
Obszar miast i gmin: BUKOWNO, BOLESŁAW, KLUCZE, OLKUSZ, TRZYCIĄŻ, WOLBROM

www.system-olkusz.plwww.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
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tel./fax  32 641 32 00 • kom. 502 261 586tel./fax  32 641 32 00 • kom. 502 261 586

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

   Serdecznie zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 17.15  
sobota     9.00 - 13.00

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

WSZYSTKO 
Z DREWNA

"U GÓRALA" • Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm • Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm 
• Deski elewacyjne 13 cm • Deski podłogowe • Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe 
• Listwy wykończeniowe z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu • Akcesoria ogrodowe 
• Akcesoria kuchenne • Zabawki, ozdoby, bibeloty, skrzynki do decupage
• MEBLE OGRODOWE • MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO

U nas kupisz drzwi wewnętrzne 
sosnowe i dębowe.
Surowe lub malowane 
- do wyboru wiele kolorów i kilkaset modeli 
   w tym białe lub bielone.

MOŻLIWOŚĆ
DOSTAWY

tel. (32) 754 60 10

• Pergole różne wzory i wymiary 
• Donice drewniane różne kolory i wymiary
• PRODUKTY POLSKIE 
   W ATRAKCYJNYCH CENACH!

Oferujemy:

W ofercie również drzwi przesuwne i łamane 
CENY DO NEGOCJACJI • U NAS NAJTANIEJ !

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

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

Czynne: Poniedziałek - piątek od 7.00 do 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

PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

STAŁA
OPIEKA

SERWISOWA

Kasy Fiskalne 
Online 

szczegóły 
u sprzedawcy

TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE 

www.polnox.pl

SPRZEDAŻ 
KOMPUTERÓW

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
NAJLEPSZE CENY!

Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

Novitus
Nano E

POSNET
ERGO

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

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

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791) 
 Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600  Sob. 800 - 1400

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791) 
 Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600  Sob. 800 - 1400

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

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
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AKUMULATORY
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH,
CIĘŻAROWYCH, ROLNICZYCH 
I AUTOBUSÓW 

NAJNIŻSZE CENY W OKOLICY
- SPRAWDŹ NAS!

Olkusz, ul. Rataja 1 (koło Biedronki)
     500 643 500

Skała, ul. Krakowska 109
     500 688 500

MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU

„Trojak Olkuski” dla przedsiębiorców 
– trwa przyjmowanie zgłoszeń

Ruszył nabór kandydatów do kolejnej edycji Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz „Trojak Olkuski”. Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsię-
biorców działających na terenie gminy Olkusz oraz inspirowanie ich rozwoju 
i promowanie postaw proinwestycyjnych. Kandydatów do Nagrody można 
zgłaszać do 10 maja. Statuetki najlepszym przedsiębiorcom zostaną wręczone 
w czerwcu w czasie uroczystej gali.
- W Gminie Olkusz prężnie 
działa kilka tysięcy podmiotów 
gospodarczych. To dzięki przed-
siębiorcom, ich pomysłowości, 
otwartości na innowacje, podej-
mowanym inicjatywom oraz dba-
łości o pracowników lokalna go-
spodarka ma szansę się rozwijać. 
Podmioty z sektora prywatnego 
są ważnym partnerem każdego 
samorządu, dlatego staramy się 
wspierać rodzimy biznes i ułatwiać 
przedsiębiorcom działalność w za-
kresie współpracy na każdym polu. 
Dzięki nagrodzie Trojak Olkuski 
w sposób szczególny wyróżniamy 
tych przedsiębiorców, którzy sta-
nowią wzór do naśladowania – 
uważa Roman Piaśnik, burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz.
W pierwszej edycji nagrody 
Kapituła postanowiła odznaczyć 
dwa przedsiębiorstwa: Intermag 
sp. z o.o. z Olkusza oraz IMI 
Hydronic Engineering sp. z o.o. 
z Olewina. W drugiej edycji na-
grodzone zostały: f irma MTD 
Mariusz i Łukasz Dziura Spółka 
Jawna, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Transportowych 
mgr Zbigniew Kwinta oraz 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
D U H E N  H e n r y k  D u r a j . 
W trzeciej zwycięzcami okazali 
się „SPOŁEM” Powszechną 
S p ó ł d z i e l n i ę  S p o ż y w c ó w 
w Olkuszu oraz Noble Group 

Wojciechowski sp. j. – właściciela 
marki Noble Lashes.
Stat uetk i Nagrody „Trojak 
Olkuski” zostały zaprojektowane 
przez olkuską artystkę Wiolettę 
Sarotę-Stach. Jej symbolika na-
wiązuje do historii miasta oraz 
przedsiębiorczości.

O nagrodzie

Nagroda Burmistrza Miasta 
i Gminy Olkusz „Trojak Olkuski” 
i „Srebrny Trojak Olkuski” (na-
groda specjalna, którą może przy-
znać indywidualnie burmistrz) 
mają charakter honorowy. Nagrody 
przyznawane będą w dwóch kate-
goriach: Przedsiębiorca Roku oraz 
Mikroprzedsiębiorca Roku.
Zgodnie z założeniami regula-
minu, kandydaci do tej nagrody 
powinni między innymi: produ-
kować wyroby lub oferować usługi 
cieszące się uznaniem konsumen-
tów, stosować nowoczesne techno-
logie produkcji oraz metody zarzą-
dzania i marketingu zapewniające 

sukces rynkowy, posiadać dobrą 
sytuację finansową i osiągać ren-
towność działalności gospodarczej, 
inwestować w rozwój firmy, miasta 
i regionu, stwarzać dobre warunki 
pracy i płacy pracownikom, podej-
mować działania promujące i kreu-
jące pozytywny wizerunek Miasta 
i Gminy Olkusz.
Kto może zgłosić kandydata?

