu 3 godzin policjanci przebadali 401 kierowców i ujawnili 1 kierowcę, który 
powadził samochód w stanie nietrzeźwości. Kierowca opla corsy  został zatrzyma-
ny w Łobzowie niedaleko OSP. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu 
trzeźwości wykazało, że ma on ponad półtora promila  alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Kierowca opla stracił prawo jazdy.

4 OSOBY ZOSTAŁY RANNE W WYPADKU DROGOWYM W CHEŁMIE
Około 4 godziny trwały utrudnie-
nia na drodze wojewódzkiej nr 794 
pomiędzy miejscowościami Chełm 
a Kolonia Suska, po tym, jak zderzy-
ły się czołowo dwa samochody. 
Ranne w tym wypadku zostały 4 
osoby. W działaniach oprócz kare-
tek brał udział śmigłowiec Lotnicze-
go Pogotowia Ratunkowego.
Dnia 8.01. br. około godziny 7.40 na drodze wojewódzkiej nr 794 niedaleko miej-
scowości Chełm zderzyły się dwa samochody: seat i opel. Jak wstępnie ustalili 
policjanci, kierująca seatem jadąc od strony Trzyciąża w kierunku Wolbromia, na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, 
zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z oplem. Ranne w tym wypadku zostały 4 osoby, kierująca seatem 
oraz jej pasażerka, która została przetransportowana Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Zawierciu a także 
kierowca opla i jego pasażerka. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Na miejscu przeprowadzono oględziny.  Policjanci będą  
ustalać dokładne okoliczności tego zdarzenia.

ZARZUTY DLA ZŁODZIEJSKIEJ PARY
Policjanci z Olkusza zatrzymali 53-letniego mężczyznę i 44-letnią kobietę 
podejrzewanych o kradzież szczególnie zuchwałą. Mężczyzna w sklepie AGD 
nie zważając na sprzedawcę oraz klientów ukradł patelnię, a jego towarzyszka 
żelazko. Niebawem oboje byli w rękach policjantów.
Dnia 3.01. br. policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali parę złodziei, która 
podejrzewana była o kradzieże sklepowe. Kobieta i mężczyzna  weszli do jedne-
go ze sklepów AGD znajdujących się na terenie Olkusza. Para od razu zwróci-
ła uwagę ekspedienta, który w tym czasie obsługiwał klientów. W pewnym 
momencie mężczyzna, na oczach sprzedawcy, zabrał z ekspozycji sklepowej 
patelnię i schował ją do reklamówki, lekceważąc obecność ekspedienta i klien-
tów sklepu. Widząc takie zachowanie, pracownik sklepu wybiegł za zuchwałym 
złodziejem i zatrzymał go na  ulicy żądając zwrotu towaru. Po odzyskaniu patel-
ni sprzedawca wrócił do swojej pracy. Nie zauważył jednak, że z ekspozycji zginęło żelazko, które w czasie jego interwen-
cji zabrała kobieta. Dopiero po kilkunastu minutach ekspedient zorientował się, że na wystawie sklepowej brakuje towa-
ru. Sprzedawca o kradzieży powiadomił Policję. Całe to zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Dalsze już działania 
kryminalnych doprowadziły do zatrzymania pary złodziei. Kobieta, jeszcze przed przyjazdem kryminalnych, sprzedała żelaz-
ko. Z kolei mężczyzna miał przy sobie patelnię, którą jak się okazało, ukradł w innym sklepie. Oboje trafili do pomieszczeń dla 
zatrzymanych w olkuskiej komendzie. Podczas przesłuchania śledczy ustalili, że mężczyzna w okresie od 2 grudnia 2022 roku 
do 3 stycznia 2023 roku dokonał jeszcze innych  kradzieży sklepowych. Jego łupem padły wówczas perfumy oraz mosiężna 
szkatułka.
4 stycznia br. 44-letnia kobieta została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie przedstawiono jej zarzut kradzie-
ży szczególnie zuchwałej, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.  W czwartek (5.01. br.)  53-letniemu mężczyź-
nie Prokurator przedstawił zarzuty kradzieży oraz usiłowania kradzieży zuchwałej, przy czym czynu tego mężczyzna dopuścił się  
w warunkach recydywy. Wobec podejrzanego prokurator zastosował policyjny dozór.

