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SKLEPSKLEP WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 9 cm, 11.1 cm i 13 cm.
• Podbitkę pod dachy 
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych 
    z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
• Deski podłogowe
• Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe, 
• Meble oraz drzwiCzynne:

pon. - piątek 9.00 - 17.15  
           sobota 9.00 - 13.00  
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP) • tel. (32) 754 60 10 • biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA" U NAS NAJTANIEJ!!!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

Czynne: pon.-pt. 7.00 - 16.00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM

Olkusz, ul. Francesco Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079 • www.polnox.pl
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

www.polnox.pl

• naprawiamy wszystkie 
   uszkodzenia!
• wymiana układów BGA
• wymiana matryc
• instalacja systemu 
   operacyjnego
• czyszczenie 
   i konserwacja

SERWIS
LAPTOPÓW

SPRZEDAŻ WĘGLA 
• Orzech I • Orzech II •
• Kostka • Groszek • 
• Ekogroszek • Miał •

tel. 728 122 613

Rodaki, ul. Rzeka 
Pn.-Pt. 7.30 - 16.00, Sob. 8.00 - 14.00 

POMOC DROGOWA, TRANSPORTPOMOC DROGOWA, TRANSPORT
TEL.: 5000 999 01TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 28224h

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego 
   lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.
800 – 2200

- SPECJALISTYCZNY PRZEWÓZ 
   OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
   WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ 
   WYPOŻYCZENIA WÓZKA 
- TRANSPORT Z PUPILAMI 
- ZAKUPY Z DOWOZEM
- AWARYJNE ODPALANIE AUTA
- DOSTAWA PALIWA 
- POCZTA KWIATOWA 
- OBSŁUGA IMPREZ FIRMOWYCH 
- PROFESJONALNA OBSŁUGA 
   LOGISTYCZNA ŚLUBÓW 
   ORAZ WESEL
- WIECZORY PANIEŃSKIE 
   I KAWALERSKIE 

BAJERA BEZ BARIER!!!    ZADZWOŃ ZAPYTAJ 
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II OTWARTE MISTRZOSTWA  
REGIONALNE OYAMA KARATE
W dniu 11 Marca 2018 r. w Hali Sportowej przy ZSP Nr 1 w Wolbromiu odbyły 
się  II Otwarte Mistrzostwa Regionalne OYAMA Karate o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika, w których wystartowało ponad 
170 zawodników z 8 klubów OYAMA Karate.
Burmistrz Adam Zielnik pod-
czas otwarcia zawodów otrzymał 
pamiątkową tabliczkę z podzię-
kowaniami za zaangażowanie 
i owocną współpracę podczas 
organizacji zawodów z rąk Prezesa 
Jurajskiego Klubu OYAMA Kara-
te Sensei Kazimierza Skalniaka 4 
Dan.  Zawody zaszczycili również 
Poseł na Sejm RP Lidia Gądek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Wolbromiu Dariusz Gorgoń, 
Radna Rady Powiatu w Olkuszu 
Agnieszka Gołębiowska-Karoń, 
Dyrektor ZSP w Wolbromiu Sta-
nisław Kołodziej oraz Dyrektor 
Domu Kultury w Wolbromiu Piotr 
Gamrot.
Organizatorem Mistrzostw był 

Jurajski Klub OYAMA Kara-
te a współorganizatorem Urząd 
Miasta i Gminy Wolbrom. Part-
nerami organizacyjnymi zawodów 
byli  Dom Kultury którym zarzą-
dza Piotr Gamrot i Dyrektor ZSP 
Stanisław Kołodziej. 
Sędzią Głównym był Sensei Marek 
Wawrzyńskij 2 Dan (Brzeszcze).  
Zawody sprawnie prowadzili asy-
stenci Sędziego Głównego: Pani 
Marta Skalniak (Olkusz) i Pan 
Grzegorz Furgaliński (Zadro-
że). Najlepszym Zawodnikiem 
Mistrzostw został Sempai Grze-
gorz Furgaliński z Zadroża  – zwy-
cięzca dwóch konkurencji ( Kata 
i Kobudo). Mistrzostwa  zakończy-
ły się pełnym sukcesem organiza-

cyjnym i sportowym.  Przed nami 
Mistrzostwa Polski OYAMA 
PFK w Kata 24 marca 2018 roku 
w Rzeszowie, MP OYAMA PFK 
w Kumite w Jeleniej Górze, MPP 
w Sosnowcu, Otwarte Mistrzo-
stwa Jury Krakowsko – Czę-
stochowskiej OYAMA Karate 
Dzieci i Młodzieży w Olkuszu, 
16.06.2018 roku oraz inne turnieje 
regionalne.   

