
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

Z nami szybko
i bezpiecznie sprzedasz

Swój Dom, Mieszkanie, Działkę

Zadzwoń i dowiedz sięwięcej

gwarekagencjareklamowa@wp.pl

Projekt i lifting Logo,

Grafika pod Social Media

Reklamy prasowe, Billboardy...

Roll-up’y, Katalogi, Ulotki,

Wizytówki...
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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.

Bukowno - Nowa tężnia solankowa 
czeka już tylko na wiosnę

Tężnia została zlokalizowana na terenie skweru porośniętego sosnami, 
pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury, komisariatem Policji, a traktem 
pieszym biegnącym od ulicy Zwycięstwa do ulicy Kolejowej. Prace realizo-
wane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ADAGON 
z Koszęcina zostały zakończone w grudniu ubiegłego roku. 
Starania o wybudowanie kolejnej 
w naszym mieście tężni solankowej 
rozpoczęto w 2021 roku, gdy po-
wstał projekt koncepcyjny, a gmina 
złożyła do Marszałka Województwa 
Małopolskiego wniosek o dotację.
– Niestety nie uzyskaliśmy wów-
czas dofinansowania do budowy 
tego obiektu. Spotkaliśmy się 
jednak z bardzo ciepłym przyję-
ciem tego pomysłu wśród naszych 
Mieszkańców. Dlatego czas, który 
pozostał nam wtedy do kolejnego 
naboru wykorzystaliśmy na opra-
cowanie kompletnej dokumentacji 
budowlanej dla tego zadania – wspo-
mina dziś wiceburmistrz Bukowna, 
Marcin Cockiewicz. – Dysponując 
już w 2022 roku pełną dokumentacją 
projektową, wnioskując w kolejnym 
naborze „Małopolskich Tężni” by-
liśmy prawie pewni, że tym razem 
efekt musi być inny. I tak też się stało. 
W ubiegłorocznej edycji programu 
Miasto uzyskało z Województwa 
Małopolskiego dotację na budowę 
tężni w wysokości 176 tys. zł. I ko-
lejny raz okazało się, że warto nie 
odpuszczać.
Inwestycja obejmowała budowę tężni 
solankowej na podstawie zbliżonej do 
koła, o konstrukcji drewnianej posa-
dowionej na płycie żelbetowej, mon-
taż instalacji solankowej, utwardzenie 
terenu wokół nawierzchnią z kostki 
granitowej, montaż elementów 
małej architektury w postaci ławek 

i koszy na śmieci, a także 
wykonanie instalacji elek-
trycznej i oświetleniowej, 
roboty ziemne i geode-
zyjne, kanalizację odpro-
wadzającą, przyłącze ka-
nalizacyjne i wodociągowe. 
Powierzchnia zabudowy 
zrealizowanego obiektu 
wyniosła 28,6 m2, a ku-
batura 9,56 m3. Wysokość 
tężni w kalenicy to 5,17 m, 
a szerokość 5,82 m. Całość 
wykonano w konstrukcji drewnianej, 
a zadaszenie i rozpiętość zadaszenia 
została dopasowana do odległości od 
najbliższych drzew.
Dotychczas z dobrodziejstw inhala-
cji solankowych można było korzy-
stać w Bukownie jedynie na obiek-
tach Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.
W 2019 roku w pobliżu Domu 
Turysty TRAMP powstała mini-
-tężnia. Ta inwestycja była efektem 
zwycięskiego projektu miejskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Tężnia ta 
została wyposażona w 200-litrowy 
zbiornik na solankę, oświetlenie 
i urządzenie do pompowania so-
lanki. Zainteresowani mogą korzy-
stać z obiektu od 30 kwietnia do 31 
października w godz. 10.00 – 13.00 
i 15.00 – 19.00 (a w lipcu i sierpniu do 
godz. 20.00).
Natomiast w 2021 roku w przy-
ziemiach Hali Sportowej MOSiR 

oddane zostało do użytku Centrum 
Aktywności Ruchowej oraz Centrum 
Odnowy Biologicznej (SPA), w skład 
którego wchodzi m.in. grota solna 
wraz z tężnią, z którego można 
korzystać codziennie w godzinach 
15.00-21.00.
Obiekt ten powstał w ramach pro-
jektu pod nazwą „Modernizacja 
infrastruktury rekreacyjno-rucho-
wej MOSiR oraz dostosowanie jej 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych i seniorów”, dofinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w konkursie dla 11 Osi Priorytetowej 
„Rewitalizacja przestrzeni regional-
nej”, Działanie 11.1 „Rewitalizacja 
miast ”, Poddzia łanie 11.1.2 
„Rewitalizacja miast średnich 
i małych”, w ramach Regionalnego 
P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020.

 v Umbukowno.pl 

Postępy w termomodernizacji „Dwójki”
W sierpniu 2022 roku rozpoczęły się pierwsze prace zadania pn. „Termomoder-
nizacja budynku Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu” – w ramach projek-
tu „Rewitalizacja Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową 
przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z moderniza-
cją sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem”.
Postęp prac jest widoczny. Jesienią 
zamontowano urządzenia fotowol-
taiczne, dokonano wymiany pokrycia 
dachowego. Wymieniono zostały już 
wszystkie okna, za wyjątkiem po-
mieszczeń w podpiwniczeniu. Na 
ukończeniu są prace przy dociepleniu 
ścian elewacji. W trakcie są prace przy 
wymianie instalacji c.o. elektrycznej 
i oświetleniowej.
Zakończenie całości prac planowane 
jest na miesiąc lipiec. Tym samym, 
dzięki staraniom burmistrza Adama 
Zielnika, po latach oczekiwań, ostat-
nia niezrewitalizowana publiczna 
szkoła (druga co do wielkości w gmi-
nie Wolbrom), doczeka się należytej 
oprawy.
Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół obejmuje wykonanie 
następujących robót:
• modernizacja systemu 

grzewczego- instalacja 
c.o., c.w.u., solarna wraz 
z wymianą źródła ciepła,

• docieplenie ścian zewnętrznych, 
stropodachów, ścian w gruncie,

• zmiana pokrycia dachowego 
na membranę EPDM;

• wymiana rynien 
i rur spustowych oraz 
obróbek blacharskich;

• roboty odtworzeniowe ciągów 
pieszych i dojazdowych,

• remont zadaszeń i wejść 
do budynku,

• wymiana okien i drzwi 
zewnętrznych,

• montaż instalacji 
fotowoltaicznej.

Umowa objęła ponadto prace moder-
nizacyjne sali gimnastycznej i istnie-
jącego zaplecza higieniczo-sanitar-
nego jak:
• wymiana nawierzchni 

sportowej w sali gimnastycznej 
z parkietu na podłogę sportową 
systemową na legarach 
z nawierzchnią z wykładziny 
sportowej typu linoleum.

• wymiana osprzętu 
sportowego: kosze do gry 
w koszykówkę z konstrukcją, 
siatka do siatkówki, 
drabinki gimnastyczne,

• montaż osłon zabezpieczających 
na ścianach i grzejnikach,

• malowanie ścian sali 
gimnastycznej i zaplecza 
technicznego i sanitarnego,

• wymiana posadzek zaplecza 
technicznego i komunikacji 

na wykładzinę typu linoleum 
i zaplecza sanitarnego na 
płytki antypoślizgowe,

• przebudowa zaplecza 
sanitarnego sali gimnastycznej,

• wymiana płytek ściennych 
zaplecza sanitarnego oraz 
wymiana armatury sanitarnej.

• wymiana drzwi wewnętrznych 
na sali gimnastycznej i zapleczu 
sali gimnastycznej.

