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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

• INSTALACJE C.W.U., 
   Z.W.U. I KANALIZACJI
• INSTALACJE C.O.
• INSTALACJE  
   CENTRALNEGO 
   ODKURZACZA
• INSTALACJE 
   WENTYLACJI 
   MECHANICZNEJ
• POMPY CIEPŁA
• UZDATNIANIE WODY
• KLIMATYZACJA
• FOTOWOLTAIKA

tel.: 728-820-552
 600-985-465
 600-931-058

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

   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

CZYNNE
PON. – SOB.
800 – 2200
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Rozpoczęły się prace na zamku w Rabsztynie
Na zamku Rabsztyn rozpoczęły się prace przy realizacji projektu „Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku 
w Rabsztynie” prowadzone na zlecenie władz Olkusza. Koszt inwestycji to 853 326,66 zł, z czego 500 000,00 zł pokryją środki pochodzące 
z dofinansowania. Prace mają potrwać do końca sierpnia. W najbliższym czasie magistrat ogłosi jeszcze jeden przetarg, dzięki któremu 
rabsztyńska warownia zupełnie zmieni swoje oblicze. Jego wartość przekroczy 3 miliony złotych.
- Dokładamy starań, by zwiększać potencjał turystyczny zamku 
w Rabsztynie, który staje się coraz ciekawszym punktem Szlaku 
Orlich Gniazd – nie tylko dla osób, które odwiedzają nas po raz 
pierwszy, ale również tych, którzy Rabsztyn znają doskonale. W 
najbliższych miesiącach zainwestujemy tu około 4 miliony złotych, 
tworząc zupełnie nowy produkt, w którym spędzanie wolnego czasu 
będzie jeszcze bardziej przyjemne – komentuje Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.
Pierwszy etap rozpoczętych już prac polega na odgruzowaniu pod 
nadzorem archeologicznym dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym, 
który stanowi fundament zamku górnego, a północnym murem ob-
wodowym i węzłem bramnym. W pierwszej warstwie usuwanego 
zasypiska gruzu odnaleziono współczesne monety, zapewne zgubione 
przez turystów.
Obecnie archeolodzy doszli do warstwy spalenizny – prawdopo-
dobnie pozostałości po zniszczeniu zamku przez Szwedów w 1657 
roku, gdzie natrafiono na fragmenty zabytkowej ceramiki. Po prze-
badaniu tego terenu pod nadzorem archeologicznym i wywiezieniu 
gruzu rozpoczną się prace nad zabezpieczeniem konstrukcyjnym, 
konserwacją i uczytelnieniem przebiegu północnego muru obwo-
dowego pomiędzy ostańcem skalnym, a węzłem bramnym. Mur 
obwodowy zostanie oczyszczony i wzmocniony, a także nieco 
nadbudowany. Zostanie wykonane spoinowanie oraz impregnacja 
korony murów.
Rozpoczęto także prace nad stabilizacją i zabezpieczeniem ostańca 
skalnego, na którym wznosi się zamek górny. Prace obejmują m.in. 
oczyszczenie skarpy skalnej, kotwienie odspojonych i spękanych 
fragmentów ostańca za pomocą stalowych kotew i szpilek, wypeł-
nienie pustek i scalanie szczelin skalnych. Po zakończeniu prac, na 
terenie pomiędzy ostańcem i murem zostanie rozplantowana ziemia 
i wykonane trawniki dywanowe.
Prace na zlecenie władz Olkusza prowadzi firma Renowo Sp. z o.o. 
z Jaworzna. Koszt inwestycji, to 853 326,66 zł, z czego 500 000,00 
zł pokryją środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, jakie pozyskały władze miasta. Prace mają potrwać do 
końca sierpnia.