K a n d y d a t ó w  d o  Na g r o d y 
„TROJAK OLKUSKI” mających 
działalność zarejestrowaną na 
terenie Gminy Olkusz zgłaszać 
mogą organizacje, stowarzysze-
nia, instytucje (w tym publiczne) 
właściciele i pracownicy firm do 
10 maja 2019 roku. Karty zgło-
szeniowe o przyznanie Nagrody 
należy składać w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Nagroda 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz „TROJAK OLKUSKI” 
na biuro podawcze Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1.

Informacje • Reklamy
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Zapraszmy na naszą stronę: www.rm-instal.pl
Sklep internetowy: www.klima-sklep.eu • Kontakt telefoniczny: 792 447 442

SEZON KLIMATYZACJA 2019 NOWOŚCI
DO DOMU BIURA I SKLEPU

• MONTAŻ - NOWE MODELE 
• SERWIS GWARANCYJNY 
   I POGWARANCYJNY
• NAPRAWY

• KLIMATYZACJA • REKUPERACJA • OCZYSZCZACZE POWIETRZA •
• POMPY CIEPŁA • DEZYNFEKCJA KLIMATYZACJI •

Nawiążemy współprace z firmami instalacyjnymi i budowlanymi
w zakresie instalacji nowych urządzeń. Oferta na zapytanie.

www.meblobranie.pl
tel. 12 312 42 99   |   sklep@meblobranie.pl

kod rabatowy: MBrr5Rb

NAJWIĘKSZY WYBÓR MEBLI OGRODOWYCH

Olkuska Nagroda Artystyczna 2018
23 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się uroczysta gala 
wręczenia Olkuskiej Nagrody Artystycznej. W tym roku statuetki po raz 
osiemnasty wręczono olkuskim twórcom za ich osiągnięcia na polu kultury. 
Zebranych serdecznie powitała 
Dyrektor MOK Beata Soboń. 
Roman Piaśnik, Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz serdecz-
nie pogratulował wyróżnionym 
tą prestiżową nagrodą. Bożena 
Krok, Zastępca Burmistrza ds. 
Społecznych i Przewodnicząca 
Kapituły, odczytała protokół, 
a laureaci, szczęśliwi i wzru-
szeni, odbierali nagrody z rąk 
burmistrza. 
W tym roku królowała muzyka

W kategorii za całokształt 
twórczości kapituła nagrodziła 
Wiesława Drygałę – muzyka 
grającego od 63 lat, dyrygenta 
Olkuskiej Reprezentacyjnej 
Orkiestry Dętej, która w ubie-
głym roku obchodziła swoje 
stulecie, człowieka - histo-
rię, powszechnie kochanego 
i szanowanego.  
W kategorii animator kultury 
nagrodę otrzymała Dorota 
Stachowicz-Mączka, muzyk, 
kompozytorka, wokalistka, dy-
rygentka, pedagog, właścicielka 
ogniska muzycznego DodiArt, 
z muzyką związana od dzieciń-
stwa i na zawsze.
W kategorii młody twórca na-
grodzono Piotra Kalickiego 
– muzyka, kompozytora, aran-
żera, pianistę, akordeonistę, 
który grywa też na trąbce, uczy 
w Krakowskiej Szkole Jazzu 
i jest członkiem zespołu Golec 
uOrkiestra.  

W tym roku dodatkowo wy-
różniono tytułem Ambasadora 
Kultury Zenona Krukowieckiego, 
solistę i konferansjera zespołu 
Słowianki i Prasłowianki, który 
w ubiegłym roku obchodził 
50-lecie działalności artystycz-
nej. Prezentacje multimedialne 
przybliżyły widzom sylwetki 
laureatów. 
Pełna sala gości oklaskiwała na-
grodzonych; każdy z nich dał 
próbkę swojego talentu, zatem 
tegoroczna gala osiągnęła niezwy-
kle wysoki poziom artystyczny. 
Wiesław Drygała tym razem 
nie dyrygował, a le grał na 
trąbce z członkami Olkuskiej 
Reprezentacyjnej Orkiestry 
Dętej, Zenon Krukowiecki 
śpiewał przy akompaniamencie 
naszych wirtuozów – Marcina 
Wierciocha grającego na akorde-
onie i Michała Mączki grającego 
na skrzypcach. 

Piotr Kalicki uwiódł wszystkich 
jazzem, a na koniec z zapar-
tym tchem słuchaliśmy Doroty 
Stachowicz-Mączki, której towa-
rzyszył spontanicznie powstały 
zespół wspaniałych muzyków: 
klawisze – Piotr Kalicki, kontra-
bas – Piotr Południak, akordeon 
– Marin Wiercioch, skrzypce 
– Michał Mączka, perkusja – 
Bartłomiej Szczepański. Ależ 
oni brzmieli!... 
Laureatów, tradycyjnie, uwiecz-
nił na swoich karykaturach Jacek 
Majcherkiewicz. 
Brawa, brawa, owacje na stojąco. 
Cóż to była za gala! W holu 
czekał ogromny tort, który 
właśnie przestawał groźnie sy-
pać iskrami. Pokroili go wspól-
nie burmistrz Roman Piaśnik 
i laureaci. 
Wyborny poczęstunek przygo-
towała firma kateringowa Artur 
Sokół.