BARDZO DZIĘKUJEMY 
WSZYSTKIM ZAWODNIKOM, 

TRENEROM, SĘDZIOM, 
WSPÓŁORGANIZATOROM 

, RODZICOM ZA POMOC 
I OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ, 

OSU !!!

III MARSZ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca ulicami Olkusza przeszedł III Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Licznie zgromadzeni 
mieszkańcy oraz pododdział honorowy Wojska Polskiego, odczytując biogramy poległych 
w walkach na terenie ziemi olkuskiej, przemaszerowali spod Krzyża Ofiar Komunizmu na 
olkuski cmentarz. Tam, pod Kwaterą Wojskową, nastąpiło złożenie okolicznościowych 
wieńców, a także salwa honorowa oraz apel pamięci w wykonaniu żołnierzy. 
Marsz ku pamięci Żołnierzy Niezłom-
nych odbywa się w Olkuszu już od 
trzech lat. Jego organizacją zajmują 
się olkuskie oddziały Ruchu Obywa-
telskiego Kukiz'15 oraz Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
Celem obchodów jest uhonorowa-
nie bohaterów walczących za wolną 
i niepodległą Polskę na terenie ziemi 
olkuskiej. Niektórzy z nich wciąż żyją, 
dając najlepsze świadectwo tamtych 
wydarzeń. Kombatanci regularnie 
odwiedzają olkuskie uroczystości, jak 
i serdecznie zapraszają do wspólnego 
maszerowania.
Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem 
III Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych w Olkuszu, o godzinie 15:30 na 
starym cmentarzu na ul. Nullo miało 
miejsce zapalenie zniczy pod tablicą 
poświęconą żołnierzom 23. i 106. 
dywizji Armii Krajowej. O godzinie 
16:00 Dowódca Uroczystości kpt. 
Marek Kopel wprowadził pod Pomnik 
Ofiar Komunizmu pododdział hono-
rowy Wojska Polskiego, wystawiony 
przez 6. batalion logistyczny z 6. bry-
gady powietrzno-desantowej z Krako-
wa, wraz z dowódcą kompanii porucz-
nikiem Piotrem Bastą. Na miejscu 
zebrała się także olkuska drużyna 13. 
świętokrzyskiego korpusu polskich 
drużyn strzeleckich. Część oficjalna 
rozpoczęła się od powitania wszyst-
kich, którzy mimo siarczystego mrozu 
przybyli oddać hołd bohaterom oraz 
od wspólnego odśpiewania hymnu 
państwowego. 
Na zaproszenie na uroczystości odpo-
wiedziało wielu znamienitych gości. 
Marsz patronatem honorowym objął 
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie, dr hab. Filip Musiał oraz 
posłanka Agnieszka Ścigaj. Dyrek-

tor biura parlamentarzystki Kukiz'15 
Szczepan Polak odczytał list posłan-
ki z ziemi olkuskiej, która z powodu 
ważnych obowiązków sejmowych 
nie mogła stawić się na obchodach. 
Obecny był także działacz opozycyjny 
Solidarności i Solidarności Walczą-
cej Walczącej Grzegorz Gorczyca czy 
prezes śląskiego okręgu Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej Janusz Kwapisz. W doniosłą 
atmosferę wprowadził wszystkich 
ksiądz Arkadiusz Kajdas z Parafii 
św. Maksymiliana Marii Kolbego 
w Olkuszu: Modlimy się za nas tu 
obecnych, abyśmy nie tylko dziś dawali 
przykład patriotyzmu, ale kiedy tylko 
możemy dawali świadectwo miłości 
do Ojczyzny. Charakter uroczystości 
podkreślił również fakt, że przecież 
sam Maksymilian Kolbe zginął śmier-
cią męczeńską w Auschwitz, dobro-
wolnie wybierając śmierć głodową 
w zamian za uratowanie od śmierci 
skazanego współwięźnia Franciszka 
Gajowniczka.
Po części oficjalnej zebrana społecz-
ność ruszyła ulicami: Augustiańską, 
Rynek, Sławkowską, Budowlanych 
oraz Powstańców Śląskich na olku-
ski cmentarz. Przemarsz odbywał się 