W najbliższym czasie olkuski 
magistrat ogłosi kolejny przetarg 
dotyczący prac na zamku. Ich 
zakres będzie znacznie większy. 
Po odgruzowaniu i zabezpiecze-
niu murów piwnic pałacu, w ich 
części ma w powstać pawilon, 
w któr ym docelowo będzie 
punkt informacyjny, węzeł sani-
tarny oraz kawiarnia. W związku 
z tym konieczne będzie wyko-
nanie instalacji wodnokanali-
zacyjnych ze zbiornikiem bez-
odpływowym, a także instalacji 
elektrycznych.
Planowane jest również przepro-
wadzenie zabezpieczeń i konser-
wacji zewnętrznych murów pa-
łacu.  Na dziedzińcu powstanie 
strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy. Zostaną także wyko-
nane nowe dojścia do zamku, w tym ścieżki z tłucznia kamiennego 
oraz schody terenowe.
- Wszystkie prace będą poprzedzały badania archeologiczne, które, 
jak mamy nadzieję, dostarczą nam nowych informacji o historii 
zamku, a odnalezione w ich trakcie przedmioty będą stanowiły część 
zamkowej ekspozycji. Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć 
zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnie-
nia całości zamku zwiedzającym – mówi Agnieszka Kaczmarczyk, 
naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków olkuskiego 
magistratu.
Dla odrestaurowanych pomieszczeń zamkowych zaprojektowano 
nowy program funkcjonalny, realizowany w oparciu o nowo po-
wstałą infrastrukturę. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, 
konserwacją, uczytelnieniem substancji zabytkowej zaplanowano 
w myśl zasad konserwatorskich, skupiając uwagę na zachowaniu 
autentycznej formy i podkreślaniu jej elementów.

Zakończenie prac planowane jest na październik 2020 r. Wartość ca-
łego projektu szacowana jest na ponad 3,1 mln zł, ale dokładną kwotę 
poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. Na tę inwestycję władze 
Olkusza pozyskały 1 709 387,32 zł dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lo-
kalnych zasobów subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 
17 stycznia 2019 roku.
Z racji na charakter i zakres prac, jakie będą w tym i przyszłym roku 
prowadzone w obrębie zamku, a które uniemożliwiają zapewnie-
nie pełnego bezpieczeństwa zwiedzającym, władze miasta podjęły 
decyzję o nieudostępnianiu w tym roku zamku dla zwiedzających. 
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, który administruje obiektem, 
zaprasza chętnych do zwiedzania Chaty Kocjana u podnóża zamku, 
która będzie czynna od 27 kwietnia do 27 października. Szczegółowe 
informacje na stronie zamekrabsztyn.pl

dla firmy, dla domu, dla auta:
• chemia profesjonalna 
• urządzenia czyszczące 
• wózki i zestawy sprzątające 
• sprzęt do mycia okien, ściągaczki, kije teleskopowe 
• dozowniki na ręczniki, mydło, papier
• ręczniki, papiery, czyściwo przesyłowe 
• ścierki, gąbki
i wiele wiele innych! Zapraszamy! 

www.cleanbox.pl

Sklep CleanBox • Olkusz, al. 1000-lecia 2A • tel. 793 00 00 33
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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.

Olkusz laureatem konkursu Wydarzenie Historyczne Roku 2018
Organizowany przez olkuski magistrat projekt Przystanek Niepodległość: Olkusz 1918-2018 znalazł się w gronie laureatów plebi-
scytu Wydarzenie Historyczne Roku 2018, organizowanego przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. 
Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 3 czerwca 2019 roku w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.
- Nie organizujemy uroczystości z myślą o ewentualnych nagrodach, 
jednak to wyróżnienie jest dla nas szczególnie cenne, ponieważ do 
konkursu zgłoszono blisko 200 inicjatyw z całego kraju i z zagranicy 
– Austrii, Francji, Niemiec, Litwy, Kanady, czy Ukrainy. W tej dużej 
konkurencji nasz cykl wydarzeń upamiętniających setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości został doceniony i zakwali-
fikowany do najlepszej piątki, co jest formą uznania dla naszej pracy. 
Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy tak mocno zaangażowali 
się w krzewienie świadomości historycznej w Srebrnym Mieście – 
komentuje Roman Piaśnik, Burmistrz Olkusza.
Najlepsze projekty w konkursie Wydarzenie Historyczne Roku 2018 
zostały zakwalifikowane do trzech kategorii – Wystawa, Edukacja 
i multimedia oraz Wydarzenie. To w tej ostatniej kategorii Olkusz 
konkurował z najwyżej ocenionymi przez jury inicjatywami, ustę-
pując – już w głosowaniu internautów – Festiwalowi Dziedzictwa 
Kresów przygotowanemu przez Gminę Lubaczów.
- Są to inicjatywy o różnej skali, formie, jednak mające wspólny 
cel – przybliżanie kolejnym pokoleniom naszego narodowego dzie-
dzictwa. Cieszę się, że nagradzane są instytucje, które na tym polu 
wykazują się szczególną kreatywnością i aktywnością. Cechująca 
laureatów konkursu postawa współodpowiedzialności za świadectwa 
naszych dziejów zasługuje na najwyższy szacunek – pisał w oko-
licznościowym liście Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów.
Spośród blisko 200 projektów zgłoszonych do konkursu laureatów 
wybierało jury w składzie: Gabriela Sierocińska-Dec (Muzeum 
Historii Polski), Alicja Knast (Muzeum Śląskie), Piotr Legutko 
(TVP Historia), dr Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa), dr 
Marek Mutor (Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu), prof. 
Andrzej Szczerski (Uniwersytet Jagielloński), Wojciech Duch (hi-
storia.org.pl). Internauci głosowali na swoich faworytów w ostatnim 
etapie konkursu.
Najwięcej głosów w kategorii „Wystawa” otrzymała ekspozycja cza-
sowa „Karol Śliwka. Polskie projekty. Polscy projektanci” zorga-
nizowana przez Muzeum Miasta Gdyni. W kategorii „Edukacja 
i multimedia” najwięcej głosów internautów uzyskała publikacja edu-
kacyjna „Książka otwarta na świat” wydana przez Muzeum Emigracji 
w Gdyni. W kategorii „Wydarzenie” za najważniejszy w 2018 roku 

