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KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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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PON. – SOB.
800 – 2200
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Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Szkół 
Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych

8 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbył się Powiatowy Konkurs 
Recytatorski dla Szkół Podstawowych i Oddziałów Gimnazjalnych zorganizowa-
ny przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu i Starostwo Powiatowe w Olkuszu. 
Z ebranych dz i ś  pow ita ła 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury Małgorzata Żurek, 
życząc młodym wielbicielom 
poezji powodzenia.
Informacji na temat przebiegu 
konkursu udzielił Kierownik 
Działu Artystycznego Michał 
Mączka. 
W jury zasiedli: Magdalena 
Medy ńsk a – prz edstaw i-
cielka Starostwa Powiatowego 
w Ol k usz u ;  Pr z emy s ł aw 
Kania – aktor Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu, wykładowca aka-
demicki; Michał Skiba – aktor, 
instruktor teatralny i filmowiec 
i Adam Radosz – aktor, reżyser 
i instruktor teatralny, ekspert ds. 
sektora kultury w Regionalnym 
Instytucie Kultury w Katowicach. 
Wykonawcy wystąpili w kate-
gorii poezji śpiewanej oraz re-
cytacji młodszych i starszych 
uczestników. 
W czasach, kiedy Polacy czytają 
coraz mniej, a poezji prawie wcale, 
zaangażowanie dzieci i młodzieży 
w odkrywanie jej piękna i mądro-
ści niesie nadzieję na przyszłość. 
Ci, którzy stremowani siedzieli 
w zaciemnionej sali kinowej, 
nie myśleli o tym, że dzięki nim 
słowa poetów i pisarzy zaczynają 
żyć od nowa. O tym, jak ważną 
rolę pełni interpretacja, można 
było się przekonać słuchając tego 

samego utworu w dwóch różnych 
wykonaniach. 
Młodzież zaprezentowała na-
prawdę wysoki poziom, a jury 
podczas obrad dokonało trudnego 
wyboru. 
Po przesłuchaniu 20 wykonawców 
postanowiło przyznać:
W kategorii poezji śpiewanej:
•	 I nagroda –  

Emilia Prządo SP 
nr 9 w Olkuszu, 

•	 II nagroda –  
Julia Zalewska SP 
w Chechle,

•	 wyróżnienie –  
Iwona Krzystanek 
SP w Bolesławiu.

W kategorii recytacji młodszych 
uczestników:
•	 I nagroda – Olivier 

Rogozik SP w Zawadzie,

•	 II nagroda – Nicola Jeziorek 
SP nr 9 w Olkuszu,

•	 III nagroda – Wiktor 
Glanowski SP nr 
6 w Olkuszu,

•	 wyróżnienie – Wiktoria 
Piątek SP w Zawadzie.

W kategorii recytacji starszych 
uczestników:
•	 I nagroda – Igor Pałka 

SP nr 5 w Olkuszu,
•	 II nagroda – Maria 

Sioła  ZSPI nr 1 - oddz. 
gimn. w Olkuszu,

•	 wyróżnienie –  
Weronika Mosur  
ZSPI nr 1 - oddz. gimn. 
w Olkuszu i  
Mateusz Pielka  SP 
w Zarzeczu

Dni Europy w Olkuszu
11 maja na olkuskim Rynku odbył się Festyn Stowarzyszenia 
Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej SIMO „Dni Europy”. Olkuszanie 
świętowali 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Festyn odbył się pod honorowym 
patronatem Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce. 
Partnerami byli: UMIG Olkusz, 
Miejsk i Ośrodek Ku ltur y 
w Olkuszu, Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanal izacji 
w Olkuszu, Fiber, Instytut 
Pol itolog i i  Un iwer sy tet u 
Pedagogicznego w Krakowie, 
Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct – Kraków, 
S t o w a r z y s z e n i e  M i a s t a 
Partnerskie Olkusz-Schwalbach, 
Stowarzyszenie Małopolanin, 
S to w a r z y s z e n i e  A r t y ś c i 
Uśmiechu oraz Zarząd Osiedla 
Śródmieście w Olkuszu. 
Na przybyłych czekały liczne 
atrakcje. Występy artystyczne 
uczniów ze szkół podstawowych 
z terenu miasta i gminy Olkusz, 
ogródek FoodTrucków, dmu-
chany zamek, malowanie ko-

szulek z flagami państw europej-
skich, malowanie twarzy, zabawy 
z animatorem Agencji Eventowej 
la Cultura.
Imprezę prowadzi ła Olga 
Kamionka z SIMO. 
Pogoda tej wiosny nas nie roz-
pieszcza, toteż przepiękny sło-
neczny dzień był dodatkową 
pokusą, aby spędzić popołudnie 
na rynku. Dorośli odwiedzali 
namioty partnerów festynu, 
gromadząc informacje, pamiątki 
i biorąc udział w różnych konkur-
sach. Mogli również wysłuchać 
wykładu dra Łukasza Stacha 
„Przyszłość Unii  Europejskiej”.
Dzieci bawiły się wspaniale, 
dmuchany zamek był oblegany, 
malowanie koszulek przycią-
gnęło wielu chętnych, a pięknie 
pomalowanie buzie pojawiały się 
na każdym kroku. 

Niewyczerpana pomysłowość ani-
matora z agencji la Cultura zapew-
niła najmłodszym pyszną zabawę. 
Na scenie występowali uczniowie 
SP nr 1, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 
6, SP nr 9, SP w Kosmolowie oraz 
ZSPI nr 1. 
Za najlepsze przedstawienie kraju 
Unii Europejskiej przez uczniów 
szkół podstawowych wyróżniono 
szkoły: SP nr 6, SP nr 9 oraz 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Integracyjny nr 1 w Olkuszu. 
Młodzi artyści otrzymali na-
grody, a dyplomy i upominki 
wszyscy występujący. 
Na zakończenie festynu zagrał 
zespół rockowy The RoadTrip, 
stale współpracujący z MOK 
w Olkuszu, zapowiedziany przez 
Marcina Wierciocha, Kierownika 
Działu Organizacji Imprez. 

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej h
p://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13  lub osobisty w siedzibie �rm w Olkuszu, 

przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Olkuszu

OFERTA WYNAJMU LOKALI BIUROWYCH PRZY UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO 21
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu posiada do wynajęcia przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 21 dwa lokale biurowe.

• Lokal o powierzchni 25,17 m2 składający się z dwóch pokoi (12,44 m2 +12,73 m2). Czynsz za wynajem lokalu wynosi 800 zł ne�o miesięcznie + opłaty za media.

• Lokal o powierzchni 38,18 m2 składający się z dwóch pokoi (25,95 m2 + 12,23 m2). Czynsz za wynajem lokalu wynosi 1200 zł ne�o miesięcznie + opłaty za media.

Oba lokale znajdują się na I piętrze biurowca przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (dawna siedziba ING Bank Śląskiego). Wejście do budynku znajduje się bezpośrednio 
z ciągu pieszo-jezdnego ulicy Króla Kazimierza Wielkiego. Obiekt wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie oraz sieć telefoniczną i internetową.

Istnieje możliwość połączenia dwóch lokali w jeden o łącznej powierzchni 63,35 m2 bądź też dowolnej kon�guracji ilości wynajmowanych pomieszczeń w ramach w/w lokali.
Istnieje także możliwość wynajęcie całodobowego miejsca postojowego na prywatnym parkingu znajdującym się na terenie nieruchomości. Koszt 100 zł ne
o miesięcznie.

Opłaty za media: • Opłata ryczałtowa za wodę, kanalizację oraz śmieci  • Zaliczka na poczet rozliczenia centralnego ogrzewania – 3,5 zł/m2 • Opłata za energię elektryczną według wskazań licznika

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

Dzwono-Sierbowice 35, 42-426 Pilica

• Ogrodzenia  • Gabiony • Bramy • Automatyka • 
• Balustrady (zewnętrzne, wewnętrzne) •

 • OGRODZENIA I BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ •

Tel.: 502 439 059     www.ogrodzeniaarmet.pl

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 współpracę z firmami instalacyjnymi 
(elektryka, c.o., wod-kan, budowlanymi) w zakresie instalacji nowych urządzeń.

Nie wymagamy uprawnień f-gazowych. Szczegóły i oferta na zapytanie.