w akompaniamencie pieśni patriotycz-
nych. Prezes olkuskiego koła Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, a zarazem współorganizator 
marszu, Konrad Kulig odczytywał 
także po drodze biogramy poległych 
w walkach na ziemi olkuskiej. Nad 
bezpieczeństwem pochodu aktywnie 
czuwali policjanci z Komendy Powia-
towej w Olkuszu.
Na cmentarzu miała miejsce druga 
część uroczystości. Żołnierze wykonali 
apel pamięci oraz salwę honorową, 
a uczestnicy obchodów złożyli pod 
Krzyżem Katyńskim na Kwaterze 
Wojskowej okolicznościowe wieńce, 
a także zapalili znicze. Nie zapo-
mniano także o grobie żołnierzy 
Armii Krajowej. Po chwili wspólnej 
refleksji organizatorzy III Marszu 
Żołnierzy Wyklętych w Olkuszu 
serdecznie podziękowali wszystkim 
za obecność oraz zaprosili do spotkania 
się ponownie za rok. Olkuskie uroczy-
stości odbywają się bowiem zawsze 1 
marca o godzinie 16:00, w Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W 2011 roku dzień ten został ustano-
wiony polskim świętem państwowym. 
Zgodnie za żołnierskim okrzykiem: 
Cześć i Chwała Bohaterom!

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA  MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMIGOSPODARKA ODPADAMI
Odbieramy odpady: Oferujemy państwu:

Nasze biuro: Olkusz, ul. Kluczewska 2
Tel./ Fax (32) 74 74 764 • Tel. 537 003 740, 506 160 450

AZBEST - ETERNIT
GRUZ MIESZANY
GRUZ BETONOWY
GRUZ CERAMICZNY
ODPADOWA PAPA
ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE

 USŁUGI ASENIZACYJNE

• Piasek żużlowy „EKO PIASEK”
      uziarnienie 0 mm - 8 mm, posiada atest wg. Normy PN - S 02205:1998 “Drogi samochodowe, roboty ziemne”
     Zastosowanie: Piasek żużlowy może być zastosowany w budownictwie drogowym samodzielnie lub jako kruszywo 
      doziarnające do powierzchni twardej nieulepszonej, ulepszania nawierzchni gruntowych, podbudowy pomocniczej 
      w warstwach dolnych, podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe, zasypki.

• Żużel 0 mm - 80 mm
     Zastosowanie:  Kruszywo przeznaczone do utwardzenia dróg, placów, wypełnianie terenów 
     niekorzystnie przekształconych, rekultywacji, podbudów dróg.

• Mieszanka Geotechniczna „EKO PIASEK MIX”
     uziarnienie 0 mm - 10 mm posiada atest wg. Normy PN - S 02205: 1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne"
      Zastosowanie: do ulepszenia właściwości gruntów słabych, przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów, do 
     wykonania nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie, do podsypek, 
     obsypek i zasypek sieci infrastruktury podziemnej i do robót ziemnych w budownictwie kubaturowym.

Świadczymy usługi dla  klientów indywidualnych oraz firm związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:
www.fhumaxtrans.pl

SPRZEDAŻ KRUSZYW
Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych. 

Dysponujemy sprzętem renomowanych producentów, 
aby zagwarantować klientom wygodną, szybką i efektywną pracę.

Do Państwa dyspozycji są:
• KOPARKO-ŁADOWARKA • ŁADOWARKA •

• SAMOCHODY - WYWROTKI •
• CIĄGNIK MASSEY FERGUSSON •

WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO DO PRAC BUDOWLANYCH

Informacje
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tel. 601 464 046

POKRYCIA
DACHOWE
• USŁUGI DEKARSKIE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ 
   GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE 
• MEMBRANY
• RYNNY

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

OFERUJEMY:
•  atrakcyjne zajęcia w małych grupach, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo
•  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zajęcia zgodne z podstawą 
    programową MEN
•  częste wyjścia do teatru, atrakcyjne imprezy przedszkolne, wycieczki
•  elastyczny system opłat, 
   zniżkę dla rodzeństwa
•  naukę języka angielskiego 
   dla wszystkich Dzieci 
•  zajęcia adaptacyjne w wybrane
   dni tygodnia
•  szeroki wachlarz zajęć dodatkowych:
   zajęcia z rytmiki dla 
                  wszystkich Dzieci,
   zajęcia z tańca nowoczesnego
   naukę gry w szachy 
   zajęcia z robotyki
   zajęcia plastyczne
   zajęcia „mali badacze świata”

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE DELFIN W OLKUSZU
www.delfin.olkusz.pl