uznano Festiwal Dziedzictwa 
Kresów przygotowany przez 
Gminę Lubaczów.
Olkuski projekt „Przystanek 
Niepodległość Olkusz 1918 – 
2018” był realizowany w ubiegłym 
roku przez Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu oraz partnerów z oka-
zji 100. lecia odzyskania niepod-
ległości. Już wiosną na ulicach 
miasta pojawiły się autobusy ko-
munikacji miejskiej z naklejkami 
prezentującymi olkuszan zasłu-
żonych dla odzyskania niepod-
ległości. Ich sylwetki były także 
drukowane na biletach komuni-
kacji miejskiej. Równocześnie na 
stronie internetowej magistratu 
powstała specjalna zakładka, 
gdzie zostały zamieszczone bio-
gramy zasłużonych olkuszan 
i archiwalne fotografie. Zadanie 
było realizowane we współpracy 
ze Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna”. 
Druga część zadania była realizowana w ramach projektu, na który 
magistrat pozyskał dotację w ramach konkursu  „Na 100 niepodle-
gła”  organizowanego przez Fundację BGK.  W olkuskich szkołach 
odbywały się warsztaty „Niepodległość to ty” dla uczniów klas I - 
III. Z kolei uczniowie starszych klas mieli okazję sprawdzić swoją 
wiedzę podczas konkursu – gry miejskiej  „Niepodległość wśród nas". 
Zorganizowaliśmy także internetowy konkurs pod nazwą „100 flag na 
100-lecie niepodległości” oraz autobusową wycieczkę „Śladami nie-
podległości na ziemi olkuskiej: Olkusz, Bydlin, Bolesław”. Poza tym 
została opracowana i wydana drukiem książka i ulotka „Olkuszanie 
dla niepodległości”, a także gra planszowa przypominająca miejsca 
i osoby związane z odzyskaniem niepodległości w Olkuszu. Ta część 
projektu była realizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 
we współpracy z olkuskim oddziałem PTTK, Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Olkuszu, Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja 

Międzygminna”, Centrum Kultury w Bolesławiu, Samorządowym 
Zespołem Edukacji w Olkuszu, Światowym Związkiem Żołnierzy 
Armii Krajowej koło w Olkuszu i szkołami z terenu Miasta i Gminy 
w Olkusz. Wszystkim partnerom serdecznie dziękujemy za współ-
pracę i gratulujemy wspólnego sukcesu, jakim jest zakwalifikowanie 
się do finału plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2018”.
Plebiscyt Wydarzenie Historyczne Roku 2018 został ob-
jęty Honorowym Patronatem Wicepremiera, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.
Organizatorem było Muzeum Historii Polski w Warszawie (www.
whr.muzhp.pl) z partnerami: portalem historia.org.pl oraz Biblioteką 
Narodową.
Patronami medialnymi byli: Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, 
dzieje.pl, Telewizja Polska, TVP Kultura, Sieci, wSieci Historii.
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Z wakacyjną walizką do samolotu.  
Ile zapłacimy za bagaż rejestrowany w tanich liniach lotniczych?