ROCKOWISKO 2019
27 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się coroczny przegląd kapel rockowych – Rockowisko 2019.  Dla pracowników MOK 
była to szczególna edycja tej ogólnopolskiej imprezy – po raz ostatni otwierała ją Dyrektor MOK Beata Soboń, która podjęła decy-
zję o rezygnacji ze stanowiska. Dlatego energia, jaką zawsze pulsuje Rockowisko, dla nas mieszała się ze smutkiem. 
Gości powitali Beata Soboń oraz Michał Mączka, Kierownik Działu 
Artystycznego. Imprezę prowadził Piotr Skrzynecki. 
Zaprezentowały się zespoły znane nam już z poprzednich przeglą-
dów, jak i zupełnie nowe. 
Jako pierwszy wystąpił tarnowski Mercurius, grający od 5 lat w kli-
macie rocka alternatywnego. Unikalne brzmienie zespołu wynika 
z oryginalnego łączenia melodyjności z agresywnymi riffami. Tworzą 
go: Mateusz Mazanek - wokal, Adrian Kuchyt - gitara elektryczna, 
Mateusz Kuchyt - gitara elektryczna, Patryk Pogan - gitara basowa 
oraz Jakub Piotrowski – perkusja.
Po nich sceną zawładnął olkuski Acjaton, dawny Wotum, czyli: 
Katarzyna Wrońska – wokal, Marcin A. Szostak –  gitara elek-
tryczna, Monika Pasteczka – gitara basowa i Franciszek Dobiosz 
-  perkusja. Muzyka zespołu to mieszanka hard rocka, rocka, metalu 
i gitarowych ballad. Wszystko to w oprawie kobiecego wokalu i cie-
kawych tekstów. Liderem zespołu od początku jest Marcin Andrzej 
Szostak, który jest kompozytorem muzyki autorem większości tek-
stów. Zespół Acjaton ma na swoim koncie koncerty w klubach mu-
zycznych, barach, na Dniach Olkusza i Wolbromia, finałach WOŚP, 
Festiwalu klubu New York w Łodzi; uczestniczy w festiwalach i kon-
kursach. Utwory studyjne zespołu są emitowane w różnych radiach 
w Polsce.
Little Raph ze Sławkowa w składzie: Rafał Nowak - gitara basowa, 
wokal, Norbert Mączyński – gitara, Adrian Czerwiński - gitara, 
wokal, Marcin Budziosz – klawisze, Norbert Surowiec - gitara
i Patryk Rus- perkusja, wkroczył na scenę w iście rockowej oprawie. 
Zespół nie chce wzorować się na nikim, szuka własnych brzmień 
oddających emocje towarzyszące życiu. Muzycy chcą być prawdziwi, 
muzyka to ich sposób na bycie z ludźmi, na szukanie relacji, a nie 
izolacji.
Krakowski ScarCrash, czyli: Krzysztof Przywara - gitara prowa-
dząca, Bartosz Pietrasik – perkusja, Daniel Kozioł - gitara basowa, 
Piotr Żebrak - gitara rytmiczna / chórki oraz Szymon Toboła – 
wokal, powstały w 2011 roku, po dwuletniej przerwie i zmianach 
personalnych pojawił się z nowym brzmieniem, celami oraz mate-
riałem właśnie na olkuskim Rockowisku. Życzymy pełnej sukcesów 
realizacji nowej wizji. 

Zespół QuervaMaches z Olkusza tworzą: Eryk Oramus – wokali-
sta, Jakub Świerczek – gitara prowadząca, Szymon Czopek – gitara 
basowa i Jakub Bartosiewicz – perkusja. 
Zespół założyli w 2017 roku, jako podopieczni olkuskiego MOK-u. 
Dwójkę przyjaciół, Kubę Świerczka i Szymona Czopka połączyła 
pasja do muzyki. Po długim czasie poszukiwań i prób skompleto-
wali odpowiedni skład. Ich muzyka jest wypadkową wielu inspiracji. 
Głównym motywem jest funk rock, ale zawiera też elementy blues 
rocka, jazzu, punku i rocka psychodelicznego.
Płocka Vataha to grupa przyjaciół grających od 4 lat melodyjnego 
rocka. Katarzyna Wachol – wokalistka, gitarzystka, Michał Ners – 
perkusja, Daniel Dzięgielewski – gitara basowa, Janusz Pankowski 
– gitara solowa.
W ich muzyce dominują emocje. Są laureatami Festiwalu LIPA, 
Rockowania Wieluń, Konfrontacji Kętrzyn, Riff Master Rypin, Open 
Music, Jurajskich Debiutów Olsztyn 2018. Koncertowali z Farben 
Lehre, The Analogs, Jary, Oddziałem Zamkniętym, Dżemem, 
Ryszardem Wolbachem, Wandą i Bandą. 
W 2017 nagrali teledysk do utworu Mów do mnie, promujący de-
biutancki album Zmysły. 
W 2018 roku ukazał się ich singiel zatytułowany Dokąd, zapowia-
dający kolejny studyjny
album zespołu oraz kolejny teledysk do kompozycji Krzesła. Utwór 
gościł przez 11 tygodni na 1 miejscu ALTERlisty w Radiu Victoria.
Sławkowski Styxx, grający od 6 lat, tworzą: Rafał Kania – wokal, 
Michał Karpiel – gitara, Łukasz Targosz – gitara, Tomasz Grabowski 
– bas, Radosław Smorąg – perkusja. 
Prezentuje brzmienia heavy metalu lat 90’. Zagrał wiele koncertów 
w całej Polsce u boku m.in. KSU, CETI, Cochise, Chłopy z Placu 
Broni i wielu innych.
Obecnie promują nadchodzący album „Wilczy Głód”, nagrany 
z udziałem tragicznie zmarłego perkusisty Pawła Niedziółki.
I wreszcie ostatni uczestnicy – zespół z Frankfurtu – Past Reflection. 
Bilel Aboudi - wokal, Kiran Echt – perkusja, Mate Polunic - gitara, 
Elias Hartard - gitara, Kyle Kahraman – bas.

Ich muzyka to najprawdopodobniej NuMetal. Grają mniej-
sze i większe koncerty, w ubiegłym roku wygrali Schwalbacher 
Rockwettbewerb, zagrali w Museumsuferfest Frankfurt w 2018, na 
Musikmesse 2018, Rock Gegen Rechts Festival 2018 oraz w kilku 
klubach we Frankfurcie i okolicach.
Grają własne utwory, a ich teksty, napisane w języku angielskim, 
dotyczą depresji i agresji, a także zagadnień społeczno-krytycznych, 
takich jak religia i wolna wola. Cechuje ich niewiarygodna dynamika, 
niemal fruwają nad sceną. Niestety podczas ich występu dymu na 
scenie było tyle, że zdjęcia nie udałoby się zrobić nawet przy pomocy 
psa-przewodnika. 
Ich koncert zakończył Rockowisko. 
Wszyscy w napięciu czekali na zakończenie obrad jury w składzie: 
Piotr Kalicki, Piotr Południak i Krzysztof Kossowski. 
I wreszcie… zwycięzcą tegorocznego Rockowiska został zespół… 
Past Reflection! Po raz pierwszy w historii imprezy niemiecki zespół 
wygrał!
Muzycy otrzymali z rąk Dyrektor Beaty Soboń czek na 2000 zł.  
Owacje, gratulacje, a także zadowolenie przedstawicieli Rock Club 
Schwalbach: Michaela Schedelik, Gabi Schedelik-Ott i Ramona 
Beyera, którzy co roku uczestniczą w Rockowisku jako przyjaciele 
z naszego miasta partnerskiego. 

Informacje • Reklamy
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Czy leci z nami bagaż? Czyli co zrobić,  
gdy na miejscu ląduje sam pasażer

Wakacyjny sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. Dla lotnisk to wyjątkowy okres, podczas którego obsługują wzmożony ruch 
pasażerski. Choć infrastruktura lotnicza jest stale modernizowana, to wciąż jednym z największych problemów, z jakimi muszą 
mierzyć się podróżni, są opóźnione lub zgubione bagaże.
Według badania SITA 2018 Baggage Report, w 2017 r. europejskie 
lotniska były światowym liderem zagubienia bagażu i blisko co 140 
pasażer nie mógł cieszyć się z odbioru swojej walizki po lądowa-
niu. Choć niekorzystne statystyki wciąż ulegają poprawie za sprawą 
coraz lepszych systemów zarządzania bagażem, to jednak ryzyko 
rozpoczęcia urlopu czy podróży służbowej bez przedmiotów osobi-
stych jest nadal wysokie. Do zagubienia walizki dochodzi najczęściej 
w wyniku zamieszania, problemów na lotnisku, awarii urządzeń 
transportujących w porcie wylotowym, ze względów operacyjnych 
lub z powodu pomyłki. Czy pasażer ma zatem jakikolwiek wpływ 
na ryzyko zagubienia bagażu?

Miej swój bagaż pod kontrolą

Istnieje wiele możliwości, by zminimalizować możliwość zagubienia 
bagażu. – Każdy bagaż powinien być podpisany imieniem, nazwi-
skiem oraz adresem. Dobrze jest zadbać o jakiś charakterystyczny 
element naszej walizki – wstążkę, naklejkę czy cokolwiek innego, 
co pozwoli nam rozpoznać ją z daleka – podkreśla Rafał Nawrocki, 
specjalista ds. obsługi pasażerów Portu Lotniczego Lublin. – Jeśli 
przewożona zawartość jest wyjątkowo cenna, pomyślmy o zadekla-
rowaniu wyższej wartości bagażu w trakcie odprawy. Co prawda 
wiąże się to z koniecznością wniesienia stosownej opłaty, jednak po-
zwoli na lepsze zabezpieczenie przewożonych przedmiotów – dodaje 
Rafał Nawrocki. Równie istotne jest odpowiednie zarezerwowanie 
poszczególnych etapów podróży tak, aby przerwy pomiędzy lotami 
nie były za krótkie (absolutne minimum to 35 minut), a nasze walizki 
zostały przetransportowane na czas. Z kolei po odebraniu bagażu 
z taśmy karuzeli należy upewnić się, czy przypadkiem nie pomylili-
śmy walizki. Przewoźnik bowiem nie ponosi odpowiedzialności za 
bagaż, gdy zostanie on omyłkowo zabrany przez innego podróżnego.