Informacje • Reklamy
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Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda 
Traugutta w Wolbromiu zasiali łąkę kwietną

21 marca nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta 
w Wolbromiu rozpoczęli realizację niecodziennego projektu. Pierwszego Dnia 
Wiosny na terenie szkoły zasiali prawie 800 mkw. łąki kwietnej.
Dzień Wagarowicza wcale nie musi 
oznaczać ucieczki ze szkoły. 21 marca 
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
im. Romualda Traugutta w Wolbromiu 
rozpoczęli niecodzienny projekt - zało-
żenia łąki kwietnej. Każda klasa otrzy-
mała wyznaczony teren do zasiewu. 
Uczniowie musieli najpierw znaleźć 
i wytyczyć swój rewir, a następnie ze-
drzeć darń, spulchnić ziemię, pozbyć 
się kamieni i korzeni, wyrównać teren, 
by zasiać wcześniej wybraną przez sie-
bie gotową mieszankę łąki kwietnej. 
Na koniec uczniowie ogrodzili i ozna-
czyli swoje łąki. 
- Część nasion została zakupiona 
przez sponsorów, na resztę złożyli 
się uczniowie. Angażując młodzież 
w zbiórkę pieniędzy pragnęliśmy 
pokazać, że każda rzecz ma war-
tość. Jak coś jest darowane, wia-
domo jak to bywa... Symboliczna 
składka wyniosła po kilka złotych 
od osoby. - powiedział Piotr Grojec, 
dyrektor ZS w Wolbromiu. - Przede 
w sz y st k i m c hc ie l i ś my, ż eby 
uczniowie poczuli współodpowie-
dzialność za ten projekt. Aby mieli 
poczucie wysiłku, który w to wło-
żyli oraz świadomość, że zrobili 
to sami. Mogliśmy, przecież zle-
cić założenie łąki kwietnej firmie 
zewnętrznej, jednak od samego 
początku przyświecała nam idea, 
aby była to wspólna praca uczniów 
i nauczycieli - dodaje Piotr Grojec.
Łąki kwietne posiadają wiele zalet, 
ale szczególną korzyścią jest ochrona 
środowiska. Kwitną bez wykorzy-
stania środków chemicznych, które 
zatruwają glebę, powietrze i wodę 
oraz pomagają w walce ze smogiem 
i skutkami zmian klimatycznych. 

Dzięki rozbudowanemu systemowi 
korzeniowemu roślin, łąki odporne są 
na suszę, a w czasie ulewnych desz-
czów mogą wchłonąć dwa razy wię-
cej wody niż trawnik. Dają również 
pożywienie i schronienie pożytecz-
nym owadom: pszczołom, motylom, 
trzmielom, a także ptakom i małym 
ssakom. Łąki nie wymagają kosze-
nia, co oszczędza pieniądze miasta 
i zdrowie mieszkańców. Mało mówi 
się o tym, jak szkodliwe są spaliny 
z kosiarek, jednak eksperci wskazują, 
że kosiarka produkuje tyle zanieczysz-
czeń, co 11 samochodów. Z drobnych 
cząsteczek niespalonego paliwa, 
wystawionych na promieniowanie 
słoneczne, powstaje smogotwórczy 
ozon. Wykorzystanie wysokich roślin 
łąkowych nie tylko ogranicza emisję 
spalin, ale wręcz sprzyja oczyszczaniu 
powietrza z zanieczyszczeń komuni-
kacyjnych, ponieważ łąki zatrzymują 
i wiążą szkodliwe pyły. 
- Pomysł na zasianie łąki kwietnej 
przy Zespole Szkół im. Romualda 
Traugutta zrodził się z chęci 
kształtowania postaw proeko-
logicznych wśród młodzieży. W 
myśl przysłowia „Czym skorupka 
za młodu nasiąknie…” pragniemy, 
aby świadomość ekologiczna wśród 

uczniów rosła, tak aby w dorosłym 
życiu dbali o swoje otoczenie - 
powiedziała Iwona Chojnacka, na-
uczycielka biologii i ekologii w ZS 
w Wolbromiu. - Nasza szkoła po-
dejmuje również szereg innych 
działań na rzecz środowiska. 
Uczniowie biorą udział w projek-
tach ekologicznych m.in. w Akcji 
Segregacja, Sprzątaniu Świata, 
Dniu Ziemi czy Dniu Wody. Takie 
działania są niepowtarzalną szansą 
kształtowania postaw przyjaznych 
naturze - dodaje Elżbieta Kowal-
Siewiorek, nauczycielka geografii 
w ZS w Wolbromiu.
Zespół Szkół im. Romualda Traugutta 
w Wolbromiu podejmuje wiele dzia-
łań skierowanych na rozwój uczniów, 
zarówno naukowy, jak i społeczny. 
Organizuje obozy naukowe, zajęcia 
terenowe oraz współpracuje z uczel-
niami i firmami. Szkoła propaguje 
działania prospołeczne, m.in. po-
przez udział w lokalnych uroczysto-
ściach oraz współpracę z Ośrodkiem 
Rehabilitacyjno-Wychowawczo-
Edukacyjnym dla osób z upośledze-
niem umysłowym. Kadra pedago-
giczna swoimi działaniami udowadnia, 
że wiedza zdobywana na lekcjach 
może być wykorzystywana w praktyce.

Bardzo Udane III Otwarte Mistrzostwa 
Regionalne OYAMA Karate o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

17 marca 2019 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Wolbromiu odbyły się III Otwarte Mistrzostwa Regio-
nalne Oyama Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom 
Adama Zielnika.
Zawody zostały dofinansowane  
przez Urząd Miasta i Gminy 
Wolbrom. Do rywalizacji przy-
stąpiło 186 zawodniczek i za-
wodników z 11 klubów OYAMA 
Karate z: Lublińca, Sosnowca, 
Tychów, Herbów, Brzeszcz, 
Ka lwar i i Zebrzydowsk iej, 
Proszowic, Racławic, Milówki, 
Olkusza i Wolbromia.
Sędzią Głównym zawodów 
był Shihan Bogusław Plewka 5 
dan z Lublińca. Sędziami cen-
tralnymi byli: Sensei Danuta 
Fyda-Granek  4 dan - Tychy, 
Sensei  Marek Wawrzyński 2 
dan - Brzeszcze, Sensei Mariusz 
Sukmanowski 2 dan - Herby.                            
Zawody sprawnie prowadzili: 
Pani Marta Skalniak i Pan 
Grzegorz Furgaliński . 
Głównym organizatorem był 
Jurajski Klub Oyama Karate 