Wakacje nadchodzą wielkimi krokami. Lecąc na wymarzony, dłuższy urlop, z radością pakujemy do walizki wszelkie niezbędne ubrania, kosmetyki i akce-
soria. Wielu z nas wybiera się w podróż tanimi liniami lotniczymi, które osobno naliczają opłaty za każdą sztukę bagażu stosownie do jego wagi. Warto 
zatem już teraz zapoznać się z dostępnymi limitami i cenami, by uniknąć zaskoczenia przy lotniskowej wadze.
Zbliża się sezon wakacyjny, podczas którego wiele osób planuje dłuż-
sze urlopy. Często w trakcie pakowania się do samolotu okazuje się, 
że trudno jest zmieścić przedmioty w jednej walizce lub dotrzymać 
narzuconego przez linie lotnicze limitu wagowego. Istnieje jednak 
rozwiązanie – najpopularniejsi w Polsce tani przewoźnicy oferują 
możliwość dokupienia dodatkowych sztuk bagażu.

Od czego zależą opłaty za bagaż?

Rozdzielanie cen za bagaż i bilet lotniczy to popularna praktyka 
wśród przewoźników niskokosztowych, która wynika z chęci zaofe-
rowania podróżnym możliwości niedrogiego przemieszczania się bez 
walizki. – Lecąc tanimi liniami, należy mieć świadomość, że opłaty 
za bagaż rejestrowany mogą zależeć od jego wagi czy wymiarów 
i różnią się w zależności od trasy. Za każdy kilogram nadbagażu 
pobierane są dodatkowe pieniądze, co tłumaczone jest faktem, że 
nadmiarowa waga przekłada się na wzrost zużycia paliwa w trakcie 
lotu – tłumaczy Rafał Nawrocki, specjalista ds. obsługi pasażerów 
Portu Lotniczego Lublin. Ceny rezerwacji zależą też od tego, czy 
dokonujemy jej online (tańsze rozwiązanie) czy na lotnisku tuż przed 
odlotem. Każdy przewoźnik posiada też ograniczenia dotyczące 
liczby bagażu przypadającej na jednego pasażera. Jak to wygląda 
u poszczególnych linii lotniczych?

Dostępne limity i ceny za bagaż wśród tanich przewoźników

Ryanair

Linie Ryanair umożliwiają swoim pasażerom rezerwację do trzech 
sztuk bagażu o wadze do 20 kg każdy. Wymiary walizki nie powinny 
przekraczać 81 x 119 x 119 cm. Bagaż można wykupić w chwili re-
zerwacji biletu lub online, nawet do dwóch godzin przed odlotem. 
Istnieje także możliwość nadania małego bagażu rejestrowanego do 
10 kg, o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm. Przewoźnik 
nie przyjmuje walizek o wadze powyżej 32 kg. Zezwala jednak na 
wspólne korzystanie z limitów bagażowych pomiędzy pasażerami 
podróżującymi w ramach tej samej rezerwacji. Opłaty za odprawiany 
bagaż są niższe, jeśli dokonane były podczas rezerwacji internetowej. 
Jak podaje przewoźnik, bagaż o wadze do 20 kg to w przeliczeniu 
koszt w zależności od lotu od ok. 107 do 171 zł, zaś do 10 kg – od 43 

do 51 zł (86 zł w punkcie odprawy). Za każdy dodatkowy kilogram 
zostanie naliczone 47 zł. 

WizzAir

Każdy pasażer węgierskich linii lotniczych może wziąć ze sobą mak-
symalnie sześć sztuk bagażu rejestrowanego, z czego trzy sztuki 
można zakupić za pośrednictwem telecentrum lub online (podczas re-
zerwacji albo na stronie podsumowania lotu – do trzech godzin przed 
wylotem). Pozostałe należy zakupić już na lotnisku, gdzie opłata jest 
znacznie wyższa. Wymiary bagażu nie powinny przekraczać 149 x 
119 x 171 cm. Zakup oferowany jest w trzech wariantach wagowych: 
do 10, 20 lub 32 kg. Jak podaje przewoźnik, podróżnym zezwala się 
na odprawę online następujących wariantów: jednej sztuki bagażu 10 
kg, dwóch sztuk bagażu 20 kg lub trzech sztuk bagażu 32 kg. Ceny 
za rezerwację online i poprzez telecentrum wynoszą: od 51 do 116 zł 
za 10 kg, od 86 do 214 zł za 20 kg i od 133 do 308 zł za 32 kg. Każdy 
kilogram nadbagażu to dodatkowe 43 zł.