Zgłaszanie zguby

Zagubienie bagażu w trakcie podróży nie należy do przyjemnych 
doświadczeń, jednak gdy już się przytrafi, to warto jak najszybciej 
udać się do Biura Reklamacji Bagażowych, zwanego też Biurem 
Bagażu Zaginionego (ang. Lost Luggage lub Lost and Found). Tam 
o zaistniałej sytuacji należy poinformować obsługę portu lotniczego 
lub przedstawiciela linii lotniczej, który w takich przypadkach jest 

pierwszym źródłem informacji. 
– W poszukiwaniach pomoże 
nam pot wierdzenie nadania 
bagażu, które otrzymaliśmy 
podczas odprawy w porcie wy-
lotu. Zostaniemy poproszeni o 
dokładny opis własności oraz 
podanie danych kontaktowych. 
Pamiętajmy, że dokonanie zgło-
szenia jest niezwykle ważne – 
jego brak może wiązać się z tym, 
że przewoźnik nie weźmie odpo-
wiedzialności za zgubę – infor-
muje Rafał Nawrocki.
Podczas dokonywania zgłoszenia 
personel stanowiska bagażowego 
wprowadzi dane o zaginionym 
bagażu do systemu śledzenia 
Worldtracker Baggage Tracking. 
Będziemy ponadto musieli wypeł-
nić Raport Niezgodności Własności – ang. Property Irregularity 
Report (PIR). W zamian otrzymamy bardzo ważny numer refe-
rencyjny, który umożliwi śledzenie aktualnych informacji o bagażu 
przez internet, a także posłuży do odbioru naszej walizki lub torby. 

Należna rekompensata

Zagubione bagaże zwykle dolatują kolejnym lotem. W sytuacji, 
gdy oczekując na doręczenie potrzebujemy czegoś z naszej walizki, 
możemy zakupić zastępczo niezbędne rzeczy (w rozsądnej, a więc 
niewygórowanej cenie), a potem domagać się od przewoźnika zwrotu 
poniesionych kosztów. Pasażer ma prawo nabyć produkty takie jak 
kosmetyki czy bielizna lub coś do ubrania. Należy wówczas pamiętać, 
by zachować paragony i przekazać je przewoźnikowi wraz z wypeł-
nionym wnioskiem w ciągu 21 dni. – Jeżeli bagaż zaginął w trakcie 
podróży powrotnej, najprawdopodobniej poszkodowany będzie 
mieć dostęp do niezbędnych przedmiotów w domu. W większości 

takich przypadków koszty związane z zakupem nie będą pokryte 
przez przewoźnika ani ubezpieczyciela – zaznacza Rafał Nawrocki.
O przybyciu zguby do portu docelowego poinformuje nas przewoź-
nik. Odnaleziony bagaż można odebrać osobiście albo za pomocą 
kuriera, który dostarczy go pod dowolnie wskazany adres. Koszt 
dostawy spoczywa na liniach lotniczych. W przypadku, gdy bagaż nie 
odnajdzie się w terminie 21 dni od zaginięcia, zgodnie z konwencją 
montrealską poszkodowanemu przysługuje rekompensata finansowa 
w wysokości do 1131 SDR (umowna jednostka monetarna), co sta-
nowi równowartość prawie 6000 zł. To jednak skrajne przypadki, 
które są rozpatrywane indywidualnie. Warto pamiętać, że pasażer 
zawsze ma możliwość wniesienia skarg i zażaleń na linię lotniczą. 
Roszczenia można też zgłaszać do zakładu ubezpieczeń, jeśli wyku-
piliśmy ubezpieczenie podróżne. Dokładny zakres odpowiedzialności 
przewoźników ograniczony jest przepisami międzynarodowymi.

Prawie 100 mln zł dla 
zagrożonych wykluczeniem

Blisko 8 tysięcy dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym, a także ich rodziców otrzyma pomoc dzięki środkom 
pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Z konkretnej pomocy, edukacyj-
nych zajęć, a także fachowego 
poradnictwa skorzystają pod-
opieczni 169 placówek wsparcia 
dziennego. W tej edycji kon-
kursu dofinansowanie otrzyma 
aż 35 projektów, opiewających na 
kwotę prawie 97 mln zł.
Bony gwarantujące przyznanie 
unijnych dotacji przedstawicielom 
samorządów i instytucji przekazał 
wicemarszałek Łukasz Smółka.
Warto dodać, że o dofinansowa-
nie projektu w ramach konkursu 
mogły ubiegać się następujące 
podmioty: JST, ich związki i sto-
warzyszenia, jednostki organiza-
cyjne JST posiadające osobowość 
prawną, organizacje pozarządowe, 
organizacje non-profit, kościoły 
i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków wy-
znaniowych, podmioty ekonomii 
społecznej, instytucje publiczne 
i prywatne świadczące usługi me-
dyczne oraz przedsiębiorcy.
Co przyniesie nowe rozdanie?

35 nowo wybranych projektów 
oznacza 169 placówek, w których 
opieką zostanie objętych ponad 8 
tys. osób – dzieci, młodzieży i ich 
rodziców, zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. Na 
pomoc mogą liczyć także osoby 
z niepełnosprawnościami oraz 

ci, którzy korzystają z pomocy 
żywnościowej.
Nowe świetlice powstaną w 15 
powiatach Małopolski, w tym 
w Limanowej, Nowym Sączu 
i Krakowie. Wsparcie otrzymają 
także placówki już istniejące. 
Najwięcej projektów zostanie zre-
alizowanych w powiecie olkuskim 
(sześć) oraz gorlickim i limanow-
skim (po cztery).
Zajęcia w placówkach zostaną 
zorganizowane na podstawie in-
dywidualnych planów wsparcia, 
opracowanych z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji problemowej, 
potencjału, predyspozycji, potrzeb 
dziecka oraz jego rodziny.
W przypadku placówek prowa-
dzonych w formie opiekuńczej 
oferta usług obejmie w szcze-
gólności opiekę i wychowanie, 
pomoc w nauce oraz organizację 
czasu wolnego poprzez zabawę 
i zajęcia sportowe. Placówki pro-
wadzone w formie specjalistycz-
nej będą koncentrowały się na za-
jęciach socjoterapeutycznych dla 
najmłodszych, terapeutycznych, 
korekcyjnych, kompensacyjnych 
oraz logopedycznych, a także na 
realizacji programów indywidu-
alnych. Z kolei placówki prowa-
dzone w formie podwórkowej 

zapewnią działania animacyjne 
i socjoterapeutyczne.
Dzięki szerokiemu wachlarzowi 
zajęć dzieci i młodzież będą mo-
gły rozwinąć swoje kluczowe 
kompetencje, w szczególności 
w zakresie porozumiewania się 
w językach obcych, kompetencje 
matematyczne i naukowo-tech-
niczne, a także informatyczne i te 
związane z przedsiębiorczością.

Czy nowe inicjatywy 
powielą szanse na sukces?

Oczywiście, że tak! Wystarczy 
spojrzeć na dotychczasowe efekty 
realizowanych przedsięwzięć! 
55 placówek wsparcia dzien-
nego, ponad 2 tys. osób, które 
już skorzystało z ich oferty. A to 
jeszcze nie koniec. W najbliższe 
wakacje Zarząd Województwa 
Małopolskiego, za pośrednic-
twem Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości, uruchomi 
kolejny nabór wniosków. Tym ra-
zem do rozdysponowania będzie 
29 mln zł. Szczegółowe informacje 
już wkrótce na stronie www.rpo.
malopolska.pl

Źródło:http://www.fundusze.ma-
lopolska.pl/wiadomosci/program-
-regionalny/wiadomosci/dzieci-i-
-mlodziez-w-centrum-uwagi
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Ryczówek: Gminny Dzień Strażaka  
i jubileusz 90-lecia OSP Rodaki