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

DELFIN
DLA DZIECI W WIEKU 2,5-6 LAT

Olkusz, ul. Sławkowska 5/6 
tel/fax 32 643 00 82

Przedszkole czynne przez cały rok, 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

KINO NA SZPILKACH
10 marca Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zorganizował święto dla pań 
– Kino na szpilkach. W programie przewidziano film „Kobieta sukcesu” 
w reżyserii Roberta Wichrowskiego, akcję happy seats, targi zdrowia i urody, 
konkursy, poczęstunek, a przede wszystkim dobrą zabawę.
Piotr Skrzynecki złożył piękne 
życzenia wszystkim paniom – nic 
to, że w Dniu Mężczyzn, a może 
i dobrze, bo kobiety zasługują 
na Dzień Kobiet przez cały rok, 
codziennie – zapewnił.
Niespodzianki zaczęły się od 
razu. Każda z pań, która trafiła 
na szczęśliwy fotel z kuponem, 
odebrała atrakcyjną nagrodę. 
Komedia romantyczna, zapre-
zentowana przez nasze ulubio-
ne kino Zbyszek, podobała się 
i panie wyszły uśmiechnięte. 
W holu czekał na nie szampan, 
a w kawiarni poczęstunek. Ale 
to nie był koniec przyjemnych 
zaskoczeń. Odbyło się losowanie 
szczęśliwych miejsc i konkurs na 

melodię filmową. 
Na stoisku Oriflame można było 
obejrzeć i wygrać kosmetyki, 
porozmawiać z konsultantką. 
Studio Aleksandrowicz oferowa-
ło nie tylko prezenty w postaci 
zaproszeń na zabiegi fryzjerskie 
i kosmetyczne – na miejscu 
udzielano porad, badano włosy, 
wiele pań skorzystało z możliwo-
ści zrobienia fryzury i manikiu-
ru hybrydowego. Nieskazitelne 
paznokcie, lśniące włosy, obok 
kieliszek szampana... Powiew 
luksusu...
Stoisko Silver Craft prezentowa-
ło rękodzieło artystyczne, w tym 
przepiękne wyroby szydełkowe, 

na sąsiednim stoisku kusiła nie-
miecka chemia gospodarcza.
Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbro-
wy Górniczej zasponsorowała 
atrakcyjne vouchery. Warto 
wspomnieć, że uczelnia zdoby-
ła 5. miejsce w rankingu szkół 
wyższych miesięcznika „Per-
spektywy”, co powinno zachęcić 
przyszłych studentów.
Przewodnikiem po wszystkich 
atrakcjach był Piotr Skrzynecki, 
który prezentował je w sposób 
nieodparcie kuszący. Kobiety 
lubią być kuszone, rozpieszczane 
i doceniane; żywimy nadzieję, że 
tego wieczoru udało nam się każ-
dej z uroczych pań to zapewnić.

Informacje
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Wszystkim mieszkańcom Olkusza, 
a w szczególności naszym klientom 
zdrowych, radosnych, pogodnych, 
Świąt Wielkanocnych, 
spędzonych w rodzinnej atmosferze,
oraz smacznego  jajka

życzy                                       
Zarząd, Rada Nadzorcza 
i pracownicy PGK Sp. z o.o.

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, 
nadziei i miłości.
Radosnego, 
wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań 
w gronie rodziny
i wśród przyjaciół.
Wesołego Alleluja!!!

Najlepsze życzenia składa
Zarząd ZKG „KM”
wraz z pracownikami

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy naszym Klientom i Czytelnikom,

aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary,  nadziei i miłości, 
a spotkania w gronie najbliższych 

upływały w miłym, wiosennym nastroju.
życzy  Redakcja Gwarka Olkuskiego 

Informacje
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KĄCIK KULINARNY

WANILIOWA  
PASCHA WIELKANOCNA
Pascha wielkanocna u nas góruje na stole świątecznym od 
kilku dobrych lat i obowiązek przygotowania jej spoczywa na mnie.