w Wolbromiu na czele z Sensei 
Kazimierzem Skalniakiem 4 
dan. Partnerami  zawodów byli: 
Dyrektor  ZSP w Wolbromiu 
Stanisław Tomasz Kołodziej, 
D y rek tor  Domu Ku lt u r y 
w Wolbromiu Piotr Gamrot, Pan 
Jakub Grzanka - Firma Galam, 
Pani Agnieszka Szwagierczak - 
Agencja Ubezpieczeniowa. 
Zawody otworzył Burmistrz 
Miasta i Gminy Wolbrom Adam 
Zielnik. Dziękujemy wszystkim 
szefom ośrodków, sędziom, tre-
nerom i opiekunom za owocną 
współpracę.  Najlepszym za-
wodnikiem mistrzostw okazał 
się Sempai Jakub Jurczyk -  zwy-
cięzca w dwóch kategoriach, 
który z rąk Burmistrza otrzymał 
okazały puchar. Zawodnikom 
gratulujemy zdobytych pucha-
rów, a rodzicom i opiekunom 

dziękujemy za liczne przybycie 
i doping.
Zarząd Jurajskiego Klubu Oyama 
Karate po wstępnych konsul-
tacjach z Burmistrzem  Miasta 
i Gminy Wolbrom, podjął de-
cyzję, że zwróci się do Prezesa 
Zarządu OYAMA PFK  Jana 
Dyducha z propozycją  zorga-
nizowania w Wolbromiu XXVI 
Mistrzostw Polski OYAMA 
PFK w Kata w 2020 roku. Nowa 
Hala Sportowa w Wolbromiu 
i bardzo dobra współpraca 
z UMiG oraz z Zespołem 
S z k o l no  P r z e d s z k o l ny m 
i Domem Kultury w Wolbromiu 
stwarza warunki do zorga-
nizowania tak prestiżowych 
zawodów.

OSU!

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

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG 
SERWISU SKUTERÓW W JERZMANOWICACH:

• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
   skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach
• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie 
   i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności 
   chłodzonym powietrzem
• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów 
   jednocześnie, skracając czas naprawy
• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku 
   do soboty od 6.00 do 23.00
• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe 
   i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T
• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo 
   poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemy motocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw 
   części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach
• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki 
   WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET 
   oraz motorynek STELLA i PONY
• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
   i motorowerów z PRL
• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej firmy 
   ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³; 
   w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.

Zapraszamy do serwisu wszystkich fanów chińskich skuterów.
Więcej o Firmie: 

Google LM. SKUTERY Przemysław Mrozowski MAŁOPOLSKA 

Informacje • Reklamy
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Olkusz, Legionów Polskich 14 (pawilon I piętro) 
godziny otwarcia: codziennie od 12.00 do 22.00

• Obiady domowe 15 zł 
   (zupa + II danie)
• II danie 13 zł 
•  zupa 4 zł

tel.: 537 426 400

Dowóz
do

klienta! 

Życzymy zdrowych,
radosnych i pogodnych,
Świąt Wielkanocnych,

spędzonych w rodzinnej
pełnej ciepła atmosferze.

Organizacja imprez okolicznościowych:
wesela • komunie • chrzciny • 18-ki 

• przyjęcia rodzinne • stypy

Dnia 21.04 (Wielkanoc) 
i 22.04 (Poniedziałek Wielkanocny)

restauracja będzie nieczynna. 
Zapraszamy po świętach :)

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.

DZIEŃ ADRES

11.04.2019 Czwartek al. 1000-lecia 2B

12.04.2019 Piątek al. 1000-lecia 17

13.04.2019 Sobota ul. Nullo 2

14.04.2019 Niedziela ul. Orzeszkowej 22

15.04.2019 Poniedziałek ul. Mickiewicza 7

16.04.2019 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 28

17.04.2019 Środa ul. K.K. Wielkiego 64B

18.04.2019 Czwartek ul. Rabsztyńska 2

19.04.2019 Piątek ul. Buchowieckiego 15A

20.04.2019 Sobota ul. Piłsudskiego 22

21.04.2019 Niedziela (Wielkanoc) ul. K.K. Wielkiego 60

22.04.2019 Poniedziałek (Poniedziałek Wielkanocny) ul. Krakowska 16 

23.04.2019 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 60

24.04.2019 Środa ul. K.K. Wielkiego 24

25.04.2019 Czwartek ul. Krakowska 16 

26.04.2019 Piątek al. 1000-lecia 2B

27.04.2019 Sobota ul. K.K. Wielkiego 64B

28.04.2019 Niedziela ul. K.K. Wielkiego 24

29.04.2019 Poniedziałek al. 1000-lecia 17

30.04.2019 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 64B

1.05.2019 Środa (Święto pracy) ul. K.K. Wielkiego 24

2.05.2019 Czwartek ul. Skwer 6

3.05.2019 Piątek (Święto Konstytcji 3 Maja) ul. K.K. Wielkiego 64B

4.05.2019 Sobota ul. Rabsztyńska 2

5.05.2019 Niedziela ul. K.K. Wielkiego 14

6.05.2019 Poniedziałek ul. Orzeszkowej 22

7.05.2019 Wtorek ul. Legionów Polskich 14 

8.05.2019 Środa ul. Rabsztyńska 2

9.05.2019 Czwartek ul. K.K. Wielkiego 28

10.05.2019 Piątek ul. K.K. Wielkiego 64B

11.05.2019 Sobota al. 1000-lecia 17

12.05.2019 Niedziela ul. K.K. Wielkiego 28

13.05.2019 Poniedziałek ul. Piłsudskiego 22

14.05.2019 Wtorek ul. Mickiewicza 7

15.05.2019 Środa al. 1000-lecia 17

16.05.2019 Czwartek ul. K.K. Wielkiego 60

DYŻURY APTEK

Dyżury aptek obowiązują od godziny 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.