W sobotę 11 maja w Ryczówku obchodzono uroczyście Gminny Dzień Stra-
żaka. Strażackie święto było okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym 
druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do poświęcenia i przekaza-
nia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ryczówek. Swój jubileusz 
w tym dniu świętowała OSP Rodaki – 90 lat istnienia jednostki!
Uroczystość odby ła się na 
placu przed strażnicą OSP 
w Ryczówku, a rozpoczęła ją msza 
święta w intencji strażaków i ich 
rodzin. Nabożeństwo odprawili 
wspólnie: ks. Jarosława Kwiecień, 
proboszcz parafii Rodaki oraz ks. 
Marek Plebanek, kapelan straża-
ków OSP, proboszcz sąsiedniej 
parafii Kwaśniów. 
Po mszy świętej nastąpił uroczy-
sty apel poprowadzony przez do-
wódcę uroczości druha Patryka 
Pandla z OSP Ryczówek. W cza-
sie apelu przekazano samochód 
ratowniczo-gaśniczy, który 
służy jednostce OSP Ryczówek. 
Jest to fabrycznie nowy pojazd 
o wartości ok. 750 tys. zł, któ-
rego zakup  został dofinanso-
wany ze środków Województwa 
Małopolskiego w ramach kon-
kursu „Bezpieczna Małopolska 
2018”, a także z innych źró-
deł: m.in. Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i  G o s p o d a r k i  Wo d n e j 
w  K r a k o w i e  w  r a m a c h 
„Ogólnopolskiego programu 
f inansowania służb ratowni-
czych” oraz ze środków budże-
towych Gminy Klucze. W prze-
kazaniu samochodu jednostce 
OSP w Ryczówku uczestni-
czyli: przedstawiciel Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej bryg. Paweł 
Susło, Zastępca Komendanta 
PSP w Olkuszu mł. br yg. 
Michał Polak, przedstawiciel 
WFOŚiGW (st. bryg. w stanie 
spoczynku) Piotr Konar oraz Wójt 
Gminy Klucze Norbert Bień.
W dalszej części uroczystości 
wręczono odznaczenia wyróżnio-
nym strażakom. Oto lista wyróż-
nionych i przyznane odznaczenia:
•	 Srebrny Medal  

za Zasługi dla Pożarnictwa: 
Piotr Guzik

•	 Brązowy Medal  
za Zasługi dla Pożarnictwa: 
Karolina Janda

•	 Odznaka Zasłużony 
dla Pożarnictwa Ziemi 

Olkuskiej: 
Adam Myszor, 
Marek Dąbrowski

•	 Złoty Medal Na Straży: 
Mieczysław Kamionka, 
Maciej Maruszczyk

•	 Odznaka Wzorowy Strażak:  
Marcin Osuch, 
Michał Sadkowski 

Na obchodach Gminnego Dnia 
Strażaka gościł także przedstawi-
ciel straży pożarnej z partnerskiej 
gminy w Niemczech, Druh Uve 
Ludwig, który z okazji 15-letniej 
współpracy z jednostkami straży 
w Gminie Klucze otrzymał od 
Wójta Gminy Klucze Norberta 
Bienia i Zarządu Gminnego 
ZOSP RP  w Kluczach okolicz-
nościowy upominek.
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KĄCIK KULINARNY

Lunchbox do pracy – prosty 
przepis na warzywa
Na blogu już znajdziecie kilkanaście przepisów na takie pyszne, 
zdrowe zawartości pudełka. Przeważnie przygotowuje je rano, 
tak wstaje codziennie w okolicach 4:45 – 5:00 wchodzę do kuchni.  
Rozglądam się co mam pod ręką i tak powstają moje pomysły.
Czemu rano ? bo to godzina dla mnie :) Ponieważ to 
czas kiedy cała rodzina jeszcze śpi, nikt ode mnie nic 
nie chce : ) i mogę spokojnie gotować : )
Pomysł na ten lunch właśnie tak powstał, na stole le-
żały ostatnie szparagi i kawałek cukinii z wczorajszej 
kolacji.  W lodówce stał słoik z kaparami, suszonymi 
pomidorami, do tego trzeba było dodać coś jeszcze 
i tak padło na kuskus.
Lunchbox warzywy do pracy 

•	 1/2	cukinii
•	 3	suszone	pomidory
•	 2	ząbki	czosnku
•	 4	szparagi
•	 2	łyżki	kuskusu	ugotowanego	(	ugo-
tuj	wg	przepisu	na	opakowaniu	)

•	 kilka	oliwek
•	 kilka	kaparów
•	 2	łyżki	ciecierzycy	z	puszki
•	 1	pasty	paprykowej

Na patelni rozgrzałam 1 łyżkę oleju rzepakowego 
i podsmażyłam na nim czosnek (przez niecałą mi-
nutę ) potem dodałam suszone pomidory, cukinię, 
oliwki.  Podlałam całość łyżką wody i zakryłam 
pokrywką.  Po chwili dorzuciłam pokrojone 
szparagi oraz ciecierzycę, dolałam odrobinę wody 
i pastę paprykową, zamieszałam i zakryłam po-
krywką, aby całość się udusiła.
Do miski przełożyłam ugotowany kuskus, do tego 
dodałam warzywa, wymieszałam i gotowe : )
Czyż to nie szybkie ? całość trwała naprawdę kilka 
minut.

W międzyczasie do słoika nasypałam 2 łyżki płat-
ków owsianych, dodałam 3 łyżki jogurtu wymie-
szałam, na górze ułożyłam pokrojonego banana 
w plasterki i posypałam cynamonem – drugie 
śniadanie gotowe. Ponieważ jem też w pracy po-
południowy „podwieczorek ” to do mniejszego 
pudełeczka dałam 3 łyżki białego sera, dodałam 
pokrojonego pomidora i z tego o 15.00 zrobiłam 
kanapki : )

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

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

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

Organizacja imprez okolicznościowych:
wesela • komunie • chrzciny • 18-ki • przyjęcia rodzinne • stypy

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

tel.: 537 426 400

Dowóz
do

klienta! 

Stres, stres i po stresie
Nie da się żyć bez stresu. Doświadczamy go, gdy czujemy się zagrożeni albo 
oceniani. Czasem nam pomaga, częściej przeszkadza. Kłopoty związane z napię-
ciem nie kończą się jednak w chwili rozwiązania czy zniknięcia problemu. Powrót 
do formy po doświadczeniu silnego stresu jest trudny i może wymagać czasu.

Człowiek cały w nerwach
Stres to zjawisko angażująco nasze 
ciało, serce i umysł. Mówiąc technicz-
nie oprócz napięcia jakie pojawia się 
w ciele (nie zawsze jest ono odczuwane, 
jeśli przyzwyczajamy się do niego 
możemy nawet nie zauważać, kiedy 
powstaje), przeżywamy silne emo-
cje, a także mogą pojawić się zmiany 
w naszym myśleniu (może okazać się, 
że myślimy sprawniej i szybciej albo 
wręcz przeciwnie – trudno się skupić 
czy zobaczyć pełen horyzont jakiejś 
sprawy). Silny stres jest doświadcze-
niem wyczerpującym, męczącym 
i mobilizującym do dużego wysiłku 
w tych trzech sferach. Kiedy sprawy 
wychodzą na prostą często okazuje 
się, że nie jest łatwo „wrócić do siebie”. 
Wiele osób choruje nie podczas stre-
sujących zdarzeń w swoim życiu, tylko 
tuż po nich. Dzieje się tak dlatego, że 
mobilizacja organizmu zużywa różne 
jego zasoby owocując osłabieniem 
odporności. Ostatnie doniesienia na-
ukowe pozwalają domyślać się związ-
ków pomiędzy doświadczaniem przy-
krych uczuć i spadkiem odporności 
w związku z florą bakteryjną jelit, jest 
to jednak nadal zbyt mało przebadany 
temat, by móc wyciągać jednoznaczne 
wnioski i interpretacje.

Recepta na regenerację
Pewne natomiast jest to, że czas po 
doświadczeniu silnego stresu nie jest 
dobry na nadrabianie zaległości. To 
moment, w którym należy pozwolić 
organizmowi uzupełnić nadszarpnięte 
zasoby i naładować baterie. Sen, tlen, 
zdrowa dieta i woda pomogą w rege-
neracji na najbardziej podstawowym 

poziomie. Aby dostarczyć ich sobie 
w bezpiecznej proporcji potrzebna 
jest pewna równowaga i wsłuchanie 
się w swoje potrzeby. Nie można się 
wyspać ani najeść na zapas, warto jed-
nak liczyć się z tym, że po emocjonal-
nym wysiłku można czuć zwiększone 
zapotrzebowanie na wypoczynek, 
a regularne, zdrowe posiłki wspo-
mogą regenerację. Tlen, woda i sen to 
ważne czynniki wspierające bieżącą 
pracę mózgu. W stresie metabolizm 
układu nerwowego wzrasta, zużywa 
więc więcej tlenu, a woda zawiera mi-
kroelementy konieczne w pracy synaps, 
wymianie impulsów pomiędzy komór-
kami. Osoby, którym zdarzyło się do-
świadczyć migreny w sytuacji przemę-
czenia, odwodnienia czy znacznego 
stresu wiedzą jak ważny wpływ na 
pracę układu nerwowego mają te, 
wydawało by się, proste sprawy. 
Tak jak emocje, które przeżywamy od-
działują na ciało, tak samo odczucia 
fizyczne mogą wpływać na samopo-
czucie(więc też je poprawiać). Napięte 
w stresie ciało warto rozluźnić fundu-
jąc sobie aktywność fizyczną w ramach 
swoich możliwości. Dla kogoś, kto nie 
uprawia sportu może to być szybki 
spacer po lesie czy parku (tlen!), osoby 
bardziej aktywne na co dzień mogą 
zwrócić się w stronę ulubionej dyscy-
pliny. Przyjemność płynąca z ruchu 
i rozluźnienie ciała pomogą zniwelo-
wać negatywne skutki stresu, ale też 
uodpornić się, wzmocnić swój nastrój 
i pozytywną postawę. Jeśli podczas 
doświadczania stresu napięcie spo-
wodowało ból jakiejś partii ciała być 
może konieczne będzie wsparcie fizjo-
terapeuty – nie ma co z tym zwlekać, 

„przechodzenie” nawykowych napięć 
powodujących dyskomfort może skut-
kować nawarstwianiem się kłopotów.