PASCHA WIELKANOCNA 
WANILIOWA
• 1 kg tłustego twarogu
• laska wanilii
• 5 żółtek
• szklanka drobnego cukru
• szklanka śmietanki
• 18 dkg masła
• migdały
• żurawina suszona
• rodzynki do ozdoby

Twaróg zemleć dwa razy. Wanilię 
przeciąć i wyskrobać z niej miąższ. 
Żółtka utrzeć z cukrem na kogel 
– mogel, wymieszać ze śmietanką, 
wanilią i podgrzać na niedużym 
ogniu mieszając, ale nie gotować. 
Zdjąć z ognia, dodać masło, ser 
i całość zmiksować. Durszlak 
wyłożyłam gazą, wypełniłam 
masą serową obciążyłam talerzy-
kiem a na nim postawiłam słoik 
z wodą. Wstawiłam  do najzim-
niejszego miejsca w domu na 36 
godzin. Wyłożyć paschę na talerz 
( metodą do góry nogami  ;)) i ude-
korować migdałami, rodzynkami 
i żurawiną.  Podawać schłodzoną. 
I jeszcze jedno zdjęcie, taki 
z lekką dawką humoru .. jakbym 
chciała ją zjeść wynosząc z domu 
do zdjęcia :)

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

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

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
ŻYCZYMY WSZYSTKIM ODBIORCOM, 

BY TE DNI TRIUMFU ŻYCIA NAD ŚMIERCIĄ 
PRZYNIOSŁY OPTYMIZM I NOWE SIŁY 

NA TRUDY ŻYCIA I PRACY.

NIECH CZAS SPOTKAŃ W GRONIE NAJBLIŻSZYCH 
UPŁYNIE W ATMOSFERZE SPOKOJU I RADOŚCI, 

A BUDZĄCA SIĘ WIOSNA 
NAPEŁNI NAS NADZIEJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

PRACOWNICY I ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA 
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. 

Z SIEDZIBĄ W OLKUSZU

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnych spotkań w gronie najbliższych 
oraz smacznego jajka 

i mokrego lanego poniedziałku

życzy

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania Sp. z o.o.

Informacje
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POLICJA

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

ul. Długa 1D, 32-300 Olkusz 
tel. 508 133 255WiREX

Pn. - Pt. 700 - 2000 
Sob. 700 - 1400  

DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS 

Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00 

SKLEP MOTORYZACYJNY SKLEP MOTORYZACYJNY 

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory • 

• oleje luz •

AG-MAR, Chełm ul. Grabie 33 
kom. 501 101 873

Leczenie schorzeń układu
kostno-stawowo-mięśniowego 

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

• fala uderzeniowa (Storz Medical Masterpuls - Szwajcaria)
• Laser (Felas Medical Laser - Niemcy) 

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz, 
Rejestracja telefoniczna od 1200 - 1700 • tel. 786 866 820 

przyjmuje wtorek, środa, czwartek, piątek: 1400-1700

dr n. med. Manfred Zappa
specjalista II st.chirurgii ortopedycznej

RIO GRAPPLING CLUB Olkusz 
zaprasza wszystkich 

na treningi Brazylijskiego Jiu-Jitsu 
bez względu na wiek!

Zajęcia prowadzone są 
w II LO w Olkuszu.

 tel. 692-499-755 
1 trening gratis do zobaczenia!

NIEUDZIELENIE PIERWSZEŃSTWA 
PRZEJAZDU,  PRZYCZYNĄ WYPADKU  

NA KRAJÓWCE W OLKUSZU
Do zdarzenia doszło 13 marca 2018 r. około godziny 13.30 na dro-
dze krajowej 94 w Olkuszu. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy 
wynika, że kierująca samochodem osobowym marki Volkswagen 
Polo, w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu, jadącemu 
lewym pasem dk 94 w kierunku Krakowa, zderzyła się z pojazdem 
marki Audi A4. 
Na skutek uderzenia kierowca 
Audi A4 zjechał na pas rozdziela-
jący i uderzył w skręcający z kra-
jówki w ulice Wspólną samochód 
Audi TT. Z obrażeniami ciała 
do szpitala została przetrans-
portowana kierująca Volkswa-
gena Polo, 24-letnia mieszkanka 

Bukowna i pasażerka Audi A4, 
47-letnia mieszkanka Przegini. 
Uczestnicy zdarzenia byli trzeź-
wi. Policjanci ustalają wszystkie 
okoliczności zdarzenia oraz ape-
lują o rozwagę i bezpieczeństwo 
na drodze.