Projekt realizowany przez Gminę 
Wolbrom „Termomodernizacja bu-
dynku Zespołu Szkół w Wolbromiu 
ul. Pod Lasem 1” jest dofinansowany 
ze środków Programu Środowisko, 
Energia i Zmiany Klimatu po-
chodząc ych z Mechan izmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (MF EOG).
Wartość dofinansowania: 2 448 
829,43 PLN, a całość zadania wynosi: 
6.322.000,00 złotych.

 v Wolbrom.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

Targi Pracy w Olkuszu
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza na Powiatowe Targi Pracy 
w Olkuszu 27 marca 2023 r. w godz. 10.00-12.00 w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Olkuszu.
Adresatami tego wydarzenia będą mieszkańcy powiatu ol-
kuskiego poszukujący pracy oraz zamierzający zmienić pracę.
Na tegorocznych Targach Pracy odbędzie się prezentacja 
krajowych i zagranicznych ofert pracy. Konsultacje ze spe-
cjalistami m.in. Przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Urzędu 
Pracy.
Targi Pracy to przedsięwzięcie umożliwiające pracodawcom 
zaprezentowanie aktualnych wolnych miejsc pracy oraz po-
zyskanie odpowiednich pracowników, a osobom poszukują-
cym zatrudnienia dające możliwość nawiązania współpracy 
z firmami poszukującymi pracowników, a także z innymi 
partnerami współpracującymi z publicznymi służbami zatrudnienia. 
Ponadto organizacja tego wydarzenia pozwoli uczestnikom zapoznać się z trendami panującymi na 
rynku pracy oraz uzyskać informacje i porady z zakresu wsparcia oferowanego przez urząd pracy.

DYŻURY APTEK

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

DATA OLKUSZ WOLBROM

16.03 Czwartek Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 Dr Max, ul. Mariacka 6

17.03 Piątek Apteka Grodzka ul. Nullo 2 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

18.03 Sobota Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

19.03 Niedziela Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 Dr Max, ul. Skalska 22

20.03 Poniedziałek Apteka, Słoneczna, Skwer 6 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

21.03 Wtorek Ziko Apteka, ul. K.K. Wielkiego 24 Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

22.03 Środa Apteka Dbam o zdrowie, ul. Rabsztyńska 2 Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

23.03 Czwartek Apteka, Al. 1000-lecia 17 Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

24.03 Piątek Apteka Pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15 A Dr Max, ul. Mariacka 6

25.03 Sobota Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

26.03 Niedziela Apteka Główna, K.K. Wielkiego 64 B Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

27.03 Poniedziałek Dbam o zdrowie, ul. K.K. Wielkiego 14 Dr Max, ul. Skalska 22

28.03 Wtorek Apteka Gemini, K.K. Wielkiego 28 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

29.03 Środa Apteka Słoneczna, K.K. Wielkiego 60 Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

30.03 Czwartek Apteka Główna, K.K. Wielkiego 64 B Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

31.03 Piątek Apteka Główna, K.K. Wielkiego 64 B Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

Informacje • Reklamy
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SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

KIEROWCA:
- POMPO-GRUSZKA

- GRUSZKA
- HDS

OPERATOR WĘZŁA
BETONIARSKIEGO

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

OLKUSKIE INWESTYCJE –  
Jak Powiat i Gmina radzą sobie z pozyskanymi dofinansowaniami?

Sprawdzamy stan inwestycji, na które Powiat Olkuski i Gmina Olkusz otrzymały dofinansowanie w ramach projektów rządowych.
W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, 
którego wyniki ogłoszono w październiku 2021 roku największą 
promesę spośród jednostek samorządu terytorialnego z powiatu ol-
kuskiego otrzymała gmina Olkusz. Miała  ona zostać przeznaczona 
na budowę wielofunkcyjnego obiektu z lodowiskiem na Czarnej 
Górze oraz modernizację krytej pływalni w Szkole Podstawowej Nr 
2 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym na Osiedlu 
Młodych.  
- „To znakomite informacje dla wszystkich entuzjastów sportu 
oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu. W Olkuszu na 
naszych oczach powstaje unikalna w skali całej Polski infrastruk-
tura rekreacyjna i sportowa. Dziękuję Premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu, Wiceministrowi Jackowi Osuchowi i Wojewodzie 
Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za ich wsparcie, dzięki któremu 
otrzymujemy rekordowe dofinansowanie, jakiego Gmina Olkusz 
w jednym naborze jeszcze nie zyskała” – mówił w październiku 
2021 roku Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza i autor wniosku 
o dofinansowanie.
Ta inwestycja nie doczekała się realizacji. Pierwszy przetarg na jej 
wykonanie został ogłoszony na Platformie Zakupowej Gminy Olkusz 
18 lipca 2022 roku. Miesiąc później został on unieważniony, ponie-
waż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Kolejne postępowanie przetargowe zostało uruchomione 
w sierpniu i zostało unieważnione za sprawą nakazu Krajowej Izby 
Odwoławczej. Powodem był nieprawidłowy opis przedmiotu zamó-
wienia, który spowodował wprowadzenie wykonawców w błąd co 
z kolei spowodowało nieporównywalność ofert. 
Po unieważnieniu drugiego przetargu gmina zmuszona była zwrócić 
dofinansowanie z powodu upłynięcia czasu na rozpoczęcie inwesty-
cji. Po złożeniu ponownego wniosku Gmina pieniądze odzyskała. 
Do teraz jednak na Platformie Zakupowej nie zostało ogłoszone 
kolejne postępowanie. Pozostaje pytanie, czy inwestycja ta doczeka 
się realizacji?
Z tej samej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” 
Powiat Olkuski dostał 18.5 miliona złotych. Z otrzymanej promesy 
13.5 miliona złotych przypadło na budowę nowoczesnej sali gim-
nastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu 

a pozostałe 5 milionów zło-
tych na generalną przebudowę 
drogi powiatowej na ulicach 
Księdza Kanonika Stanisława 
Gajewskiego – Biema-Dworska 
-”To historyczna chwila, gdyż 
budowa sali gimnastycznej z in-
frastrukturą towarzyszącą przy 
ZS nr 1 w Olkuszu jest jednym 
z prior ytetów w działaniach 
Zarządu Powiatu podejmowa-
nych w zakresie inwestycji oświa-
tow ych. Nowo powstała sala 
gimnastyczna będzie pełnić nie 
tylko rolę dydaktyczną, ale będzie 
stanowić również centrum kultu-
ralne dla Powiatu Olkuskiego” – 
informowała w październiku 2021 
roku Wicestarosta Paulina Polak.
Obie inwestycje są już w budowie. Termin zakończenia prac, to wa-
kacje 2023 roku.
Duże kwoty do Olkusza przyniosła również druga edycja Programu 
Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Gmina Olkusz otrzy-
mała promesę w wysokości 30 milionów złotych na moderniza-
cje sieci dróg lokalnych o łącznej długości prawie 13 kilometrów, 
budowę oświetlenia przy ulicach Leśnej w Osieku, Kruczej Górze 
i Gwarków w Olkuszu a także Jurajskiej, Polne Wzgórze, Spacerowej, 
Widokowej, Zamkowej, Na Skraju i Skalistej.
Jak zapewniał Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik 
przetarg na inwestycję miał zostać ogłoszony do końca2022 roku. 
Został on ogłoszony z opóźnieniem w lutym tego roku . Brak jednak 
ciągle informacji o podpisaniu umowy na realizację zadania
Z drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” 
powiat dostał 15 milionów złotych na modernizację dróg powiato-
wych w Bogucinie Dużym i Pazurku. Prace na tym terenie trwają 
od końca ub. roku.
Ostatnio głośno zrobiło się również na temat drugiej już rezygnacji 
Burmistrza Romana Piaśnika z dofinansowania do modernizacji ulicy 

Januchty w Olkuszu. Jako powód pan burmistrz podaje brak zabez-
pieczonych środków w budżecie na wkład własny do tej inwestycji. 
Czyżby budowa tężni ze środków własnych Gminy Olkusz niwelo-
wała wszystkie inne działania, na które można pozyskać i otrzymuje 
się pieniądze? Po co Gmina składa wnioski o dofinansowanie, wie-
dząc, że z nich nie skorzysta? 

 v Redakcja 
*Cytaty pochodzą ze strony UMiG Olkusz i Powiatu Olkuskiego.