Informacje • Reklamy
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KĄCIK KULINARNY

Babka wielkanocna z kakao
Babka wielkanocna z kakao, to moja kolejna propozy-
cja przed Wielkanocą, ale nie tylko, bo spisze się ona 
znakomicie do popołudniowej kawy czy herbaty.
Babka wielkanocna z kakao

•	 5	jajek
•	 25	dkg	masła
•	 2	szklanki	mąki
•	 szklanka	cukru	pudru
•	 szklanka	mleka
•	 2	łyżeczki	proszku	
do	pieczenia

•	 2	łyżki	cacao	DecoMorreno
•	 tłuszcz	do	wysmarowa-
nia	formy	+	bułka	tarta	
do	jej	wysypania

Umyć jajka, wybić białka do mi-
ski i ubić na pianę. Żółtka odło-
żyć w drugiej miseczce obok. 
Rozpuścić masło ( można w mi-
krofalówce lub w garnuszku). 
Gorącym masłem zalać ubite 
białka i miksować kilka minut. 
Po chwili dodawać do masy po 
jednym żółtku i po łyżce mąki, 
po łyżce cukru oraz proszek do 
pieczenia, delikatnie dodawać 
mleko.  Ciasto miksować kilka 
minut. Rozdzielić ciasto na 
dwie połowy, do jednej dodać 
cacao DecoMorreno i dokładnie 
wymieszać.

Formę wysmarować tłuszczem 
( masło ) i wysypać delikatnie 
bułką tartą.  Łyżką nakładać 
ciasto do formy, najpierw białą 
potem ciemną część ciasta i tak 

na zmianę. Dokładnie rozsma-
rować masę.

Piec w piekarniku nagrzanym 
do 160 C przez około godzinę, 
sprawdzamy czy ciasto się upie-
kło wkładając patyczek , jak wyj-

miemy suchy patyczek ciasto jest 
upieczone.

A przy okazji przypominam i za-
praszam do udziału w konkursie 
z Cacao DecoMorreno.

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

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

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni nas spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych
życzą

Edmund Gmitruk
Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Gajdziszewski
Burmistrz Miasta Bukowno

Informacje • Reklamy
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie, mnóstwo wiosennego optymizmu,

samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
życzy

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkim mieszkańcom Olkusza 

a szczególnie naszym Klientom 
wszystkiego co najlepsze: 

pogody ducha, 
rodzinnej świątecznej atmosfery i smacznego jajka.

Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy P.G.K. 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!

życzy 
ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN

"KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA" W OLKUSZU
Józef Kaczmarczyk

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Tadeusz Chwast

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

od 1956

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 w Olkuszu

Informacje • Reklamy
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Olkusz, Al. 1000-lecia 2B/7B
tel. 500 809 085
tel. 500 809 019
centrum.�inansowe77@gmail.com

POŻYCZKI:
• konsolidacyjne
• hipoteczne
• pozabankowe

UBEZPIECZENIA:
• komunikacyjne
• �inansowe
• majątkowe
• rolne
• turystyczne
• na życie

KREDYTY:
• gotówkowe 
•  �irmowe:
    - gotówkowe
    - inwestycyjne
    - obrotowe
    - leasing
    - faktoring

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
4. Mały rozmiar odzieży
7. Wstępniak w gazecie
11. Gorzka tabliczka 
12. Syn siostrzeńca 
13. Kończy spór
14. Miłośnik małej czarnej
18. Wic
20. Miejsce, w którym ryby odbywają gody
21. Męskie lub żeńskie w wierszu
22. Rozbiórka np. maszyny
24. Pyli na Sycylii
25. Pomaga lekarzowi przy operacji
26. Konkurent ibupromu

Pionowo:
1. Pot. słowne zaatakowanie kogoś
2. Okrągłe kluski z tartych ziemniaków
3. Łomot, grzmot
5. Dokazywanie, zabawa
6. Odmiana czerwieni
8. Miasto na pd. od Gdańska, nad Wisłą
9. Państwo z Mombasą
10. Często psoci
15. Drugie imię Mozarta
16. Biały domek Eskimosów
17. Z Czechem i Lechem
18. Lekka, przejrzysta tkanina 
       o splocie krepowym
19. Państwo z Siedmiogrodem
23. Gaz w niebieskiej butli

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

Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się
w poniedziałek (15.04.br.) między 9.00 a 9.30 do redakcji

Gwarka Olkuskiego pod numer tel.: 510 190 038
i podadzą poprawne hasło mamy książki!

NAGRODY:

Marta Radomska SPRINTEM DO MARZEŃ
Marta Radomska, Sprintem do marzeń. Co 
zrobisz, gdy atrakcyjna sąsiadka zacznie 
flirtować z Twoim narzeczonym?
Ola szykuje się do startu w maratonie, 
jednak błogi odpoczynek po treningach 
zakłóca jej niekończący się remont w 
mieszkaniu piętro wyżej. Właśnie 
wprowadziła się do niego długonoga 
biegaczka, która nigdy nie miewa zadysz-
ki, a w biegach długodystansowych jest 
równie dobra jak w podrywaniu nowych 
sąsiadów.
Ola i jej przyjaciółka Beatka patrzą na blondynkę z coraz 
większą irytacją, bo ich mężczyźni zupełnie tracą dla niej 
głowę. Gdy w trakcie spaceru pies-bies znajduje w bocznej 
alejce parku jej zwłoki, policja planuje przesłuchać wszystkich 
sąsiadów. Zwłaszcza tych, którzy akurat zapodziali gdzieś 
kuchenny nóż…