WYPADEK NA DK 94 W OLKUSZU

12 marca 2018 roku około godziny 8:45 w Olkuszu na Drodze 
Krajowej 94 w rejonie ulicy Cegielnianej, doszło do potrącenia 
pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych. 
Ze wstępnych ustaleń funkcjona-
riuszy wynika, że 46-letnia miesz-
kanka Olkusza, która kierowała 
samochodem osobowym marki 
BMW, jechała lewym pasem, drogą 
krajową 94 w kierunku Katowic. 
Omijała stojący na prawym pasie 
przed przejściem dla pieszych 
samochód, który zatrzymał się, 
aby umożliwić pieszemu przejście 
przez jezdnię. Kierująca BMW na 

przejściu potrąciła przechodzącego 
80-letniego mieszkańca Olkusza. 
Poszkodowany w stanie ciężkim 
przewieziony został do szpita-
la w Olkuszu. Funkcjonariusze 
zatrzymali kierującej prawo jazdy. 
Badanie alkomatem wykazało, że 
zarówno kierująca, jak i pieszy 
byli trzeźwi. Policjanci wyjaśniają 
teraz wszystkie okoliczności tego 
wypadku.

DWAJ MĘŻCZYŹNI ZATRZYMANI Z NARKOTYKAMI
9 marca 2018 roku   policjanci Ogni-
wa   Patrolowo-Interwencyjnego   
z Komisariatu Policji w Bukownie  
pełniąc służbę tuż przed godziną   
23.00 na ulicy Chmielnej, zauważy-
li mężczyznę, którego zachowanie 
wzbudziło ich podejrzenie. Podczas 

kontroli osobistej  funkcjonariusze 
u 51-latka i 25-latka,  ujawnili nar-
kotyki w postaci suszu marihuany. 
Sprawcy zostali zatrzymani. W nie-
dziele 11 marca 2018 roku zostały 
przedstawione im zarzuty.

BEZ UPRAWNIEŃ POSZUKIWANY, KIEROWAŁ 
AUTEM POD WPŁYWEM ALKOHOLU

6 marca około godziny 19.00 w Olkuszu na drodze wojewódzkiej 
791 policjanci z olkuskiej drogówki, zatrzymali do kontroli kie-
rowcę samochodu osobowego marki Opel. Badanie trzeźwości 
kierowcy wykazało 0,7 promila. 
To jednak nie wszystko. Podczas 
sprawdzania kierującego w poli-
cyjnej bazie danych okazało się, że 
jest poszukiwany nakazem dopro-
wadzenia do osadzenia w zakładzie 
karnym w Wadowicach. Co wię-
cej, posiadał zakaz prowadzenia 
pojazdów orzeczony przez sąd. Nie 
pierwszy raz 36-latek złamał zakaz 
sądowy. Mężczyzna został zatrzy-
many i 7 marca 2018 roku usłyszał 
zarzut prowadzenia pojazdu w sta-

nie nietrzeźwości oraz złamanie 
zakazu sądowego. Najprawdopo-
dobniej będzie musiał wypłacić na 
cel społeczny świadczenia pieniężne 
w kwocie co najmniej 10.000 zł. 
Mężczyzna najbliższe dni spędzi 
już za kratkami zakładu karnego. 
O jego dalszym losie zadecyduje 
sąd.

PĘDZIŁ BMW W TERENIE ZABUDOWANYM  Z 
PRĘDKOŚCIĄ 135 KM/H - ZOSTAŁ ZATRZYMANY 
W miejscowości Bydlin Policjanci Ruchu Drogowego zauważyli 
osobowe BMW, którego kierowca jechał zdecydowanie za szybko. 
Zdarzenie miało miejsce na obszarze zabudowanym. 
Pomiar prędkości wykazał, że 
mężczyzna   jechał z prędkością 
135 km/h przy ograniczeniu do 
50km/h. Policjanci przerwali jego 
szybką jazdę i zatrzymali go do 
kontroli. Kierującym okazał się 

24-latek, mieszkaniec gminy Wol-
brom.  Funkcjonariusze ukarali go 
mandatem i 10 punktami karnymi 
oraz przesłali dokumenty do sta-
rostwa, które wyda decyzję o ich 
zatrzymaniu.

Apelujemy  do kierowców o rozwagę i szczególną ostrożność na dro-
gach. Nadmierna oraz niedostosowana do warunków atmosferycznych 
prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

KIERUJĄCA VW   
STRACIŁA PANOWANIE NAD POJAZDEM  

I WJECHAŁA DO LASU
2 marca 2018 r. około godziny 09.50 na drodze wojewódzkiej 
791 między miejscowościami Olkusz a Klucze, doszło do zda-
rzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego marki 
volkswagen Polo. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że kierująca osobówką na drodze 
przed skrzyżowaniem  na Bogucin 
Duży straciła panowanie nad pojaz-
dem i zjechała do lasu, uderzając 
w drzewa. Volkswagenem podró-
żowały jeszcze dwie osoby. Wszyst-

kich uczestników przewieziono na 
konsultacje do szpitala. Kierująca  
osobówką 19-latka była trzeźwa. 
Szczegółowe okoliczności i przy-
czyny zdarzenia wyjaśniają poli-
cjanci z KPP Olkusz. 