W pułapce efektywności
Żyjemy w czasach, w których efektyw-
ność jest ważną wartością. Nie każdy 
się do tego przyzna, ale to ile zadań 
na siebie bierzemy i w jaki sposób się 
z nich wywiązujemy, często jest pod-
stawą do oceniania siebie nawzajem. 
Kilka luźnych dni po stresie, który 
nierzadko eliminuje nas z zaangażo-
wania w jakąś sferę życia, może się wy-
dawać mało realistyczne. Zwłaszcza, 
jeśli spojrzymy na to jak na czas, który 
ma być błogim lenistwem czy własną 
przyjemnością. Tymczasem okres re-
generacji po doświadczeniu silnego na-
pięcia jest potrzebny do tego by zacho-
wać zdrowie – fizyczne i psychiczne. 
Kiedy więc próbujemy nadgonić różne 
sprawy, a one same wymykają się z rąk, 
nie oskarżajmy się o lenistwo czy nie-
zdarność. Zaakceptujmy ten stan rze-
czy, przyznajmy przed sobą, że potrze-
bujemy regeneracji i pozwólmy sobie 
na nią – poprośmy o pomoc, sięgnijmy 
po wsparcie – zanim będzie za późno. 
Zużycie zasobów emocjonalnych i fi-
zjologicznych prowadzi do licznych 
schorzeń somatycznych i psychicz-
nych. Rady, które zawarłam w tym 
tekście nie będą skuteczne w sytuacji 
depresji czy nerwicy, wtedy będzie już 
za późno na profilaktykę. 

	v Emilia	Owoc	
Psycholog - Psychotrapeuta 

tel. 508 341 423 
emilia.owoc@gmail.com 

www.psychologkrzeszowice.pl
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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

16.05.2019            Czwartek ul. K.K. Wielkiego 60

17.05.2019 Piątek ul. Legionów Polskich 14

18.05.2019 Sobota ul. Buchowieckiego 15A

19.05.2019 Niedziela ul. Skwer 6

20.05.2019 Poniedziałek ul. K.K. Wielkiego 64B

21.05.2019 Wtorek ul. Nullo 2

22.05.2019 Środa ul. Buchowieckiego 15A

23.05.2019 Czwartek ul. K.K. Wielkiego 64B

24.05.2019 Piątek ul. Krakowska 16

25.05.2019 Sobota al. 1000-lecia 2B

26.05.2019 Niedziela ul. Mickiewicza 7

27.05.2019 Poniedziałek ul. Skwer 6

28.05.2019 Wtorek ul. Orzeszkowej 22

29.05.2019 Środa al. 1000-lecia 2B

30.05.2019 Czwartek ul. Legionów Polskich 14

31.05.2019 Piątek ul. K.K. Wielkiego 28 

1.06.2019 Sobota ul. Krakowska 16

2.06.2019 Niedziela ul. K.K. Wielkiego 14

3.06.2019 Poniedziałek ul. K.K. Wielkiego 24

4.06.2019 Wtorek ul. Piłsudskiego 22

5.06.2019 Środa ul. K.K. Wielkiego 64B

6.06.2019 Czwartek ul. Mickiewicza 7

7.06.2019 Piątek ul. Orzeszkowej 22

8.06.2019 Sobota ul. K.K. Wielkiego 28 

9.06.2019 Niedziela ul. K.K. Wielkiego 60

10.06.2019 Poniedziałek ul. Rabsztyńska 2

11.06.2019 Wtorek ul. Skwer 6

12.06.2019 Środa ul. Krakowska 16

13.06.2019 Czwartek ul. Nullo 2

DYŻURY APTEK

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

APEL O POMOC
Szanowni Państwo, 

Wśród nas są osoby, które zmagają się z wieloma 
trudnościami. Jedną z takich osób jest Pani Anna 
Siemniszko mieszkanka Klucz, do której trafiła 
nasza redakcja po telefonie od Pana Zbigniewa – 
męża Pani Anny z prośbą o nagłośnienie sytuacji, 
w jakiej obecnie się znajdują.

Pani Anna to osoba niepełnosprawna, poruszająca się 
na wózku inwalidzkim, która od dzieciństwa zmaga 
się z chorobą Heinego Medina. W codziennym życiu 
pomaga jej mąż. Pan Zbigniew także jest niepełno-
sprawny, choć jest w stanie poruszać się na własnych 
nogach, a nawet pchać wózek z żoną.

I choć oboje darzą się miłością i naprawdę doskonale sobie radzą, to jednak nie 
są w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Przeszkodą są przede wszystkim finan-
se. Pani Ania potrzebuje stałej rehabilitacji, aby Jej stan zdrowia nie pogarszał się 
tak szybko. Marzy Im się również podjazd dla wózka od strony balkonu. Teraz, aby 
wyjść z żoną na spacer, Pan Zbigniew musi prosić sąsiadów o pomoc w zniesieniu 
wózka. Koszt wykonania podjazdu to 60 tys. zł, z czego 60% finansuje PFRON, gdzie 
został złożony stosowny wniosek, a 40% to wkład własny (ok. 25 tys. zł).

Pan Zbigniew zwraca się do firm, instytucji, mediów, ludzi dobrej woli wrażliwych 
na ludzką krzywdę i cierpienie o pomoc w wykonaniu podjazdu dla swojej żony 
Anny poprzez wpłaty na podany niżej numer konta. Każda nawet symboliczna 
wpłata jest nieoceniona i daje szanse na spełnienie marzeń.

Na apel o pomoc dla Pani Anny Siemniszko odzew jest pozytywny, znalazły się 
firmy, które w odpowiedzi na apel zadeklarowały pomoc w postaci materiałów 
budowlanych czy też poszerzenia i dostosowania drzwi balkonowych pod mający 
powstać podjazd, jednak w dalszym ciągu do pełnej kwoty brakuje około 9 tys. zł.

Pomóżmy Pani Ani zawalczyć o samodzielność! 
Rachunek Bankowy:  

BANK PEKAO SA,  nr konta: 05 1240 4953 1111 0010 5900 5464 
Tytuł wpłaty: PODJAZD

Kontakt: Zbigniew Siemniszko, tel.: 508 168 926

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

MARUSIA 
Piękna kudłata sunia

Marusia to piękna, bardzo wesoła, kochana 
i niesamowicie urocza suczka o bardzo 
łagodnym usposobieniu.
Suczka jest bardzo przyjazna do ludzi, 
ładnie chodzi na smyczy, jest posłuszną, 
grzeczną sunią, która uwielbia kontakt 
z opiekunami, przytulanie, głaskanie, 
bliskość.
Marusia ma piękną, dość długą, mięciutką 
okrywę w kolorze gorzkiej czekolady i jasne 
końce łapek. Można ją głaskać i przytulać 
bez końca, bardzo to lubi. 
Nie jest typem samotnika, a pogodną, kon-
taktową psią dziewczynką. Marusia doga-
duje się z innymi psiakami, ale czasem bywa 
o nie nieco zazdrosna.
Z niektórymi świetnie się bawi, inne 
w boksie odgania podczas karmienia. Na 
spacerach nie sprawia jednak problemów. 
Pięknie chodzi na smyczy.
Marusia ma około 4-5 lat,  waży około 12-13 
kg, to jej właściwa masa ciała.
Na spacerach zaczepia łapkami wolonta-
riuszy, prosi o głaskanie. Bardzo prosimy 
o dobry dom dla Marusi. 

Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. 
Jest zaczipowana i wysterylizowana.

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do 
nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim (około 40 
km od Krakowa). Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska są przed adopcją sterylizowane lub kastrowane i poza względami 
medycznymi nie ma od tego odstępstwa. Informujemy, że nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie 
adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8:00-20:00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. 
Tel: 793 993 779. Smsów nie otrzymujemy                                    schroniskopsiepole.pl

FIFI
Malutki łaciaty piesek

Przedstawiamy Fifiego - wspaniałego, 
malutkiego, bardzo kochanego psiaka, 
który trafił pod naszą opiekę.
Fifi jest młodym, uroczym psiakiem. Obec-
nie ma około 9-10 miesięcy, waży 7 kg, 
większy już raczej nie będzie.
Psiak jest bardzo przyjaźnie nastawiony 
do opiekunów. Przytula się, wystawia 
brzuszek do głaskania, liże po rękach. To 
bardzo uroczy maluszek, który w każdy 
możliwy sposób próbuje zaskarbić sobie 
względy opiekunów.
Fifi potrafi usiąść na stopach człowieka, 
wtulać się ciałem w opiekunów i delikat-
nie, nieśmiało merdać ogonkiem. Mruży 
oczka, delektuje się chwilami bliskości. To 
"strasznie fajny" piesek. Głaskany zastyga 
w bezruchu :).
Fifi ładnie chodzi na smyczy, nie ciągnie, 
nie wyrywa się i nie ucieka. Dogaduje się 
z innymi pieskami. Czasem na początku 
potrafi szczeknąć na większego psa, a za 
chwilę bawi się z nim na wybiegu.
To rewelacyjny mały piesek, który szu-
ka nowego, kochającego domu. Prosimy 
o szansę.