USŁUGI BLACHARSKO-DEKARSKIE

• Dachy od podstaw
• Pokrycia dachowe
• Papowanie
• Malowanie
• Rozbiórki
• Okucia i naprawa kominów
• KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

Wolbrom, Gołaczewy, ul. Piaski 29
Tel.: 881 045 955

Informacje • Reklamy



4

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.

K R S :  0 0 0 0 3 9 6 3 6 1
CEL SZCZEGÓŁOWY: 0086793 TYMEK

    Nazywam się  Tymon Imielsk i  i  mieszkam w Bukownie .  Mam 2 lata .
Urodzi łem się  n iewidomy,  co  spowodowane jest  najc ięższym,                     
V  stadium rzadkie j  choroby genetycznej  FEVR.  By łem już  dwukrotnie
operowany w USA,  w k l in ice  Wi l ls  Eye Hospital .  Obecnie  rozpocząłem
także leczenie  operacyjne Al loplantem w Rosj i .  
    Dz ięki  operacjom oraz  c iąg łej  rehabi l i tac j i  w Polsce ,                     
 mój  wzrok uda ło s ię  poprawić  na  ty le ,  że widzę  świat ło,                  
 dostrzegam także kontrastowe oraz  duże przedmioty .  

Nie chcę  jednak na tym poprzestać  -  walczę  dalej,  by osiągnąć
cel  -  maksymalną  moż l iwą  poprawę  widzenia! 

W rubryce "informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1,5%" podaj:  

P R Z E K AŻ 1 ,5% podatku

1 ,5% TWOJEGO PODATKU TO DLA MNIE  MOŻLIWOŚĆ
OSIĄGNIĘCIA  DALSZYCH SUKCESÓW W TERAPI I  WZROKU

RAZ, DWA, TRZY.. .
            Tymek PATRZY!

W 8 miesiącu ciąży straciła 
jednocześnie męża i synka. 

Pomóżmy Bożenie i jej córce
Dzień 9 czerwiec zapowiadał się zwykłym dniem nato-
miast zamienił się dla niej w koszmar. Bożena, będąc  
w 8 miesiącu ciąży straciła męża i półtorarocznego 
synka w tragicznym wypadku. 
Tego tragicznego dnia rano poje-
chałam do lekarza. Byłam wtedy 
w 8 miesiącu ciąży, zawiózł 
mnie mój szwagier, bo mąż się 
źle czuł. Synek natomiast został 
pod opieką mojej mamy w domu, 
z którą na co dzień mieszkamy. 
Kiedy wróciłam, nakarmiłam 
synka i zajęłam się nim. Potem 
syn poszedł na spacer z tatą 
i z tego co podejrzewam, mo-
gła zadzwonić po nich moja te-
ściowa, ponieważ po jakimś cza-
sie nie było ich już na podwórku, 
a samochód którym podróżowali 
jechał w tamtym kierunku.
Po jakimś czasie usłyszałam – 
syren i lecącego helikoptera. 
Miałam przeczucie, że coś jest 
bardzo nie tak. Mój mąż nie od-
bierał, a myśl o tym, że to w ich 
stronę może zmierzać pomoc 
sprawiały, że coraz bardziej się 
niepokoiłam i wciąż próbowa-
łam się do niego dodzwonić, 
bezskutecznie.
Kiedy szłam w kierunku wy-
padku jakaś Pani mnie uprze-
dzała, żebym tam nie szła, bo 
doszło do wypadku z dwoma 
przypadkami śmiertelnymi. To 
mnie jednak nie zniechęciło, bo 
za wszelką cenę chciałam mieć 
pewność, że nie dostrzegę tam 
auta mojego męża.
Niestety, moja najgorsza obawa 
ziściła się. Na miejscu wypadku 
ujrzałam mojego męża, jeszcze 
go reanimowali, jednak po chwili 
okazało się, że bezskutecznie. 
Odszedł wraz z moim synkiem 
na miejscu wypadku…

Zostałam sama  
z nowo narodzoną córką

Mój tragicznie zmarły mąż był 
jedynym żywicielem rodziny. 
Z dnia na dzień, zosta łam 
sama z dzieckiem bez zawsze 
wesołego, uśmiechniętego oraz 
wspierającego męża, a zarazem 
ojca dwójki dzieci. Była to po-
dwójna strata, ponieważ mój 
kochany i wesoły chłopczyk od-
szedł wraz z tatą, a tym samym 

stracił całe życie, które dopiero 
na niego czekało.
Wraz z ich odejściem straciliśmy 
jednocześnie męża, ojca, synka 
oraz braciszka. Już nigdy nie 
będzie nam dane całą rodziną 
wspólnie wyjść na spacer, świę-
tować urodzin ani obserwować 
wraz z mężem jak nasze dzieci 
wspólnie dorastają.

Mam po co żyć
Obecnie często rano nie mam 
kompletnie ochoty wstawać 
z łóżka. Przy życiu utrzymuje 
mnie córeczka, która urodziła 
się miesiąc po wypadku. Dlatego 
zwracam się o pomoc. Sytuacja 
życiowa, w której muszę się te-
raz odnaleźć po prostu mnie 
przerasta. Aktualnie mieszkam 
w moim domu rodzinnym u mo-
jej mamy wraz z kilkumiesięczną 
córeczką. Jako, że mąż jako je-
dyny utrzymywał naszą rodzinę, 
po bolesnej stracie zostałyśmy 
same i potrzebuję wsparcia 
finansowego.
Moja mama znajduje się na ren-
cie i nie jest w stanie nas wszyst-
kich razem utrzymać. Koszty za 
utrzymanie domu są coraz wyż-
sze, a panujące podwyżki za prąd 
oraz węgiel skutecznie nam to 
utrudniają i sprawiają, że walka 

o podstawowe warunki życia jest 
trudniejsza.

Proszę pomóż mi  
utrzymać się i pozbierać 
po tym co mnie spotkało

Wiem, że jest dużo ludzi, którzy 
pomagają innym. Nigdy nikogo 
o nic takiego nie prosiłam, teraz 
walczę o przetrwanie – nie tyle 
dla siebie, co przede wszystkim 
dla mojej córeczki, która zastała 
świat bez oczekującego na nią 
ojca oraz starszego braciszka.
Zbieram na utrzymanie, ra-
chunki i opłaty za mieszkanie. 
Każda złotówka jest dla nas na 
wagę złota, bo pozwoli przeżyć 
kolejny dzień, tydzień, miesiąc. 
Dziękuję.

 v Bożena Kasprzyk  
Bożena jest Podopiecznym 

Fundacji Auxilia

Jak możesz pomóc?
Wpłać dowolną  

kwotę na zrzutkę:  
https://zrzutka.pl/htypyp

Zeskanuj kod QR 

i rzuć groszem :)

zrzutka.pl/htypyp
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OBWIESZCZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO Z DNIA 20.02.2023 ROKU  
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO KOPALNI DOLOMITU 

CEMEX W MIEJSCOWOŚCI JAROSZOWIEC
Działając na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 162) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 
roku poz. 2000), zawiadamiam:
W dniu 20.02.2023 roku na wniosek Inwestora Wójt Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze działającego przez pełnomocnika Pana Adama Braziewicza  repre-
zentującego firmę pod nazwą Pracownia Drogowa PYLON Sp. z o.o. ul. Astrów 10, 40-045 Katowice działającego na podstawie upoważnienia z dnia 15.04.2022 roku 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: Budowa drogi gminnej 
dojazdowej do kopalni dolomitu Cemex w miejscowości Jaroszowiec: obręb 0006 Jaroszowiec, jednostka ewidencyjna 121204_2 Klucze.

I. Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego obejmuje:

a) budowę jezdni o pełnej konstrukcji o nawierzchni betonowej 
i szerokości 6,0 m na odcinku od km 0+004,36 do km 0+819,77 (na 
długości 815, 41),
b) budowę zatok postojowych o nawierzchni betonowej o szerokości 
3,0 m po lewej stronie drogi na odcinku 0+550,49 do km 0+686,77 
oraz od km 0+724,94 do km 0+815, 41,
c) budowę obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m,
d) przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1108K,
e) budowę zjazdów,
f) budowę kanalizacji deszczowej:

a. na odcinku od km 0+099,06 do km 0+490,14 (kanalizacja 
deszczowa – odcinek DA)

b. na odcinku od km 0+612,13 do km 0+817,74 (kanalizacja 
deszczowa – odcinek DB) 

g) budowę lewostronnych rowów przydrożnych w ciągu projekto-
wanej drogi gminnej.
II. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Jaroszowiec, 

gmina Klucze, powiat olkuski, województwo małopolskie 
na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

1) Nieruchomości objęte inwestycją  (objęte zakresem linii 
rozgraniczających):
a) jednostka ewidencyjna 121204_2 Klucze, obręb 0006 Jaroszowiec 
dz. o nr ew. gr.: 221; 186/1 (186), 181/1 (181), 189/1(189), 183/1 (183), 
190/1(190), 184/1(184), 191/1(191).
W nawiasie oznaczono działki przed podziałem.

2) Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, dla których 
ustala się ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości ze względu 
na budowę lub przebudowę innych dróg publicznych:
a) jednostka ewidencyjna 121204_2 Klucze, obręb 0006 Jaroszowiec 
dz. o nr ew. gr.: 182.
3) Nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi, dla których 
ustala się ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości ze względu 
na budowę lub przebudowę zjazdów:
a) jednostka ewidencyjna 121204_2 Klucze, obręb 0006 Jaroszowiec 
dz. o nr ew. gr.: 
186/2 (186), 181/2 (181), 189/2(189), 183/2 (183), 184/2(184), 191/2 (191).
W nawiasie oznaczono działki przed podziałem.

III. Działki podlegające podziałowi na podstawie art. 12 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.162):

a) jednostka ewidencyjna 121204_2 Klucze, obręb 0006 Jaroszowiec 
dz. o nr ew. gr.:
186 (186/1, 186/2); 181 (181/1, 181/2); 189(189/1, 189/2); 183 (183/1, 
183/2); 190 (190/1, 190/2); 184 (184/1, 184/2), 191(191/1, 191/2).
Przed nawiasem wskazano działki przed podziałem. Działki w na-
wiasie oznaczają stan po podziale, tekst pogrubiony – działki do 
zajęcia pod realizację inwestycji.

IV. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, które 
planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa 

lub jednostki samorządu terytorialnego:

a) jednostka ewidencyjna 121204_2 Klucze, obręb 0006 Jaroszowiec 
dz. o nr ew. gr.:

186/1 (186), 181/1 (181), 189/1(189), 183/1 (183), 190/1(190), 
184/1(184), 191/1(191).
Przed nawiasem wskazano działki, które zostaną przejęte na rzecz 
Gminy Klucze.
W nawiasie oznaczono działki przed podziałem.

V. Określenie nieruchomości lub ich części, z których 
korzystanie będzie ograniczone w związku z art. 11f ust. 
1 pkt. 8 lit. b, c oraz e-h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.162):

a) Nieruchomości, dla których ustala się ograniczenie czasowe – granica 
terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy innych dróg publicznych: 
jednostka ewidencyjna 121204_2 Klucze, obręb 0006 Jaroszowiec dz. 
o nr ew. gr.: 182.
b) Nieruchomości, dla których ustala się ograniczenie czasowe – granica 
terenu niezbędnego do budowy lub przebudowy zjazdów: 186/2 (186), 
181/2 (181), 189/2(189), 183/2 (183), 184/2(184), 191/2(191).
W nawiasie oznaczono działki przed podziałem
Informuję, ze zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
i uzyskania wyjaśnień w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 w dniach: poniedzia-
łek - piątek, w godzinach 700 – 1500 w terminie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

 v Starosta Olkuski 
Bogumił Sobczyk

Fotograficy Olkuscy 2023
10 marca w MOK-Centrum Kultury odbyła się trzynasta edycja wystawy 
Fotograficy Olkuscy.
Jak zapewnił Antoni Kreis, ta 
trzynastka nie jest pechowa… 
rzeczywiście, zawiodło tylko na-
głośnienie, ale dobrze było sły-
chać przemawiających: Dyrektora 
MOK Michała Mączkę, Wojciecha 
Ozdobę, Kierownika Centrum 
Kultur y, Antoniego K reisa , 
Wiceprezesa Związku Polskich 
Artystów Fotografików, Okręgu 
Śląskiego, fotografa-podróżnika 
Grzegorza Kłeczka oraz Katarzynę 
Leszczyńską-Kaszubę prowadzącą 
Galerię Interferencje.
A n t o n i  K r e i s ,  K a t a r z y n a 
Leszczyńska-Kaszuba, Grzegorz 
Kłeczek i Wojciech Ozdoba wcho-
dzili w skład jury.
Od tego roku obowiązuje inny for-
mat zdjęć (50×70 cm), być może to 
wpłynęło na mniejszą ilość przy-
słanych zdjęć, ale za to pojawiło się 
sporo nowych nazwisk i kilku mło-
dych fotografików.
W ubiegłym roku na zdjęciach do-
minowały pejzaże, w tym roku – lu-
dzie. Jak powiedział Antoni Kreis, 
poziom zdjęć wyraźnie wzrósł. 
Rzeczywiście daje się to zauważyć, 
a wystawa robi duże wrażenie.
Wystawę można zobaczyć do 22 
kwietnia br. zapraszamy serdecznie!
W tym roku wystawiają: Dariusz 
Baran, Monika Baran, Karolina 
Chmielewska, Łukasz Ćmiel, Piotr 
Drozdowski, Łukasz Dwornik, 
Dominik Garus, Zuzanna Kątniak, 
Katarzyna Kędzierska, Agnieszka 
Kołodziejczyk, Katarzyna Kucab-
Klich, Małgorzata Kurzawa, 
Barbara Lewandowska, Piotr Łaś, 
Agnieszka Majda, Małgorzata 
Marchaj, Justyna McKinlay, Ilona 

Michalska, Dominika Musialik, 
Katarzyna Muszalska-Koffer, 
Tomasz Mól, Anna Niewiadomska, 
Agnieszka Nowakowska, Oliwia 
Piłka, Adam Sowula, Dominik 

Taszycki, Marek Turlej, Edyta 
Waligóra, Roksana Żaba i Tadeusz 
Żurek.
Gratulujemy!
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SREBRNA 
SZKOŁA 

W SREBRNYM 
MIEŚCIE

I Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Kazimierza Wielkiego 

ul. Polna 8
32-300 Olkusz

tel.: (32)643-14-90
www: lo1olkusz.com.pl

 

Klasa Patronat Przedmioty realizowane 
w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane
przy rekrutacji

I A 
matematyczno- fizyczna

 Instytut Fizyki UJ, 
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

matematyka, fizyka, 
język angielski

język polski, matematyka,
fizyka, język angielski

I B 
ekonomiczno-prawna 
klasa akademicka SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
– klasa akademicka SGH,

Wydział Prawa i Administracji UŚ, 
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

matematyka, wos, 
historia lub geografia

język polski, matematyka,
wos, historia/geografia

I C
przyrodniczo-językowa

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ, 
Wydział Chemii UJ,

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, 
Instytut Językoznawstwa UŚ

biologia, chemia, 
 język angielski

język polski, matematyka,
biologia, chemia

I D 
medyczna

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK,
Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ, 

Wydział Chemii UJ, 
Wydział Matematyki i Informatyki UJ

biologia, chemia, 
matematyka

język polski, matematyka,
biologia, chemia

I E 
informatyczna 

 

Wydział Matematyki i Informatyki UJ, 
Instytut Językoznawstwa UŚ

matematyka, informatyka, 
język angielski

język polski, matematyka,
informatyka, język angielski

Drodzy Ósmoklasiści!
Nadszedł czas, kiedy trzeba 

podjąć pierwszą ważną 
dla siebie decyzję 

- 
wybrać szkołę, 

w której będziecie 
kontynuować naukę.