ZNALEZIONO DUŻĄ ILOŚĆ NARKOTYKÓW
Olkuscy Kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej, w wyniku podjętych działań, ustalili, że 35-letni 
mężczyzna może posiadać większe ilości narkotyków. 
Do zatrzymania mężczyzny doszło 
28 lutego 2018 roku w miejscu 
jego zamieszkania. Podejrzany 
miał w mieszkaniu susz roślinny 
ukryty w szafce w pomieszczeniu 
kuchni. Natomiast w miejsco-
wości Klucze w piwnicach domu 
jednorodzinnego znajdowała się 
plantacja konopi indyjskich nale-
żąca do podejrzanego. W sumie 
zabezpieczono ponad 2,5 kilogra-
ma suszu marihuany. Oprócz tego 
funkcjonariusze zabezpieczyli spe-
cjalistyczny sprzęt do ich uprawy: 

pochłaniacze, lampy, wentylatory, 
filtry, doniczki. Mężczyzna w prze-
szłości był już notowany przez poli-
cje, w czwartek 1 marca 2018 roku 
usłyszał zarzut z art. 62 ust. 2 usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii 
posiadanie znacznej ilości narkoty-
ków. Następnego dnia (2.03.18r). 
Prokurator Rejonowy w Olkuszu 
zastosował wobec 35-latka środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru 
i poręczenia majątkowego w kwocie 
5.000 zł.

PIJANA MATKA OPIEKOWAŁA SIĘ DZIECKIEM
Promil alkoholu w organizmie miała matka opiekująca się trzy-
miesięczną córką. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Pijana 
matka odpowie przed sądem.
27 lutego  oficer dyżurny olkuskiej 
policji otrzymał informację, że 
w jednym z mieszkań w Olkuszu 
nietrzeźwa kobieta może zajmować 
się małym dzieckiem. Na miejscu 
interweniujący funkcjonariusze, 
zbadali stan trzeźwości kobiety. 
Badanie wykazało, że miała 1 pro-
mil alkoholu w organizmie. Dziec-

ko trafiło na konsultacje do szpitala. 
Policjanci sprawdzają teraz,   czy 
swoim zachowaniem 47-latka nie 
naraziła córki na niebezpieczeń-
stwo utraty zdrowia bądź życia. 
Informacja o takim zachowaniu 
kobiety zostanie także przekazana 
do sądu rodzinnego i nieletnich.

PODCZAS RUTYNOWEJ KONTROLI  
WPADŁ Z NARKOTYKAMI

W nocy z 23/24 lutego 2018 roku o 2.00 patrolujący ulicę Armii 
Krajowej w Olkuszu policjanci dokonali kontroli pojazdu marki 
Opel Vivaro. 
Kierowca tego pojazdu podczas 
rutynowej kontroli zachowywał się 
nerwowo, był pobudzony i miał 
rozszerzone źrenice, co wzbudziło 
podejrzenie, że mężczyzna jest pod 
wpływem środków odurzających. 
W związku z tym mundurowi przy-
stąpili do przeszukania mężczyzny, 
jego odzieży i pojazdu. Podejrzenia 
policjantów potwierdziły się i na 
podłodze, jak i w schowku samo-
chodu ujawniono woreczki stru-

nowe z białą substancją. Zbadana 
substancja okazała się amfetami-
ną. Mężczyzna został zatrzymany 
w związku z podejrzeniem posiada-
nia substancji zabronionych i prze-
wieziony do olkuskiej komendy. 
Noc spędził w policyjnym areszcie. 
30-latek usłyszał już zarzut posia-
dania zakazanej ustawą substancji, 
teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia 
wolności.

PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE

ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ •  
• MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

Reklamy
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Humana Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038

gwarekolkuski@wp.pl

Wydawca: 

www.gwarek-olkuski.pl

„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 •  
• Pomorzany • Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • 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.

SKLEP TECHNIKSKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

PROMOCJA!!!
Od 15.03.2018 do 10.05.2018

• serwis elektronarzędzi (części zamienne) •
• ostrzenie pił widiowych•  ostrzenie łańcuchów do pił •

• narzędzia spawalnicze • narzędzia pneumatyczne •

Myjka ciśnieniowa
HITACHI AW150 

plus T-Racer

e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

Olkusz 
ul.Mickiewicza 16 
tel: 533 190 712

969 zł

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków. 
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapraszamy do 
Regionalnego Biura 
Oriflame w Olkuszu 
ul. Kr. K. Wielkiego 57 

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

zapraszamy do sklepu internetowego:
http://beautystore.oriflame.pl/842930

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

Zapraszamy: 
 poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

• Zabiegi również w sedacji wziewnej 
   (podtlenek azotu  tzw. ”gaz rozweselający”).