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest ogól-
nie zdrowy. Został odrobaczony i odpchlony. 
Jest zaczipowany i wykastrowany.

HOMEREK
Miły pies o pięknych uszkach

Przedstawiamy Homerka - pięknego, bar-
dzo miłego, grzecznego psiaka, który trafił 
pod naszą opiekę.
Homer to piesek średniej wielkości; waży 
około 20 kg, ma obecnie około 5-6 lat.
Psiak jest super pogodnym, kochanym 
zwierzaczkiem. 
Homer ładnie chodzi na smyczy. Na począt-
ku spaceru z radości zdarza się mu troszkę 
pociągnąć, ale bardzo łatwo jest go przy-
wołać i zachęcić do spokojnego spaceru.
Psiak nie jest hałaśliwy, nie sprawia 
problemów. Ma piękne, duże uszka, 
które wraz z dużymi oczkami pokazują 
wszelkie jego emocje.
Bardzo prosimy o dobry dom dla Homerka. 
To wrażliwy, ale wspaniały i wyjątkowy 
piesek. Prosimy o szansę..

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany i wyka-
strowany.

Schronisko Psie Pole
Racławice	91,	32-222	Racławice	k/Miechowa;	woj.	małopolskie

www.schroniskopsiepole.pl	•	e-mail:	schroniskopsiepole@interia.pl	•	Tel	kont:	793-993-779
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
3. trzecie miasto Czech
7. Ogon zająca
9. Coca-..., napój gazowany
10. Przyjaciółka Gucia z dobranocki
11. Helmut, b. kanclerz RFN
12. Ojciec Sema
13. Składnik zalewy do marynowania
15. Poddawane strzyży
18. Odcinek części przebywanej trasy
20. Lokalny rywal AC Milanu
21. Zaczyna uprawiać jakąś sztukę
24. Potocznie: czyjeś rzeczy, toboły 
27. Odwzajemnienie odwiedzin
28. ... Gilowska, b. wicepremier 
29. Libańskie drzewo
30. Tył klaczy
31. Schronienie udzielane dysydentowi 

Pionowo: 
1. Korytarz wydrążony przez więźniów
2. Dawniej: wolne dla służby
4. Piosenka żeglarska
5. Ukochany Julii Kapuleti 
6. Głośna małpa z kapucynek 
8. Pantofle sprintera
14. Stałe stanowisko w firmie 
16. Zażenowanie
17. Część monitora
19. Pot. produkt nielegalnego kopiowania 
22. Silnik na olej napędowy 
23. Miłośnik pudli, mopsów
24. "... i ludzie" J. Steinbecka 
25. Podróż samochodem 
26. Kwitnące marcinki 

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

Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się w 
poniedziałek (20.05.br.) między 9.00 a 9.30 do redakcji 

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

NAGRODY:

Malwina Ferenz „ŻYCIE PEŁNE BARW”
Zajrzyj do Neon Café, spróbuj aromatycznej 
kawy i posłuchaj opowieści o wszystkich 
barwach życia.
W tej klimatycznej kawiarni codziennie 
czeka na Ciebie dokładnie to, na co masz 
ochotę, i ktoś, kto ma dla Ciebie czas. 
Każdy z nas skrywa opowieść, a atmosfera 
tego miejsca skłania do długich rozmów. 
Posłuchaj osób siedzących tuż obok.
Do Neon Café zajrzy dziś kobieta, która 
dla roześmianego mężczyzny z fotografii 
pojechała w nieznane. Dla jej opowieści 
zatrzyma się nawet zabiegany policjant z czarną kotką u boku. 
Do kawiarni wstąpi więcej niezwykłych gości: uliczny grajek 
skrywający pewną tajemnicę; przyszły ojciec świętujący                
w samotności; kobieta, która nie jest stąd, lecz nie chce 
wyjechać…
W każdym z nas drzemie niezwykła opowieść. Wybierz się na 
spacer po słonecznych uliczkach Wrocławia i poszukaj jedynej 
takiej Neon Café, gdzie ściany przesiąknięte są historiami 
mieszkańców. Może to miejsce istnieje naprawdę?

Lidia Liszewska, Robert Kornacki 
„ZACZEKAJ NA MNIE”

Po burzliwym rozstaniu Matyldzie został 
tylko jeden list, który czekał w skrzynce od 
roku. Zawarte w nim wyjaśnienia Kosmy 
wszystko komplikują, bo przez ten czas 
życie kobiety całkowicie się zmieniło. 
Jej nową codzienność wypełnia samotne 
macierzyństwo i powracające myśli                 
o ukochanym. Czy Matylda będzie nadal 
na niego czekać, gdy obok pojawi się inny 
mężczyzna?
Kosma musi teraz poświęcić wszystkie 
swoje siły na walkę o własne zdrowie. Jak 
pogodzi porywczy temperament z 
przestrzeganiem zaleceń lekarzy? Czy drogi tych dwojga 
jeszcze się zejdą?

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 !!!

Motocykliści wrócili na drogi
Sezon motocyklowy już w pełni rozpoczęty. Ocieplenie i słoneczna pogoda 
sprawiły, że na drogach pojawili się kierujący motocyklami.
Pasjonaci motocykli to osoby, dla któ-
rych jazda tym pojazdem to prawdziwa 
przyjemność. Zdarzają się również tacy, 
którzy wsiadają na motocykl i ponosi ich 
wyobraźnia, nie zwracają uwagi na ja-
kiekolwiek zasady i przepisy na drodze.  
Brawurowa jazda, niebezpieczne zacho-
wania, w tym nadmierna prędkość to 
najczęstsze przewinienia motocyklistów.
W 2018 roku na terenie Małopolski 
wśród motocyklistów odnotowano 304 
ofiary wypadków drogowych, w tym 
17 poniosło śmierć, a 287 zostało ran-
nych. Można powiedzieć, że co 13. 
ofiara śmiertelna na drodze to kierujący 
motocyklem.
Zapewne wielu wypadków można byłoby 
uniknąć, gdyby motocykliści przestrze-
gali przepisów ruchu drogowego, a kie-
rowcy pozostałych pojazdów uszanowali 
ich prawa.
Motocyklista przy zderzeniu z samocho-
dem, czy przeszkodą na drodze zazwyczaj 
odnosi poważne obrażenia ciała lub po-
nosi śmierć. Często zdarza się, że młodzi 
ludzie jeżdżą motocyklami, nie mając do 
tego uprawnień i doświadczenia.
Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo na 
drodze, motocykliści powinni stosować 
kilka podstawowych zasad:
•	 zachować odstęp od innych 

pojazdów, gdyż droga hamowania 
motocykla jest dłuższa niż 
samochodu, szczególnie na 
śliskiej nawierzchni,

•	 zawsze wcześnie i wyraźnie 
sygnalizować zamiar wykonania 
manewru skrętu czy też 
zmiany pasa ruchu,

•	 kierowcom samochodów 
często trudno ocenić prędkość 
motocyklisty dlatego należy cały 
czas być uważnym i obserwować 
drogę, aby w razie sytuacji 
niebezpiecznej móc szybko 
i odpowiednio zareagować,

•	 od momentu rozpoczęcia 
jazdy należy koncentrować 
się wyłącznie na bezpiecznej 
jeździe i sytuacji na drodze.

Po kilku miesiącach przerwy kierujący 
samochodami muszą ponownie przy-
zwyczaić się do ich obecności. Widok 
motocykla na drodze może być zasko-
czeniem. Utrudniona może być ocena 
jego odległości i prędkości, dlatego na-
leży założyć, że jedzie znacznie szybciej, 
a tym samym wcześniej niż nam się wy-
daje zbliży się do nas. Ponadto motocykl 
jadący w dużym ruchu innych pojazdów 
może łatwo zniknąć z pola widzenia – 
warto o tym wiedzieć, wykonując ma-
newr zmiany pasa ruchu. Pamiętajmy, 
aby nie zmuszać kierującego jednośladem 
do gwałtownego hamowania, gdyż może 
to doprowadzić do utraty panowania nad 
motocyklem, a w konsekwencji do po-
ważnego wypadku.
Policja apeluje o rozsądną i kulturalną 
jazdę oraz przypomina, żeby kierować 
motocyklem, bądź innym jednośladem 
należy posiadać odpowiednią kategorię 
prawa jazdy.

Kategoria AM prawa jazdy  
uprawnia do kierowania:

•	 motorowerem (pojazd dwu- 
lub trójkołowy zaopatrzony 
w silnik spalinowy o pojemności 
skokowej nieprzekraczającej 50 
cm3 lub w silnik elektryczny 
o mocy nie większej niż 4 kW, 
którego konstrukcja ogranicza 
prędkość jazdy do 45 km/h;

•	 czterokołowcem lekkim ( którego 
masa własna nie przekracza 
350 kg i konstrukcja ogranicza 
prędkość jazdy do 45 km/h;)

Wymagany minimalny wiek do uzyska-
nia kategorii AM wynosi 14 lat.

Kategoria A1 prawa jazdy  
uprawnia do kierowania:

•	 motocyklem o pojemności skokowej 
silnika nieprzekraczającej 125 cm3, 
mocy nieprzekraczającej 11 kW 
i stosunku mocy do masy własnej 
nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

•	 motocyklem trójkołowym o mocy 
nieprzekraczającej 15 kW,

•	 pojazdami określonymi dla prawa 
jazdy kategorii AM (motorower, 
czterokołowiec lekki)

Wymagany minimalny wiek do uzyska-
nia kategorii A1 wynosi 16 lat.