ZAPRASZAMY DO NAS
 

I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. KRÓLA KAZIMIERZA 
WIELKIEGO W OLKUSZU 

2023/2024

OFERTA 
EDUKACYJNA

DZIEŃ OTWARTY
31 maja 2023 
ZAPRASZAMY 

Jedyne olkuskie liceum 
od lat w czołówce 

najlepszych w Polsce 
w rankingu Perspektyw

SREBRNA 
SZKOŁA 

W SREBRNYM 
MIEŚCIE

I Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Kazimierza Wielkiego 

ul. Polna 8
32-300 Olkusz

tel.: (32)643-14-90
www: lo1olkusz.com.pl

 

Klasa Patronat Przedmioty realizowane 
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www.4lo-olkusz.pl

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1e

1a

1b

1c

1d

1f

1g

1h

j. polski, historia, 
wybór: wiedza o społeczeństwie 
lub historia sztuki

j. polski, j. angielski,
biologia
 

j. angielski, 
wiedza o społeczeństwie,
wybór: biologia lub geografia 

matematyka, fizyka, 
wybór: informatyka lub historia sztuki

biologia, chemia,
wybór: matematyka lub j. angielski

j. polski, j. angielski, 
historia

matematyka, chemia, 
wybór: j. angielski lub fizyka

matematyka, 
wybór: j. angielski, geografia
lub fizyka
 

PPRRZZEEDDMMIIOOTTYY  PPUUNNKKTTOOWWAANNEE

PPRRZZYY  RREEKKRRUUTTAACCJJII

  oorraazz    jj..  ppoollsskkii,,  mmaatteemmaattyykkaa

PPRRZZEEDDMMIIOOTTYY  NNAAUUCCZZAANNEE

WW  RROOZZSSZZEERRZZOONNYYMM

ZZAAKKRREESSIIEE  II  UUZZUUPPEEŁŁNNIIAAJJĄĄCCEE

historia, 
wiedza o społeczeństwie (grupa wos),

j. angielski (grupa historia sztuki)

j. angielski, 
biologia

j. angielski, 
geografia (grupa geograficzna),

fizyka (grupa fizyczna)

j. angielski,
wiedza o społeczeństwie

j. angielski, 
historia

chemia, 
j. angielski (grupa językowa), 
fizyka (grupa fizyczna)
 

biologia, chemia

fizyka, 
informatyka (grupa informatyczna),

j. angielski (grupa architektoniczna) 

KKLLAASSAA

prawno - artystyczna

humanistyczno - biologiczna

matematyczno - językowa

językowo - sportowa

biologiczno - chemiczna

informatyczno - architektoniczna

humanistyczno - językowa

matematyczno - chemiczna
(politechniczna)

dla grupy informatycznej grafika 
projektowa lub j. angielski techniczny; 
dla grupy architektonicznej zajęcia 
z rysunku oraz do wyboru grafika 
projektowa lub j. angielski techniczny 

4LO
WIĘCEJ

NIŻ

SZKOŁA
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Interesuje Cię fascynujący świat kulinarny? Marzysz, 
by w przyszłości zostać szefem kuchni lub otworzyć 
własny zakład gastronomiczny? To jest kierunek 
właśnie dla Ciebie! Przygotujemy Cię do zawodu, 
który pozwoli fachowo i  merytorycznie wykonywać 
prace na stanowisku kucharza, doradcy żywieniowego 
potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę 
oraz kelnera obsługującego właściwie i  rzetelnie 
gości. Technik żywienia i usług gastronomicznych to 
zawód, który daje możliwość rozwijania zainteresowań 
kulinarnych, kształtuje umiejętności związane 
z  planowaniem i  organizacją żywienia, a  także 
z organizacją przyjęć okolicznościowych.

Zespół sZkół Nr 4 
im. Komisji  Edukacji Narodowej

Olkusz, ul. Legionów Polskich 1
tel/fax:  32 643 09 33

www.zs4olkusz.pl

ZespolSzkolNr4WOlkuszu

zs4_olkusz Oni wybrali naszą szkołę 

Szukasz zawodu, w którym wykorzystasz swoje zdolności 
manualne, zmysł artystyczny oraz poczucie estetyki? 
W  technikum usług fryzjerskich zdobędziesz wiedzę 
i umiejętności związane między innymi: z wykonywaniem 
zabiegów pielęgnacyjnych i  strzyżenia włosów, 
wykonywaniem stylizacji fryzur, pracą w branży fryzjerskiej 
i  kosmetycznej.  Oferujemy Ci naukę pod kierunkiem 
profesjonalnych  nauczycieli zawodu, możliwość 
kształcenia w  świetnie przygotowanych pracowniach, 
atrakcyjną ofertę praktyk zawodowych w renomowanych 
salonach kosmetyczno-fryzjerskich.

TECHNIKUM  
USŁUG FRYZJERSKICH  

Z ELEMENTAMI WIZAŻU 

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG  
GASTRONOMICZNYCH  

Z ELEMENTAMI DIETETYKI  

Chcesz sprawdzić się w  branży hotelarskiej, świadczyć 
usługi noclegowo-żywieniowe,  znaleźć pracę w  hotelach, 
pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych  w miejscowościach 
górskich, nadmorskich i  uzdrowiskowych,  wszędzie 
tam, gdzie występują potrzeby związane z  obsługą 
gości? W  technikum hotelarstwa przygotujemy Cię do 
kreatywnej pracy w  obiektach wypoczynkowych, rzetelnego 
opracowywania spraw organizacyjnych i  marketingowych 
hoteli oraz organizacji zadań, prowadzenia dokumentacji   
i kompleksowego zarządzania personelem.

Chcesz być mistrzem w swoim zawodzie, stawiasz na umiejętności i wiedzę praktyczną, 
nie boisz się wyzwań, pragniesz rozwijać zdolności w wybranej przez siebie profesji? 
Szkoła branżowa  to wybór właśnie dla Ciebie. Kształcimy w kierunkach: montera budowy  
i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz i klasy wielozawodowe. 
Fryzjer, kucharz to zawody, w których zajęcia praktyczne mogą odbywać się w szkole 
lub u pracodawcy.

TECHNIKUM HOTELARSKIE
PRZEWODNICTWO I PILOTAŻ  

TURYSTYCZNY

Jeśli fascynuje Cię ekologia i  wszystko, co 
wiąże się z  przyrodą i  ziemią, sprawdzisz 
się w  zawodzie, stawiającym wciąż nowe 
wyzwania i dającym duże możliwości rozwoju 
i  samorealizacji. Nauczysz się prowadzić 
doświadczenia i  projekty, badać przyrodę, 
działać w terenie. 

TECHNIKUM OCHRONY ŚRODOWISKA 
OCHRONA ZDROWIA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

UMOWA PARTNERSKA Z OLKUSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. 
DLA NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA.

3 – LETNIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

TECHNIKUM BUDOWLANE 
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE  

Z ELEMENTAMI ARANŻACJI WNĘTRZ

 TECHNIKUM EKSPLOATACJI  
PORTÓW I TERMINALI  

Jeśli myślisz analitycznie, chciałbyś zdobyć 
poszukiwany na rynku pracy zawód, wybierz 
kierunek, który daje możliwość kreatywnego 
rozwoju i  szansę na znalezienie świetnie płatnej 
pracy. W  technikum budownictwa zdobędziesz 
umiejętności z  zakresu projektowania elementów 
konstrukcji budowlanych, wykonywania pomiarów 
budowlanych, sporządzania kosztorysów, ofert 
przetargowych, obsługi specjalistycznych programów 
graficznych oraz organizacji i  kierowania pracami 
budowlanymi.Szukasz zawodu przyszłości? Chcesz rozwinąć swoje umiejętności organizacyjne, poznać 

tajniki funkcjonowania jednej z najprężniej rozwijających się branż na świecie? Wybierając 
technikum eksploatacji portów i terminali dowiesz się m.in. jak funkcjonuje lotnisko, w jaki 
sposób działa terminal pasażerski, jak kierować bazą transportową? Nie zwlekaj, postaw na 
EUROZAWÓD dający szeroką możliwość zatrudnienia w kraju i za granicą!