PIJANY OPERATOR KOPARKI
Operator koparki miał blisko promil alkoholu. Mężczyzna w takim stanie wsiadł do koparki 
i pracował przy remoncie drogi publicznej w powiecie olkuskim. 50- latek stracił już prawo 
jazdy, a o dalszych konsekwencjach jego czynu zadecyduje sąd. Za kierowanie w stanie 
nietrzeźwości grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.
O tym, że operator koparki może być pod wpływem alkoholu, zostali powiadomieni w minioną 
środę (04.01. br.) wolbromscy policjanci. Mundurowi pojechali do miejscowości Tarnawa, gdzie 
wykonywano prace związane z remontem drogi  publicznej. Kiedy przyjechali na miejsce, opera-
tor koparki siedział w kabinie i wykonywał prace, a obok maszyny znajdowali się inni pracowni-
cy. Odcinek drogi, na którym odbywał się remont, był oznaczony znakiem zakaz ruchu.  Policjanci 
podeszli do mężczyzny i wydali mu polecenie do zaprzestania prac. W rozmowie z operatorem koparki policjanci wyczuli alkohol. 
Jego mowa była bełkotliwa, co wskazywało, że mężczyzna może znajdować się pod wpływem alkoholu. Podczas legitymowa-
nia 50-latek podawał fałszywe dane. Policjanci pouczyli mężczyznę  o konsekwencjach takiego zachowania. Dopiero za trzecim 
razem mężczyzna podał swoje dane. Następnie  policjanci zbadali stan trzeźwości 50-latka. Badanie alkomatem wykazało, że 
operator koparki jest nietrzeźwy – miał blisko promil alkoholu w organizmie. Koparka została przekazana innemu pracownikowi. 
Teraz mężczyzna będzie musiał się liczyć z konsekwencjami swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Za kierowanie pojazdem 
mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch, utrata prawa jazdy, wysoka grzywna, ale 
także sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

MIAŁ 3 PROMILE I DOŻYWOTNI ZAKAZ KIEROWANIA
Policjanci z Wolbromia zatrzymali pijanego kierowcę renault. Mężczyzna miał 3 promile alkoho-
lu w organizmie i dodatkowo dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Do zdarzenia doszło 2 stycznia 2023 roku na ulicy Sportowej w Wolbromiu. Policjanci z miej-
scowego komisariatu zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę renault. Podczas interwencji 
policjanci wyczuli od mężczyzny alkohol. Przeprowadzone przez mundurowych badanie  alko-
matem wykazało, że kierowca ma 3 promile alkoholu w organizmie. Ponadto, po sprawdzeniu 
w policyjnych systemach okazało się również, że mieszkaniec gminy Wolbrom ma dożywotni 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.  Kierowca renault będzie musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami: za 
kierowanie pojazdem mechanicznym grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, kara grzywny oraz obowiązek wpłaty 10 tysię-
cy złotych na Fundusz Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ponadto za złamanie zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych grozi kara pozbawienia wolności do lat 5..

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

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.

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!

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

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

KINO
KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

 v „YUKU I MAGICZNY KWIAT” 
• 13.01 - 17.01 godz. 15:30

 v „AVATAR: ISTOTA WODY” 
• 13.01 - 17.01 godz. 16:45

 v „NA TWOIM MIEJSCU” 
• 13.01 - 17.01 godz. 20:10 

 v „ZADZIWIAJĄCY KOT MAURYCY”  
• 20.01, 22.01-24.01, 27.01 - 28.01, 30.01 - 31.01 godz. 15:45

 v „NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI” 
• 20.01, 22.01-24.01, 27.01 - 28.01, 30.01 - 31.01 godz. 17:35

 v „TILL” 
• 20.01, 22.01-24.01, 27.01 - 28.01, 30.01 - 31.01 godz. 19:35

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM
 v „KOT W BUTACH: OSTATNIE ŻYCZENIE” 

• 13.01 godz. 15:30, 17:30 • 14.01 godz. 15:30, 17:30 • 15.01 godz. 14:00, 16:00 
• 19.01 godz. 15:30, 17:30 • 20.01 - 22.01 godz. 16:00 • 26.01 godz. 16:00

 v „NA TWOIM MIEJSCU” 
• 13.01 godz. 16:00, 19:45 • 14.01 godz. 18:00, 19:45 • 15.01 godz. 19:45 
• 19.01 godz. 16:00, 19:45 • 20.01 godz. 20:00 • 22.01 godz. 20:00 • 26.01 godz. 20:00

 v „LUNANA. SZKOŁA NA KOŃCU ŚWIATA” 
• 13.01 godz. 18:00 • 14.01 godz. 16:00 • 15.01 godz. 18:00 •  19.01 godz. 18:00

 v „FABELMANOWIE” 
• 13.01 godz. 20:15 • 14.01 godz. 20:15 • 15.01 godz. 20:15 • 19.01 godz. 20:15 

 v „YUKU I MAGICZNY KWIAT” 
• 20.01 godz. 16:30 • 21.01 godz. 14:30 • 22.01 godz. 16:30 • 26.01 godz. 16:30

 v „NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI” 
• 20.01 - 22.01 godz. 18:00, 20:15 • 26.01 godz. 20:15

 v „I WANNA DANCE WITH SOMEBODY” 
• 20.01 godz. 17:45 • 21.01 godz. 20:00 • 22.01 godz. 17:45 • 26.01 godz. 17:45 

 v „M3GAN” 
• 27.01 - 29.01 godz. 20:00 • 2.02 godz. 20:00

Informacje • Reklamy
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Kontakt:
biuropodrozyases@gmail.com

tel. 600 89 31 31

SUPER LAST MINUTE
DOWŁOCH

wycieczka objazdowa
cena od 1490 zł, wyjazd 21.01,

śniadania w cenie

MAROKO - ZWIEDZANIE
tydzień, śniadania
i obiadokolacje,
cena od 3000 zł

WCZASYW TURCJI
last minute, 14.01

ALL - wszystko w cenie,
wylot z Katowic,

cena od 2200 zł/os.

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

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