Karolina Wilczyńska 
ROK NA KWIATOWEJ. ZAPACH BZU

Z nowym sezonem na Kwiatowej rozkwitają 
nowe przyjaźnie! Jeśli nie mieliście jeszcze 
okazji poznać lokatorek z bloku przy ulicy 
Kwiatowej – nie szkodzi! Poznajcie ich 
nowych sąsiadów, których ścieżki połączył 
nieoczekiwany prezent od losu znaleziony w 
podziemnym garażu…
Julia jest młodą i sympatyczną studentką, 
lecz niestety nie ma zbyt wielu przyjaciół, 
bo nie czuje się pewnie wśród ludzi. Brak 
jej przebojowości – również w relacjach z 
rodzicami, którzy są wobec niej nadopie-
kuńczy i zanadto wymagający. Czy Julia znajdzie w sobie dość 
sił i odwagi, by choć raz postawić na swoim? I czy spotka 
wreszcie kogoś, komu będzie mogła zwierzyć się ze skrzętnie 
skrywanego przed światem smutku?
Nowi bohaterowie i nowe historie zawitają tej wiosny na 
Kwiatową!

CENTRUM OGRODNICZECENTRUM OGRODNICZE

Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800  Sob. 800 - 1600

ACZERACZER

OLKUSZ, ul. Zagaje 48 www.aczer.com.pl

tel.
662 121 525

tel.
662 121 525

ORYGINALNE BATERIE DO TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH!
Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

SPRZEDAŻ I SERWIS:
TELEFONÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCH NA TELEFONY!

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW! NAJTANIEJ!

 Dron  Overmax
    od 129 PLN!!!

NOWOŚĆ DRONY !!!

Informacje • Reklamy
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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 

POLICJA

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który posiadał narkotyki
Do zatrzymania mężczyzny  doszło 29 marca 2019 roku w mieszkaniu, na jednym z olkuskich osiedli. Podczas przeszukania w jednym 
z pomieszczeń lokalnych, policjanci znaleźli substancje psychotropowe i środki odurzające, które  należały do 20-latka. Były to m.in.  
amfetamina, marihuana, haszysz,  oraz 17 tabletek Ecstasy. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli około 65 gramów substancji, 
których posiadanie zabronione jest prawem.

20-letni mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do olkuskiej komendy, gdzie śledczy przedstawili mu zarzut z art. 62 ust. 
1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 62 ust. 1  Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub 
substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Olkusz. Włamanie do firmy
Policjanci z Olkusza zajmują się sprawą kradzieży z włamaniem, do której doszło 28 marca 2019 roku w Olkuszu. Złodziej włamał 
się do budynku firmy  i ukradł m.in. elektronarzędzia o wartości  kilku tysięcy złotych. Za kradzież z włamaniem kodeks karny prze-
widuje do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z olkuskiej komendy po raz kolejny zabezpieczyli 
nielegalne automaty do gier hazardowych

Policjanci mieli podejrzenia, że w lokalach w Olkuszu i Kluczach znajdują się nielegalne automaty 
do gier hazardowych. Ich przypuszczenia sprawdziły się.   27 marca 2019 roku  funkcjonariu-
sze weszli do jednego z lokali w Kluczach, gdzie  ujawnili i zabezpieczyli 3 automaty, których 
posiadanie jest zabronione prawem. Następnie w kolejnym lokalu w Olkuszu zabezpieczyli 
jeszcze 3 automaty. 

Zgodnie z  art. 107 d ustawy kodeksu karno-skarbowego  „Kto wbrew warunkom koncesji lub bez 
wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć 
posiada automat do gier, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawie-
nia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie”. Ujawnione automaty do gry zostały zabez-
pieczone przez policjantów i wkrótce  przekazane będą funkcjonariuszom Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.

Czy ktoś widział to zdarzenie?
Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia ogrodzenia, które znajduje się na ulicy 29-listopada w Olkuszu przy posesji nr 31. 
Jak ustalono, do uszkodzenia doszło w nocy 26 marca br. Ktoś wjechał samochodem w ogrodzenie oraz bramę wjazdową na posesją 
i uciekł z miejsca zdarzenia. Osoby, które mogą mieć informacje w tej sprawie, proszone są o telefoniczny kontakt z policjantem 
prowadzącym postępowanie, nr tel. 32 6478 237 lub 997.

Golczowice. Odnaleziono niewybuchy
25 marca 2019  roku na terenie kompleksu leśnego w Golczowicach, podczas prac przy wycince 
lasu,  znaleziono 6  sztuk skorodowanych pocisków artyleryjskich pochodzący najprawdopodobniej 
z czasów II Wojny Światowej.

Informacja o znalezionych pociskach została przekazana przez pracowników, którzy zajmowali się 
wycinką lasu. 6 niewybuchów, z których jeden miał około  15 cm średnicy i 40 cm długości zostały 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dzisiaj tj. 26 marca 2019 roku pociski przekazano 
grupie minersko-saperskiej z Krakowa.

W związku z tym, że coraz częściej odnajdywane są pociski różnego rodzaju oraz kalibru olkuska 
Policja zwraca uwagę, aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu znalezisk. W sytuacji, 
kiedy ujawnimy podejrzany przedmiot, należy o tym fakcie powiadomić Policję, dzwoniąc na 
numer alarmowy 997.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali 
kierowcę tira. Mężczyzna był nietrzeźwy,  miał około 0,9 promila. Do zdarzenia doszło 25.03.2019 
roku przed godziną 9 rano na ulicy Długiej w Bukownie. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 
kierowcę samochodu ciężarowego marki Renault Master. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy 
badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna ma około 0,9 promila alkoholu.  Mężczyźnie policjanci zatrzymali prawo jazdy. 
Teraz kierowca będzie musiał się liczyć z poważnymi konsekwencjami, albowiem jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, 
za które grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Gołaczewy. Zderzenie dwóch samochodów
14 marca 2019 roku na drodze wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Gołaczewy zderzyły się 
dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne i  trafiły na badania do szpitala w Olkuszu. 
Do zdarzenia doszło około godziny 14 w Gołaczewach. Jak wstępnie ustalono, kierowca volvo 
skręcał do miejscowości Kliś, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się 
z citroenem. Kierowca citroena i jego pasażerka zostali przewiezieni do szpitala w Olkuszu. Ich ob-
rażenia nie wymagały hospitalizacji i po udzielonej pomocy medycznej osoby zostały zwolnione.