ZAPRASZAMY!

Jesteś otwarty na nowe wyzwania? Pragniesz w przyszłości 
mieć dobrą i ciekawą pracę w rozwijającej się firmie? Jeśli tak, 
to zawód technika papiernictwa jest idealny dla Ciebie. Zajęcia 
praktyczne odbywać sie będą pod okiem specjalistów z branży  
w zakładzie największego producenta wyrobów higienicznych  
w Europie Środkowej - Velvet CARE w Kluczach.

TECHNIK PAPIERNICTWA PLANUJEMY
NOWY 

KIERUNEK

UMOWA PATRONACKA
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Poziomo:
1. „Kraków” Stasia i Nel
4. Krzywonosy ptak morski
7. Dwucyfrowa
9. Miś z kreskówek wytwórni Hanny-Barbery
10. Farmerska miara gruntu
11. Mascara do rzęs
12. Szabla dzika
13. Wirujące cząsteczki w powietrzu
17. Po Koziorożcu w zodiaku
18. Grał rolę Hrabiego w „Panu Tadeuszu”
19. Liny podtrzymujące maszt na statku
22. Mieszkaniec Lozanny
24. Niewielka grupa drzew
25. Dotknęło inwalidę
26. Na pulpicie, przed skrzypkiem

Pionowo:
1. Pot. hulankowa impreza
2. Wysokie i cienkie w szpilkach
3. Biała, długa szata liturgiczna
5. Szczepko lub Tońko
6. Cherubinek
8. Majątek jakiejś firmy
14. Państwo ze stolicą w Rydze
15. Wyjątkowo ciężka sytuacja
16. Odprysk szkła
20. Najpospolitszy helowiec
21. Taniec lub słoik
23. Centrum finansowe Londynu

KRZYŻÓWKA

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

„WIOSENNA NOC / ZAMEK Z LODU” TARJEI VESAAS

Czternastoletni Hallstein wraz z siostrą zostają sami w domu. Kiedy do ich 
drzwi puka rodzina szukająca noclegu, rodzeństwo nie spodziewa się, że 
będzie to dla nich noc, gdy zmierzą się z doświadczeniem śmierci i narodzin. 
Noc, w trakcie której nikt nie pójdzie spać.

Jedenastoletnia Siss poznaje nieśmiałą Unn. Dziewczynka próbuje zaprzy-
jaźnić się z nową koleżanką, lecz ich relację gwałtownie przerywa zniknięcie 
Unn. Radość Siss zostaje zburzona przez ból wywołany stratą, zwłaszcza że 
wszystkie ślady prowadzą do tajemniczego lodowego zamku.

W swoich mistrzowskich powieściach – Wiosennej nocy i Zamku z lodu – Vesaas umieszcza 
nastoletnich bohaterów w onirycznych światach, tworząc zapadające w pamięć portrety psy-
chologiczne oraz uniwersalne opowieści o dorastaniu i magicznej sile natury.

„DOLINA STRACONYCH ZŁUDZEŃ” ANNA GÓRNA

Górskie miasteczko u podnóża Eigeru, gdzie wszyscy się znają, ale mało 
kto dobrze sobie życzy, jednoczy nagle jedno – strach przed grasującym 
w Alpach seryjnym mordercą, który zostawia ciała swoich ofiar w rytualnych 
inscenizacjach.

Szwajcarią wstrząsa informacja o brutalnym zabójstwie nastolatka w Obe-
rlandzie Berneńskim. Zaledwie miesiąc wcześniej w pobliżu odnaleziono 
ciało mężczyzny, który prawdopodobnie zginął z ręki tego samego człowieka. 
Sprawca wodzi policję za nos, pozostając poza radarem organów ścigania.

Kierownictwo luksusowego hotelu Sternen spodziewa się najgorszego sezo-
nu od czasów otwarcia. By położyć temu kres, angażują Piotra Sauera, prywatnego detektywa 
z Zurychu. Już od pierwszych dni w Niederwalden lokalna społeczność daje Sauerowi odczuć, 
że nie jest mile widzianym przybyszem. Szybko przekonuje się, że każdego można tutaj podej-
rzewać i nikomu nie można ufać.

„JEDNA KROPLA DESZCZU” JOANNA SZARAŃSKA

Berenika od dawna ją planowała. Miało być romantycznie, sielsko i sen-
tymentalnie. Miało też być z mężem. Niestety życie pokrzyżowało plany 
i jej ukochany Janek odszedł. W dodatku córka postanowiła sprzedać ich 
rodzinny dom.

Jedyne oparcie Berenika odnajduje we wnuczce. Ewa nie pozwala pogrą-
żyć jej się w rozpaczy i wraz z babcią wyrusza w podróż do ważnych dla 
dziadków miejsc.

Pozwól się przenieść do urokliwego Maciejowa, zachwyć się widokiem 
tatrzańskiej dolinki, wybierz się na przechadzkę wśród sosen. Zobacz, jak 
teraźniejszość przenika się z przeszłością. I przekonaj się, że los bywa zmienny i nieprzewidy-
walny. Nieraz trzeba miesięcy wysiłku, by zawrócić ze źle obranej drogi. A czasem wystarczy 
jedna kropla deszczu, aby odmienić czyjeś życie.

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

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

KĄCIK KULINARNY

BARANEK WIELKANOCNY
Święta tuż tuż, ale co by tu zrobić niecodziennego 
na Wielkanocny stół? Baranek z ciasta drożdżowego 
prezentuje się świetnie a jeszcze lepiej smakuję ale jak 
go zrobić bez użycia foremki? Szczerze, bardzo prosto.
Robimy ciasto drożdżowe: 
• 5 dkg drożdży
• ok. 1 szklanki  

ciepłego mleka
• 3 szklanki mąki
• 1/3 szklanki cukru
• 1/2 łyżeczki soli
• 2 łyżeczki cukru 

waniliowego
• 6 łyżek oleju
Z drożdży i części podgrzanego 
(letniego)  mleka przygotować 
rozczyn.Rozczyn czyli wymieszać 
drożdże z łyżką cukru i mlekiem. 
Odstawiamy do wyrośnięcia. Gdy 
wyrośnie dodać resztę składników 
wg powyższej kolejności i wyrobić 
gładkie ciasto. Pozostawić do wy-
rośnięcia, gdy wyrośnie raz jeszcze 
zagnieść.
Z ciasta robimy małe kuleczki.  
Potem rozkładamy papier do piecze-
nia i na nim z kuleczek układamy 
baranka. 
Oczka i nosek robimy za pomocą 
goździków. Następnie smarujemy 
baranka mieszanką jajka i 1 łyżki 
mleka. 
Wstawiamy do zimnego piekarnika, 
nastawiamy temperaturę 180 C 
i pieczemy baranka aż się zarumieni. 
Baranka przekładamy na deskę i po-
dajemy do świątecznego śniadania, 
odrywamy kuleczki i jemy :). 
Smacznego!
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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
oraz licencje Krajowej Izby Gospodarki NieruchomościamiManagera Najmu Nieruchomości nr 19.

• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy czynny udział w szkoleniach
• Wykonujemy sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu
• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali płatnych i bezpłatnych.

Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek" ukazujących się na terenie całego powiatu
olkuskiego „Gwarek Olkuski” oraz na terenie całego powiatu zawierciańskiego „Gwarek Zawierciański”, a także wybranych ofert
na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

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: 500 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

mieszkanie do remontu M3 49m kw,

plus piwnica 16m2, parter,

położone w świetnie skomunikowanym

miejscu, Zawiercie ul. Porębska.

Cena: 190 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
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

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
Dwupokojowemieszkaniepo remoncie

48mkw,plusdużapiwnica,
położonena1piętrze,
OlkuszOsiedleMłodych.
Cena:1500PLNnetto.

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

nieopodal nowo powstającej

galerii handlowej w Olkuszu.

Cena: 165 tys. PLN

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

DOWYNAJĘCIA
Lokal użytkowy, 79 m², 4 niezależne pokoje,

po remoncie, usytuowany w budynku
o wysokim standardzie, dostosowanym
do osób niepełnosprawnych, winda,
prywatny parking, monitoring, alarm,
w ścisłym centrummiasta Klucz.

Cena: 31 PLN/m² netto

DOWYNAJĘCIA
Lokal użytkowy, 11 m², świeżo po remoncie,

usytuowany na III piętrze, w biurowcu
z parkingiem w centrummiasta.

Olkusz ul. K.K Wielkiego.
Idealne miejsce na biuro, gabinet,

cena z ogrzewaniem.
Cena: 550 PLN 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
parterowy domok. 58m kw,

ze stodołą oraz pomieszczeniem
gospodarczym, ogrodzony, położony
na dużej, malowniczej 63 a działce
zmożliwością podziału namniejsze.

Gmina Szczekociny.
Cena: 225 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
M3, 42m kw, plus 13m kw, piwnica, po
generalnym remoncie, umeblowane ze

wszystkimi niezbędnymi sprzętami, gotowe do
zamieszkania, położone na parterze.

Bolesław ul. Głowna.
Cena: 245 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

szeroka,widokowadziałka48a,wcałościbudowlana,

media:prąd,woda,przydziałce,możliwośćpodziałuna5

mniejszych,usytuowanawspokojnymimalowniczym

miejscunaJurze.HuciskogminaWłodowice.

Cena:375tys.PLN

DO SPRZEDANIA

działka55a,zczegobudowlanaok.10a,

pozostałaczęśćRola,pierwszaliniazabudowy,media:

gazdoprowadzonynadziałkę,prąd,woda,kanalizacja

przywdrodze,zutwardzonympodjazdem,

położonaprzydrodzeasfaltowejwmalowniczym

idobrzeskomunikowanymmiejscuwBolesławiu..

Cena: 199 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

6 DZIAŁEK LEŚNYCH

Karlin, Zawiercie.

Szczegóły pod numerem:

882-554-688
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POLICJA
PIJANY KIEROWCA UCIEKAŁ PRZED PATROLEM Z GRUPY SPEED

Dnia 12.03. br. tuż po godzinie 16.00 w Olkuszu na drodze krajowej nr 94 policjanci grupy 
„SPEED” zauważyli seata, który jechał drogą krajową. Samochód nie miał włączonych 
świateł pomimo obowiązku używania ich od świtu do zmierzchu. W związku z popełnio-
nym wykroczeniem, mundurowi natychmiast dali kierującemu sygnał do zatrzymania się, 
jednakże ten ominął policyjny patrol znacznie zwiększając prędkość. 
Policjanci podjęli pościg za pojazdem. Pomimo nadawanych przez mundurowych sygna-
łów świetlnych i dźwiękowych, kierowca seata nie zatrzymywał się, zignorował ich polece-
nie, przyspieszył i zaczął uciekać. 42-latek przekraczał dozwoloną prędkość, nie stosował 
się do znaków drogowych (m.in. zakazu ruchu i ruchu okrężnego) i stwarzał niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. W pewnym 
momencie, w pobliżu hali sportowej w Olkuszu, zatrzymał pojazd i zaczął uciekać pieszo. Został jednak szybko zatrzymany i trafił 
na komendę. 
Badanie stanu trzeźwości u 42-latka wykazało, że ma on blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Okazało się także, że decyzją 
starosty mężczyzna  miał cofnięte uprawnienia ze względów zdrowotnych. Z kolei pojazd, którym się poruszał nie miał aktualnych 
badań technicznych. Mieszkaniec powiatu olkuskiego odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwości, kierowanie pojazdem mimo cofniętych uprawnień, a także za popełnione wykroczenia drogowe. Grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 2 i nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

PIJANY KIEROWCA PRÓBUJĄC ZAPARKOWAĆ SAMOCHÓD USZKODZIŁ INNY POJAZD
65-latek wsiadł za kierownicę, mając ponad promil alkoholu. Na osiedlowym parkingu 
chciał przestawić swojego citroena i uszkodził zaparkowany tam inny samochód. Na miej-
sce wezwano policję.
W miniony piątek (10.03. br.) w godzinach nocnych na jednym z olkuskich osiedli , 65-letni 
kierowca citroena uderzył w  zaparkowanego opla.  Świadek, który widział to zdarzenie, 
podszedł do samochodu, wyczuł woń alkoholu od kierowcy  i wyjął kluczyki ze stacyjki, 
uniemożliwiając mu dalszą jazdę. O sytuacji natychmiast powiadomił policjantów. Prze-
prowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało u kierowcy citroena 
ponad promil alkoholu. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że chciał tylko przestawić swój pojazd. Teraz  65-latek będzie musiał 
liczyć się z poważnymi konsekwencjami swojego nieodpowiedzialnego zachowania.

POWIAT OLKUSKI - KRADZIEŻE Z WŁAMANIAMI 
W ciągu ostatnich dni, na terenie powiatu olkuskiego doszło do kilku kradzieży i kradzieży z włamaniem. Złodzieje, wykorzystując 
nieobecność właścicieli włamali się do garażu, piwnicy czy pomieszczenia gospodarczego. Sprawcy ukradli pozostawiony bez 
nadzoru sprzęt, głównie narzędzia i elektronarzędzia. Łupem przestępców padł również sprzęt wędkarski.
W Wolbromiu złodziej ukradł z pomieszczenia gospodarczego, należącego do jednego z mieszkańców tej miejscowości, gwoź-
dziarkę  pneumatyczną. Sprawca wykorzystał okazję, ponieważ  budynek gospodarczy nie był zabezpieczony. Natomiast w gminie 
Olkusz włamano się do garażu. Złodziej zerwał kłódkę zabezpieczającą wejście, dostał się  do wnętrza budynku skąd ukradł m.in. 
elektronarzędzia i opony samochodowe.  Z kolei w Olkuszu włamano się do piwnicy skąd ukradziono elektronarzędzia oraz sprzęt 
wędkarski. W każdym z tych przypadków prowadzone jest postępowanie a policjanci dążą do zatrzymania sprawców.

PIJANI KIEROWCY W GMINIE WOLBROM
Do zdarzenia doszło w sobotę tj. 04.03 br. na parkingu przy jednym ze sklepów w Gołaczewach w gminie Wolbrom.  44-letni kierow-
ca opla wjechał w zaparkowanego renaulta, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Kobieta, która była tego świadkiem, natych-
miast powiadomiła o sytuacji policjantów. Mundurowi niezwłocznie udali się w teren w poszukiwaniu nietrzeźwego kierowcy. Po 
kilkunastu minutach,  policjanci zauważyli poszukiwany samochód i  zatrzymali go na ulicy Olkuskiej  w Wolbromiu. Przeprowadzo-
ne przez policjantów badanie kierowcy  wykazało, że mężczyzna ma prawie 4 promile alkoholu w organizmie. Ponadto 44-latek nie 
miał  uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Teraz 44-latek odpowie karnie za swoje czyny. Grozi mu 2 lata odsiadki 
i nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.
Do podobnego  zdarzenia doszło tego samego dnia w godzinach wieczorowych również  w Gołaczewach. Kierowca forda podczas 
wyprzedzania renault,  uderzył w ten samochód, który następnie wpadł do rowu.  Jak się okazało kierowca forda był nietrzeźwy. 
Badanie jego stanu trzeźwości wykazało, że ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 31-letni Białorusin   został zatrzymany. 
Ranny w tym zdarzeniu został kierowca  renault, którego przewieziono do szpitala w Olkuszu z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Na 
szczęście obrażenia mężczyzny nie były poważne i nie wymagał on dalszej hospitalizacji.
Policjanci przedstawili  zatrzymanemu  zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowania kolizji. Wczoraj sąd, 
w trakcie rozprawy przeprowadzanej w trybie przyspieszonym, wydał wobec obcokrajowca wyrok  zakazujący mu  prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat oraz zasądził grzywnę i świadczenie pieniężne w wysokości 13 tysięcy zł.