Kategoria A2 prawa jazdy  
uprawnia do kierowania:

•	 motocyklem 
o mocy nieprzekraczającej 35 kW 
i stosunku mocy do masy własnej 
nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, 
przy czym nie może on powstać 
w wyniku wprowadzenia zmian 
w pojeździe o mocy przekraczającej 
dwukrotność mocy tego motocykla,

•	 motocyklem trójkołowym o mocy 
nieprzekraczającej 15 kW,

•	 pojazdami określonymi 
dla kategorii AM.

Wymagany wiek do uzyskania kategorii 
A2 to 18 lat.

Kategoria A prawa jazdy  
uprawnia do kierowania:

•	 motocyklem (pojazd samochodowy 
zaopatrzony w silnik spalinowy 
o pojemności skokowej 
przekraczającej 50 cm3, dwukołowy 
lub z bocznym wózkiem 

•	 wielośladowy; określenie 
to obejmuje również pojazd 
trójkołowy o symetrycznym 
rozmieszczeniu kół;

•	 pojazdami określonymi dla 
prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany wiek do uzyskania kategorii 
A to 24 lata lub 20 lat, jeżeli osoba  co 
najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy 
kategorii A2, natomiast 21 lat do kiero-
wania motocyklem trójkołowym o mocy 
przekraczającej 15 kW nawet jeżeli osoba 
posiada prawo jazdy kategorii A.

Kategoria B również uprawnia do jazdy 
motocyklem o pojemności skokowej sil-
nika nieprzekraczającej 125 cm3, (mocy 
nieprzekraczającej 11 kW i stosunku 
mocy do masy własnej nieprzekraczają-
cym 0,1 kW/kg ) warunkiem jest posia-
danie  prawa jazdy kategorii B minimum 
3 lata.

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

Olkusz. Napad na właściciela kantoru
Do zdarzenia doszło około godziny 8.20 na ulicy Świętokrzyskiej w Olkuszu. Trzech zamaskowanych sprawców zaatakowało właściciela kantoru, 
który wysiadł ze swojego samochodu. Sprawcy pobili mężczyznę i wyrwali mu torbę z pieniędzmi, a następnie odjechali srebrnym bmw (model 3), 
w którym czekał kierowca. 49-latek został przewieziony do szpitala w Olkuszu, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Obecnie policja prowadzi 
czynności zmierzające do ustalenia sprawców tego rozboju. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady kryminalistyczne. 
Przesłuchiwani są świadkowie. Każda informacja docierająca do policjantów jest skrupulatnie sprawdzana i weryfikowana. Osoby, które posiadają 
informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu nr tel. 32 6478 242, 32 6478 288 lub z najbliższą jednostką 
Policji lub telefonicznie na nr 997.

18-latek stracił prawo jazdy.  
Przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 102 km/h

W miejscowości Sieniczno policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzili kontrolę prędkości na drodze 
krajowej nr 94 w miejscowości Sieniczno. Zgodnie z przepisami na tym odcinku drogi można jechać najwyżej 50 km na godzinę.  Podczas pomiaru 
prędkości jeden z kierowców jechał 152 km/h. Okazał się nim być, młody 18-letni kierowca, który swoje uprawnienia otrzymał 26 marca tego roku. 
Jego zachowanie było nieodpowiedzialne. Brawurowa jazda zakończyła się dla młodego kierowcy zatrzymaniem prawa jazdy.    

Policjanci zatrzymali poszukiwanego 33-latka
W poniedziałek tj. 6 maja br. w Olkuszu na ulicy Króla Kazimierza Wielkiego policjanci wylegitymowali mężczyznę, wobec 
którego mieli podejrzenia, że może on posiadać narkotyki. W trakcie sprawdzenia 33-latka w policyjnym systemie, okazało 
się, że mężczyzna figuruje jako osoba poszukiwana do zatrzymania i doprowadzenia do zakładu karnego, w celu odbycia kary 
pozbawienia wolności. Podczas kontroli kryminalni znaleźli przy nim ponad 5 gramów marihuany.  
Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. 7 maja br. usłyszał zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii,  za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafił do zakładu karnego.

Ujęcia obywatelskie nietrzeźwych kierowców
2 maja br.  policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie interweniowali wobec nietrzeźwego kierowcy. O tym fakcie, że nietrzeźwy  mężczyzna  wsiadł 
do volkswagena transportera i chciał odjechać z parkingu, policjantów powiadomił pracownik ochrony jednego z lokali, przed którym mężczyzna 
zaparkował samochód.  Pracownik  widząc, jak kierowca chce odjechać parkingu, zabrał mu kluczyki i udaremnił mu dalszą jazdę. O sytuacji natych-
miast powiadomił policjantów, którzy przyjechali na miejsce. Przeprowadzone przez mundurowych badanie wykazało, że kierowca ma 2 promile 
alkoholu. Ponadto podczas sprawdzeń w policyjnych bazach okazało się, że mężczyzna popełnił jeszcze jedno przestępstwo, jechał samochodem 
pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązywał do 2021 roku.  
Do kolejnej interwenci z udziałem nietrzeźwego kierowcy doszło na osiedlu młodych w Olkuszu. Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego 
otrzymali informację, że  w Olkuszu na osiedlu Pakuska nietrzeźwy mężczyzna wsiadł do samochodu i chciał odjechać z parkingu. Jak wynikało z relacji 
świadka, podbiegł on do kierowcy i wyjął mu ze stacyjki  kluczyki.  Okazało się, że kierowca  fiata, 52-letni olkuszanin jest nietrzeźwy, co wykazało 
badanie alkomatem przeprowadzone przez policjantów.  
Świadkowie zdarzenia, wykazali się wzorową obywatelską postawą i odpowiedzialnością. Dzięki ich czujności oraz szybkiej reakcji interweniują-
cych policjantów, udaremniono jadę nietrzeźwym kierowcom. Zachowanie mężczyzn jest godne uznania i świadczy o wsparciu jakie niesie Policji 
społeczeństwo w codziennej służbie.

Zdarzenie drogowe – bilans majowego weekendu
Do wypadków doszło w gminie Wolbrom i Trzyciąż 2 maja 2019 roku. Dwie osoby zostały ranne 
w wypadku drogowym, na drodze wojewódzkiej nr 794 w Trzyciążu. Jak wstępnie ustalili policjanci, 
kierowca audi, który jechał od Trzyciąża w stronę Wolbromia, najprawdopodobniej stracił panowanie 
nad pojazdem,  na łuku drogi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w skodę. Do szpitala w Olkuszu 
zostali przewiezieni kierowca skody i jego pasażerka.  Kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Na miejscu 
obecny był technik kryminalistyki, który wykonał oględziny. 
Do kolejnego zdarzenia, doszło w Wolbromiu na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich  nr 783 z 794, 
samochód osobowy uderzył w rowerzystę. Obrażenia rowerzysty nie wymagały hospitalizacji i po 
przeprowadzonych badaniach w olkuskim szpitalu, mężczyzna został zwolniony. 
Jeszcze tego samego dnia w Wolbromiu, kierujący oplem wjechał w toyotę. W wyniku tego zdarzenia 
do szpitala trafiła kierująca toyotą.  Policjanci będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tych zdarzeń 
drogowych.
Oprócz wypadków, w ciągu minionych dni olkuscy policjanci odnotowali 12 kolizji drogowych, w których na szczęście nie było ofiar. Pamiętajmy, 
że nadmierna prędkość i niezachowanie ostrożności na drodze mogą doprowadzić do zagrożenia w ruchu drogowym i poważnych konsekwencji.  

Uwaga ślisko na drogach powiatu olkuskiego
W sobotę tj 27.04.2019 roku w miejscowości Ryczówek kierujący oplem astrą może 
mówić, że miał dużo szczęścia . Mężczyzna  jadąc drogą  Wojewódzką 791 w kierunku 
miejscowości Klucze najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków 
panujących na drodze, wpadł w poślizg i stracił panowanie nad pojazdem, dachował 
i zjechał do lasu. Kierowca był trzeźwy.
Do kolejnego zdarzenia doszło w niedzielę tj. 28.04.2019 roku po godzinie 10.00 
w miejscowości Trzyciąż. Na szczęście nikt nie został poważnie ranny. Ze wstępnych 
ustaleń wynika, że 40-letni mężczyzna kierujący volkswagenem golf, jadąc Drogą 
Wojewódzką 794 od strony Krakowa w stronę miejscowości Wolbrom na łuku drogi  
stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył 
się z jadącą z przeciwka kią. 25-letni Kierowca samochodu kia wraz z pasażerami 
z ogólnymi potłuczeniami zostali przetransportowani do szpitala. Obaj kierowcy 
trzeźwi. Na miejscu pracowali policjanci olkuskiej drogówki i technik kryminalistyki. 
Czynności w sprawie trwają, a my apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogo-
wego o zachowanie szczególnej ostrożności. Trudne warunki drogowe w połączeniu 
z nadmierną prędkością to gotowa recepta na drogową tragedię.