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 
• Finansowanie zabiegów medycznych 
  możliwe w systemie ratalnym

DATA GODZINA MIEJSCE WYDARZENIE

17.03. 
sobota 18:00 Sala widowiskowa MDK

Olkuska Nagroda Artystyczna  
Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz 

/wst p za zaproszeniami/

19.03. 
poniedzia ek

9:00 MDK, ul. Fr. Nullo 29 "Eko-Plast" - Konkurs Plastyczny dla Szkó  Podstawowych z oddzia ami gimnazjalnymi 

21.03. 
roda

16:00 Sala widowiskowa MDK Gdzie mieszka Sztuka? - zaj cia twórcze dla dzieci

21.03. 
roda

18:00 MOK-Centrum Kultury, 
ul. Szpitalna 32

 Otwarte warsztaty  portretu w ramach  Wystawy Fotografików Olkuskich 2018
- prowadzenie A. Kreis, wiceprezes okrgu śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

22.03. 
czwartek

17:00 Sala widowiskowa MDK Barbara Szumowska (re yser, scenarzysta, scenograf) „Jak zrobi  adne i ciekawe zdj cie”  
- wyk ad w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

22.03. 
czwartek

18:30 Sala widowiskowa MDK Wystawa Fotogra czna Studentów OUTW 

23.03. 
pi tek

9:00 
10:30

Sala widowiskowa MDK "Bajka o kocie w butach" - spektakl teatralny w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji

25.03. 
niedziela

19:00 Sala widowiskowa MDK Koncert Renaty Przemyk w ramach cyklu "Szyk Kultury" 
/bilety w cenie 60 z  i 80 z  do nabycia w kasie biletowej MOK lub na kino.olkusz.pl/

26.03. 
poniedzia ek

8:40 
10:10 
11:50

Sala widowiskowa MDK " wiat Andersena" - spektakle teatralne w wykonaniu Teatru InArt

27.03. 
wtorek 11:00 Sala widowiskowa MDK

Spektakl pt. "Co b dzie wiadectwem…" zrealizowany w ramach projektu  
Teatr z Udzia em Osób z Niepe nosprawno ciami 2017 

/spektakl dla grup szkolnych od 7 klasy szko y podstawowej - obowi zuje rezerwacja; bilety - 5 z /

PROGRAM MOK - MARZEC 2018

Informacje
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Kontakt:
biuro@asestravel.pl

tel. 600 89 31 31

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

WEEKEND MAJOWY W EUROPIE
• Lwów  4 dni - cena od 450 zł 
   przejazd autokarem, 2 noclegi, śniadania, 
   zwiedzanie atrakcji Lwowa, opieka pilota, 
   ubezpieczenie
• Amsterdam i Bruksela 5 dni - cena od 890 zł
  autokar, śniadania, noclegi w hotelu 
  Premiere Classe, ubezpieczenie

WEEKEND MAJOWY W DUBAJU !!!
Bezpośredni lot z Krakowa, 
Hotel 4* ze śniadaniami, 
8 dni, cena od 5400 zł./os.

marzanna.edu.pl   • tel. 698 280 488

Prawo Jazdy kat. „B”
oraz AM, A1, A2, A

Usługi instalacyjne:
• wymiana kotłów (dotacje)
• ogrzewanie podłogowe
• kanalizacja i woda
• przyłącza gazowe.

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.

Wolbrom , ul. Garbarska 9 • tel./fax 32 647 00 35 
kom. 603 463 034  • e-mail: eco-dom1@tlen.pl

WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

PILAR-KOS  Paweł Maroszek
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI • WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO 

Zapraszamy:
OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)

MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 9.00 - 13.00

tel. 518 718 020

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje, żyłki, części, smary itp.

BRAMY • PRZĘSŁA 
BALUSTRADY

PRODUCENT
OGRODZEŃ
LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA

Podchybie 45, 32-353 Trzyciąż
tel. 12 399 49 89, 509 680 171
www.euro-metsiatki.pl
biuroeuromet@gmail.com
      euro-met ogrodzenia

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113
www.paneleipodlogi.pl

Reklamy