WŁAMAŁ SIĘ DO KILKUNASTU PLEBANII.  
WPADŁ WRAZ ZE SWOIM KOMPANEM W POWIECIE OLKUSKIM

Do kradzieży z włamaniem na terenie jednej z wolbromskich parafii doszło 26 stycznia br. 
między godziną 14 a 15. Sprawcy włamali się do plebanii i  po splądrowaniu pomieszczenia 
ukradli pieniądze. Policjanci ustalili 2 osoby, które zaangażowane były w ten proceder. Byli 
to mieszkańcy województwa śląskiego w wieku 31 i 41 lat. 1 marca 2023 roku mężczyźni 
zostali zatrzymani przez olkuskich kryminalnych na terenie województwa śląskiego.
W czwartek  (02.03. br.) śledczy przedstawili podejrzanym zarzuty kradzieży z włamaniem. 
Gromadząc materiał dowodowy śledczy ustalili, że 41-latek w okresie od października 2022 
roku do stycznia 2023 dokonał jeszcze kilkunastu innych kradzieży z włamaniem do pleba-
nii znajdujących się głównie na terenie województwa śląskiego.
2 i 3 marca podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu. Na wnio-
sek śledczych, poparty przez olkuską prokuraturę, 3 marca br. Sąd Rejonowy w Olkuszu 
zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresz-
towania na 2 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. W piątek  (3.03. br.)  mężczyźni 
zostali przewiezieni do zakładu karnego.
Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje do 10 lat więzienia. W związku z tym, 
że 41-latek działał w warunkach recydywy i był już z skazany prawomocnym wyrokiem za 
podobne przestępstwa, w tym kradzieże i włamania grozi mu znacznie większy wymiar 
kary, nawet do 15 lat pozbawienia wolności. 

ZARZUT DLA 40-LATKA, KTÓRY USZKODZIŁ SAMOCHODY OSOBOWE
Do zdarzenia doszło 24.02 br. na ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Mężczyzna  umyślnie uszkodził ostrym narzędziem 
zaparkowane przy chodniku cztery samochody osobowe: jaguara, toyotę, forda oraz opla.  40-latek został ujęty przez jednego 
z właścicieli samochodów, zaraz po tym jak porysował karoserię jaguara. O zdarzeniu powiadomiono policjantów. Mężczyzna 
został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie został przesłuchany w tej sprawie. 40-latek  nie wyjaśnił policjantom, co było 
powodem jego zachowania.
Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 40-letniemu wandalowi zarzutów  dotyczących zniszczenia 
mienia.  Przestępstwo to zagrożone jest karą  5 lat pozbawienia wolności.  Na poczet przyszłej kary policjanci zabezpieczyli gotów-
kę w wysokości  11 tys. złotych, którą miał przy sobie podejrzany. 

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

Cenyod60PLN
gwarekolkuski@wp.plTel.: 510 190 038

SKUTECZNAREKLAMA
DLATWOJEGOBIZNESU

Zapytaj o szczegóły
698-805-242

Kolportaż gazet
na terenie
OLKUSZA

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA!

SZUKAM PRACY
jako opiekunka dla dziecka
chętnie pomogę przy domu,

posprzątam, posiadam doświadczenie.
Tel. 690-613-449

Informacje • Reklamy



11

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
Olkusz, ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

SSPPRRZZEEDDAAŻŻ

PPrrooffeessjjoonnaallnnee nnaarrzzęęddzziiaa
nnaajjlleeppsszzyycchh mmaarreekk

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 „SHAZAM! GNIEW BOGÓW” 
• 17.03, godz. 15:00, 17:30 • 19.03 godz. 17:30, 20:00 
• 20.03 godz. 15:00, 17:30 • 21.03 godz. 17:30 
• 22.03 godz. 15:00, 17:30 • 24.03, 25.03 - 29.03 godz. 17:00

 v „POKOLENIE IKEA” 
• 17.03 - 22.03 godz. 20:00

 v „CO W TRAWIE GRA” 
• 24.04 godz. 15:15 • 26.03 - 29.03 godz. 15:15

 v „JOHN WICK 4”  
• 26.03 - 29.03 godz. 19:30

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM
 v „POKOLENIE IKEA” 

• 16.03 godz. 20:15 • 17.03 godz. 16:15 • 18.03 godz. 18:00  
• 19.03 godz. 16:00 • 23.03 godz. 18:00

 v „SZKOŁA MAGICZNYCH ZWIERZĄT” 
• 17.03 godz. 16:00 • 18.03 godz. 16:00 • 19.03 godz. 15:45 • 23.03 godz. 16:00

 v „SHAZAM! GNIEW BOGÓW” 
• 17.03 - 19.03 godz. 17:45 • 23.03 godz. 17:45 • 24.03 godz. 17:15 
• 25.03 godz. 17:30 • 26.03 godz. 17:15 • 30.03 godz. 17:15 

 v „OPIEKUN” 
• 17.03 godz. 18:15 • 18.03 godz. 16:15 • 19.03 godz. 18:00 • 23.03 godz. 16:15

 v „FILIP” 
17.03 - 19.03 godz. 20:15 • 23.03 godz. 20:15

 v „YUKU I MAGICZNY KWIAT” 
• 18.03 godz. 15:00 • 19.03 godz. 14:30

 v „PLAN NA MIŁOŚĆ”  
• 24.03 godz. 15:30 • 25.03 godz. 18:30 • 30.03 godz. 15:30 

 v „WRÓŻKA ZĘBUSZKA”  
• 24.03 godz. 15:45 • 25.03 godz. 16:00 • 26.03 godz. 15:30 • 30.03 godz. 15:45

 v „JOHN WICK 4” 
• 24.03 godz. 17:30, 20:00 • 25.03 godz. 15:30, 20:00  
• 26.03 godz. 17:30, 20:00 • 30.03 godz. 17:30, 20:00 

Wspólnie będziemy chwytać wiatr. 
Czy będzie to łagodna Bryza, ciepły  

i wilgotny Zefir, a może porywisty Halny?
Śledźcie stronę naszego wydarzenia:

Już 25 marca spotkaj się z nami  
podczas 13. Olkuskiej Nocy Teatru.
Bilety w cenie 35 zł są dostępne na stronie mok.olkusz.pl  

oraz w kasach biletowych naszego Ośrodka Kultury.

ul. Króla Kazimierza
 Wielkiego 29, Olkusz 

tel. 32 754 56 70

Ponad 22 lata doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

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

Informacje • Reklamy
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Kontakt:
biuropodrozyases@gmail.com

tel. 600 89 31 31

SUPER LAST MINUTE
WYPOCZYNEK NA MADERZE

WYLOT 18.03, 7 DNI
ŚNIADANIA W CENIE
CENA OD 3 TYS ZŁ.

WCZASYW HISZPANII W KWIETNIU
SAMOLOTEM, HOTEL 4*

ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE, 7 DNI
CENA OD 3 TYS/OS.

KOTLINA KŁODZKA
WCZASY 7 DNI

DOJAZD WŁASNY, 1400 ZŁ
ŚNIADANIA W CENIE

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