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

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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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

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
 v KRAINA CUDÓW 2D DUB 

Reżyseria: Dylan Brown; Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy; Produkcja: Hiszpania, USA  
• 17/05/2019 piątek 13:00 • 17/05/2019 piątek 14:40 • 17/05/2019 piątek 16:20 • 18/05/2019 sobota 14:00  
• 18/05/2019 sobota 15:15 • 18/05/2019 sobota 17:00 • 19/05/2019 niedziela 13:00 • 19/05/2019 niedziela 14:45  
• 19/05/2019 niedziela 16:35 • 21/05/2019 wtorek 15:30 • 21/05/2019 wtorek 17:00 • 22/05/2019 środa 15:00  
• 22/05/2019 środa 16:45 • 23/05/2019 czwartek 15:00 • 23/05/2019 czwartek 16:45 • 

 v TOPIELISKO. KLĄTWA LA LLORONY 2D NAP 
Reżyseria: Michael Chaves; Gatunek: Horror; Produkcja: USA  
• 17/05/2019 piątek 22:15 • 18/05/2019 sobota 20:15 • 19/05/2019 niedziela 20:15 • 21/05/2019 wtorek 20:45  
• 22/05/2019 środa 20:35 • 23/05/2019 czwartek 20:30

 v SŁODKI KONIEC DNIA 2D PL 
Reżyseria: Jacek Borcuch; Gatunek: Dramat; Produkcja: Polska  
• 18/05/2019 sobota 18:30 • 21/05/2019 wtorek 17:15 • 22/05/2019 środa 18:45 • 23/05/2019 czwartek 16:15 

 v TOLKIEN 2D NAP 
Reżyseria: Dome Karukoski; Gatunek: Biograficzny, Dramat; Produkcja: USA  
• 17/05/2019 piątek 18:00 • 18/05/2019 sobota 16:30 • 18/05/2019 sobota 21:00 • 19/05/2019 niedziela 18:15  
• 21/05/2019 wtorek 18:45 • 21/05/2019 wtorek 21:10 • 22/05/2019 środa 16:45 • 22/05/2019 środa 18:30  
• 23/05/2019 czwartek 18:30 • 23/05/2019 czwartek 20:15 • 24/05/2019 piątek 18:15 • 25/05/2019 sobota 19:45 
• 26/05/2019 niedziela 20:15 • 28/05/2019 wtorek 18:00 • 29/05/2019 środa 20:15 • 30/05/2019 czwartek 19:45 
Kino z Maluchem: • 18/05/2019 sobota 11:45

 v JOHN WICK 3 2D NAP 
Reżyseria: Chad Stahelski; Gatunek: Thriller, Akcja; Produkcja: USA  
• 17/05/2019 piątek 20:00 • 18/05/2019 sobota 18:45 • 19/05/2019 niedziela 20:00 • 21/05/2019 wtorek 19:00  
• 22/05/2019 środa 20:30 • 23/05/2019 czwartek 18:00 • 24/05/2019 piątek 20:15 • 25/05/2019 sobota 18:45  
• 26/05/2019 niedziela 19:30 • 28/05/2019 wtorek 20:15 • 29/05/2019 środa 19:55 • 30/05/2019 czwartek 20:15

 v ALADYN  
Reżyseria: Guy Ritchie; Gatunek: Musical, Przygodowy, Baśń; Produkcja: USA 
2D DUB  
• 24/05/2019 piątek 15:30 • 25/05/2019 sobota 14:15 • 25/05/2019 sobota 16:30 • 26/05/2019 niedziela 18:00  
• 28/05/2019 wtorek 13:45 • 29/05/2019 środa 15:30 • 30/05/2019 czwartek 15:30 • 31/05/2019 piątek 17:30  
• 01/06/2019 sobota 18:15 • 02/06/2019 niedziela 17:30 • 04/06/2019 wtorek 17:45 • 05/06/2019 środa 17:45  
• 06/06/2019 czwartek 18:00 •  
3D DUB  
• 24/05/2019 piątek 18:00 • 26/05/2019 niedziela 14:00 • 28/05/2019 wtorek 17:45 • 29/05/2019 środa 18:00  
• 30/05/2019 czwartek 18:00 • 31/05/2019 piątek 15:30 • 01/06/2019 sobota 15:30 • 02/06/2019 niedziela 13:00  
• 04/06/2019 wtorek 13:45 • 05/06/2019 środa 15:30 • 06/06/2019 czwartek 15:15

 v NIEDOBRANI 2D NAP  
Reżyseria: Jonathan Levine; Gatunek: Komedia; Produkcja: USA 
• 24/05/2019 piątek 20:15 • 25/05/2019 sobota 21:00 • 26/05/2019 niedziela 16:00 • 28/05/2019 wtorek 20:00  
• 29/05/2019 środa 17:45 • 30/05/2019 czwartek 17:45 •  
Kino z Maluchem: • 25/05/2019 sobota 12:00

 v POKÉMON: DETEKTYW PIKACHU  
Reżyseria: Rob Letterman; Gatunek: Animacja, Familijny, Akcja; Produkcja: Japonia, USA 
3D DUB  
• 31/05/2019 piątek 18:00 • 01/06/2019 sobota 18:00 • 02/06/2019 niedziela 17:45 • 04/06/2019 wtorek 17:30  
• 05/06/2019 środa 18:00 • 06/06/2019 czwartek 17:45 • 
2D NAP  
• 31/05/2019 piątek 19:45 • 04/06/2019 wtorek 20:00 • 06/06/2019 czwartek 20:00 
2D DUB  
• 01/06/2019 sobota 14:00 • 01/06/2019 sobota 16:00 • 02/06/2019 niedziela 15:15 • 05/06/2019 środa 15:15

 v TRZY KROKI OD SIEBIE 2D NAP  
Reżyseria: Justin Baldoni; Gatunek: Melodramat; Produkcja: USA 
• 31/05/2019 piątek 20:00 • 01/06/2019 sobota 20:00 • 02/06/2019 niedziela 19:45 • 04/06/2019 wtorek 19:45  
• 05/06/2019 środa 20:00 • 06/06/2019 czwartek 19:45 
Kino z Maluchem: • 01/06/2019 sobota 11:45

 v PODŁY, OKRUTNY, ZŁY 2D NAP  
Reżyseria: Joe Berlinger; Gatunek: Biograficzny, Kryminał, Thriller; Produkcja: USA 
• 31/05/2019 piątek 21:30 • 01/06/2019 sobota 20:30 • 02/06/2019 niedziela 20:00 • 05/06/2019 środa 20:15

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

KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH.
Kabaret Skeczów Męczących w programie „Najśmieszniejszy”.

Kto jest najśmieszniejszy w Polsce? Kabaret Skeczów Męczą-
cych w swoim nowym programie nie pozostawia złudzeń. „Naj-
śmieszniejszy” to niemal dwugodzinne spotkanie z zupełnie 
nowymi postaciami wprost z doskonale znanego i uwielbia-
nego przez Was świata humoru KSM. Premierowe wcielenia 
Jarka, Marcina, Karola i Michała przeniosą Was do historii po-
zornie absurdalnych i niemożliwych, a tak naprawdę opowia-
dających o naszej codzienności pełnej odniesień do bieżących 
wydarzeń z kraju i ze świata.

29 września 2019r. godz. 16:00.  
Cena biletu: 60zł/os. lub 50 zł/os.  

Dom Kultury w Wolbromiu. Zapraszamy.

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ:
kat. C+E (lora)

PRACA
ZATRUDNIĘ MECHANIKA:
samochody osobowe,
dostawcze, ciężarowe

tel.604 503 205

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

• SPRZEDAŻ • MONTAŻ • SERWIS •  

tel. 783 521 234
www.ekoking.pl

Firma Paley & Partner Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poraju, 42-360, ul. Armii Krajowej 75
zatrudni pracowników na stanowisko:

Monter fasad i konstrukcji
stalowych na budowach 
eksportowych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
na adres email: kadry@paleypartner.pl 
lub o kontakt telefoniczny pod nr: 34  314  51  34

Nie Zwlekaj!   Dołącz do Nas!

Tel.:  698  805  242
gwarekolkuski@wp.pl 

Postaw na rozwój i zareklamuj
swój biznes w 55 miejscowościach.

PRACA

Informacje • Reklamy
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Humana Anna Mucha

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
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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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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.

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!

Kontakt:
biuro@asestravel.pl

tel. 600 89 31 31

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

• Turcja Belek - wyżywienie All 24h, 
   7 dni, wylot Katowice, dzieci lecą gratis, 
   polskie animacje, cena od 2400 PLN

• LAST MINUTE-BAŁKANY
   (Czarnogóra, Albania, Chorwacja, Bośnia) 
   wyżywienie śniadania i obiadokolacje, 
   wyjazd z Katowic, 8 dni, cena od 1300 PLN

• Budapeszt w świetnej cenie 
   od 489 PLN, 24-26 maja, 
   śniadania w cenie, autokar z Katowic

• Japonia, wylot 12.06, 
  lot bez przesiadek, śniadania w cenie, 
  pilot po polsku, cena od 7500 PLN

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

Ponad 20 lat
doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

Reklamy