Jeszcze tego samego dnia policjanci ruchu drogowego interweniowali na ulicy Piłsudskiego 
w Wolbromiu. Kierowca mitsubishi potrącił pieszą. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 50-letnia 
kobieta przechodziła na przejściu dla pieszych, kierowca najprawdopodobniej nie udzielił  jej 
pierwszeństwa i wtedy doszło do potrącenia. 50-latka z obrażeniami głowy została przewieziona 
do szpitala w Olkuszu. Uczestnicy ruchu drogowego byli trzeźwi. Na miejscu wykonano oględziny 
z udziałem technika kryminalistyki.

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

UNIWERSAL
udźwigniemy nawet najcięższy problem

• Usługi dźwigami od 30 - 160 ton 
• Zwyżki do 60 m 
• Ładowarki teleskopowe do 17 m
• Platforma do 30 ton 
• Transport 

www.dzwigi-uniwersal.pl

tel. 32 649 16 00
601 747 264

USŁUGI:
     wycinka drzew, 
     krzewów
     pielęgnacja zieleni
     malowanie i regeneracja dachów
     prace wysokościowe
     czyszczenie elewacji,
     kostki brukowej

DARMOWA WYCENA

E: jurajskiedrzewa@o2.pl
wycinkadrzewslask.pl

T: 794-762-516

Informacje • Reklamy
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KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski 
Wypłacamy zasiłek pogrzebowy przed pogrzebem
Olkusz, ul. Szpitalna 22                            Chłodnia gratis

tel: 32 643 01 59, 32 643 17 65, 604 249 478, 608 559 224

Do wyboru wołowina lub kurczak  
PRAWDZIWY PRZYSMAK TURECKI 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

CODZIENNIE OD 12.00 DO 23.00

Nowo otwarty kebab

Klucze, ul. Zawierciańska 4 
(obok Biedronki) 

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
 v DUMBO  

Reżyseria: Tim Burton; Gatunek: Familijny, Fantasy; Produkcja: USA  
2D DUB: 
• 11/04/2019 czwartek 14:45 • 12/04/2019 piątek 15:00 • 12/04/2019 piątek 17:00 • 13/04/2019 sobota 17:00  
• 14/04/2019 niedziela 17:00 • 16/04/2019 wtorek 17:00 • 17/04/2019 środa 17:00 • 18/04/2019 czwartek 17:00   
3D DUB:  
• 11/04/2019 czwartek 17:00 • 13/04/2019 sobota 15:30 • 14/04/2019 niedziela 15:30 • 16/04/2019 wtorek 14:00  
• 17/04/2019 środa 15:30 • 18/04/2019 czwartek 15:30 • 

 v FREE SOLO: EKSTREMALNA WSPINACZKA 2D NAP 
Reżyseria: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi; Gatunek: Dokumentalny; Produkcja: USA 
• 11/04/2019 czwartek 18:30 • 13/04/2019 sobota 19:00 • 22/04/2019 poniedziałek 16:00  
• 23/04/2019 wtorek 18:15 • 27/04/2019 sobota 20:00 • 30/04/2019 wtorek 20:15 •

 v AFTER 2D NAP 
Reżyseria: Jenny Gage; Gatunek: Melodramat; Produkcja: USA 
• 12/04/2019 piątek 19:00 • 12/04/2019 piątek 21:00 • 13/04/2019 sobota 18:00 • 13/04/2019 sobota 20:15  
• 14/04/2019 niedziela 18:00 • 14/04/2019 niedziela 20:15 • 16/04/2019 wtorek 17:45 • 16/04/2019 wtorek 20:00  
• 17/04/2019 środa 18:00 • 17/04/2019 środa 20:15 • 18/04/2019 czwartek 18:00 • 18/04/2019 czwartek 20:15  
• 22/04/2019 poniedziałek 18:00 • 22/04/2019 poniedziałek 20:20 • 23/04/2019 wtorek 18:00  
• 23/04/2019 wtorek 20:15 • 24/04/2019 środa 17:45 • 24/04/2019 środa 20:15 • 25/04/2019 czwartek 19:00

 v KAPITAN 2D NAP 
Reżyseria: Robert Schwentke; Gatunek: Dramat, Wojenny; Produkcja: Francja, Niemcy, Polska 
• 13/04/2019 sobota 20:50 • 16/04/2019 wtorek 19:15 • 18/04/2019 czwartek 19:15  
• 22/04/2019 poniedziałek 20:00 • Seans dla Seniora: • 23/04/2019 wtorek 16:00

 v SCHYŁEK DNIA 2D NAP 
Reżyseria: László Nemes; Gatunek: Dramat; Produkcja: Węgry 
• 14/04/2019 niedziela 19:15 • 17/04/2019 środa 19:15 • 24/04/2019 środa 19:45 • 28/04/2019 niedziela 20:15  
• 02/05/2019 czwartek 20:15 •

 v PRAZIOMEK 2D DUB 
Reżyseria: Chris Butler; Gatunek: Animacja, Komedia; Produkcja: Kanada, USA 
• 22/04/2019 poniedziałek 14:00 • 22/04/2019 poniedziałek 16:15 • 23/04/2019 wtorek 14:00  
• 23/04/2019 wtorek 16:00 • 24/04/2019 środa 14:00 • 24/04/2019 środa 16:00 • 25/04/2019 czwartek 14:30  
• 25/04/2019 czwartek 17:00 • 26/04/2019 piątek 12:00 • 27/04/2019 sobota 14:00 • 27/04/2019 sobota 16:00  
• 28/04/2019 niedziela 14:00 • 28/04/2019 niedziela 16:00 • 30/04/2019 wtorek 14:00 • 30/04/2019 wtorek 16:00  
• 01/05/2019 środa 12:00 • 

 v W DOMU INNEGO 2D NAP 
Reżyseria: James Kent; Gatunek: Melodramat, Wojenny; Produkcja: Niemcy, USA, Wielka Brytania 
• 22/04/2019 poniedziałek 18:15 • 23/04/2019 wtorek 20:05 • 24/04/2019 środa 18:00  
• 25/04/2019 czwartek 20:45

 v AVENGERS: KONIEC GRY 
Reżyseria: Anthony Russo, Joe Russo; Gatunek: Akcja, Sci-Fi; Produkcja: USA 
2D DUB:  
• 25/04/2019 czwartek 14:00 • 26/04/2019 piątek 14:00 • 26/04/2019 piątek 17:00 • 27/04/2019 sobota 15:00  
• 28/04/2019 niedziela 14:00 • 30/04/2019 wtorek 13:00 • 01/05/2019 środa 14:00 • 01/05/2019 środa 17:00  
• 02/05/2019 czwartek 14:00 •  
3D DUB:  
• 25/04/2019 czwartek 16:40 • 27/04/2019 sobota 18:00 • 28/04/2019 niedziela 17:00 • 30/04/2019 wtorek 17:00  
• 02/05/2019 czwartek 17:00 •  
2D NAP:  
• 26/04/2019 piątek 20:00 • 01/05/2019 środa 20:00 •

 v WYWIAD Z BOGIEM 2D NAP 
Reżyseria: Perry Lang; Gatunek: Dramat; Produkcja: USA 
• 27/04/2019 sobota 18:00 • 28/04/2019 niedziela 18:00 • 02/05/2019 czwartek 18:00   
Seans dla Seniora: • 30/04/2019 wtorek 18:00

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

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

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

SPEKTAKL TESTOSTERON
Błyskotliwa komedia o współczesnych mężczyznach. Ślub jednego z nich, a właściwie sakramentalne 
„nie” usłyszane od wybranki, jest pretekstem do męskich analiz własnej natury. 
Pełna obscenicznych żartów satyra o biologicznym miejscu napędzanych hormonami samców na dra-
binie ewolucyjnej ludzkości. A może próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, jak być wrażliwym i 
czułym mężczyzną w dzisiejszym świecie? I nie dać się wykorzystać kobietom? 
W pierwszym sezonie około 30 000 widzów obejrzało ponad 100 przedstawień! 
„Saramonowicz w przewrotny sposób odpowiada swoim utworem na falę kobiecej literatury spod zna-
ku „Dziennika Bridget Jones” (...) Mężczyźni rozpatrują ten problem od innej strony, mianowicie takie 
zjawiska jak niewierność czy stałość tłumaczą sobie przykładami z przyrody.” (R. Pawłowski „Pokolenie 
porno i inne niesmaczne utwory teatralne”, Kraków 2003) 
UWAGA, przedstawienie tylko dla widzów dorosłych! Czas trwania: 135 minut, 1 przerwa

REKLAMA  W  GAZECIE
Tel.: 698 805 242

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ:
kat. C+E (lora)

PRACA
ZATRUDNIĘ MECHANIKA:
samochody osobowe,
dostawcze, ciężarowe

tel.604 503 205

ZATRUDNIĘ

MONTAŻYSTĘ 
DO WZNOSZENIA OGRODZEŃ 
Mile widziane doświadczenie
Zapytaj o szczegóły!

Tel. 516-412-756

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

Informacje • Reklamy
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Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500
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Skład i łamanie:
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Druk: 
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Humana Anna Mucha

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 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 • 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.

www.duodampex.pl

Szybikowa 5, 32-300 Olkusz
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

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi
- serwis elektronarzędzi (części zamienne)
- ostrzenie pił widiowych
- ostrzenie łańcuchów do pił
- narzędzia spawalnicze
- narzędzia pneumatyczne

Oferujemy narzędzia:
skrawające, gwintujące i pomiarowe.
Olkusz ul. Mickiewicza 16 tel.: 533 190 712 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

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

Informacje • Reklamy
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PRODUCENT SŁUPKÓW 
SIATEK • OGRODZEŃ

Podchybie 45, 32-353 Trzyciąż
tel. 12 399 49 89, 509 680 171

LAKIERNIA
PROSZKOWA
KONSTRUKCJE STALOWE
AKCESORIA
AUTOMATYKA BRAMOWA

www.euro-metsiatki.pl
              euro-met ogrodzenia

BRAMY • FURTKI • PRZĘSŁA • BALKONY

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113
www.paneleipodlogi.pl

WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE

PILAR-KOS  Paweł Maroszek

SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO 

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

MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 10.00 - 13.00

tel. 518 718 020

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

HURTOWNIA
WOD-KAN-GAZ C.O.

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

• Wymiana Kotłów (dotacje) • Instalacje Wodno-Kanalizacyjne • 
• Przyłącza Gazowe • Ogrzewanie Podłogowe • 

• Kolektory Słoneczne • Pompy Ciepła •

Olkusz, ul.K.K.Wielkiego 29, e-mail: biuro@copyservice.com.pl
tel. 506 019 185, 32 641 31 80

KASY FISKALNE
sprzedaż - serwis

25 lat 
doświadczenia
Zapraszamy!

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

oraz
radosnych spotkań w gronie najbliższych.

życzy

Reklamy