Norwegian Air Shuttle

Jak podają norweskie linie lotnicze, bagaż rejestrowany może być 
wliczony w cenę biletu lub wymagać niewielkiej dopłaty w zależ-
ności od rodzaju taryfy. W najtańszych wariantach za każdy bagaż 
nadawany do luku należy zapłacić. W przypadku droższych taryf 
dopuszczalna jest jedna lub dwie sztuki bagażu o wadze do 20 kg. 
Przewoźnik zwraca uwagę, że całkowita waga bagażu rejestrowanego 
przypadająca na jedną osobę nie powinna przekraczać 64 kg, zaś po-
jedyncza sztuka – 32 kg. Walizka nie może również ważyć mniej niż 
2 kg. Maksymalne wymiary bagażu to 250 x 79 x 112 cm, zaś obwód 
toreb nie może przekraczać 300 cm. Rezerwacje dokonywane przez 
internet i na lotnisku objęte są różnymi cenami. Online zapłacimy 
nawet o 50 procent mniej – za pierwszą sztukę bagażu od około 43 
do 342 zł. Na taki zakup możemy zdecydować się do 6 godzin przed 
wylotem. Wykupując bagaż na lotnisku, poniesiemy koszt od 214 do 
342 zł. Cena drugiej sztuki bagażu rejestrowanego będzie wyższa. Za 
ewentualny nadbagaż należy zapłacić 51 zł za kilogram.

EasyJet

Podobnie jak w przypadku linii Ryanair, limit liczby bagażu w liniach 
EasyJet wynosi trzy sztuki. Przewoźnik oferuje warianty bagażowe: 

15 kg (wyłącznie przy rezerwacji przez internet) oraz 23 kg. Online 
możliwe jest także dokupienie dodatkowych pakietów po 3 kg – łącz-
nie do maksymalnie 32 kg. Limity wagowe przypadające na osobę 
można łączyć w ramach jednej rezerwacji. Jeśli chodzi o wielkość 
walizki, suma wszystkich wymiarów nie może przekraczać 275 cm. 
Przybliżone ceny online wahają się w przedziałach: od 34 do 170 
zł dla bagażu rejestrowanego do 15 kg oraz od 46 do 182 zł dla 
20 kg. Na lotnisku za walizkę do 23 kg zapłacimy maksymalnie 
243 zł. Chcąc zarezerwować dodatkowe kilogramy, należy liczyć się 
z kosztem 54 zł za każde 3 kg. Opłata za ewentualny nadbagaż to 
58 zł za kilogram.

Kontrola i odprawa walizki

Przed spakowaniem walizki warto upewnić się, czy jej kółka 
i uchwyty mieszczą się dopuszczalnych limitach wymiarowych. 
Waga i wymiary zostaną skrupulatnie sprawdzone przez obsługę 
na lotnisku. – Bagaż rejestrowany przekazujemy przewoźnikowi 
podczas odprawy biletowo-bagażowej lub w specjalnym punkcie 
zrzutu bagażu. Pamiętajmy, by zachować otrzymane potwierdzenie 
nadania bagażu. Ono jest podstawą do reklamacji w przypadku, gdy 
z naszą walizką coś się stanie – zaznacza Rafał Nawrocki.

Postępy modernizacji linii kolejowej 62
Po ponad dziesięciu miesiącach od rozpoczęcia modernizacji linii kolejowej nr 62 Tunel-Sosnowiec na trasie Charsznica-Wolbrom-Jaroszowiec Olkuski, są już 
widoczne wymierne postępy. Wymieniono już jeden tor, przy którym powstały podwyższone do 76 cm perony. Na nich zamontowano nowe wiaty oraz tablice 
informacyjne. Do użytku podróżnych pierwsze przystanki na stacjach Gajówka, Jeżówka, Wolbrom, Zarzecze oraz Chrząstowice oddano niespełna kilka dni temu.
Niektóre przystanki jak w Jeżówce czy Chrząstowicach, zostały prze-
sunięte nawet o kilkaset metrów w stronę istniejących przejazdów, by 
podróżni mogli łatwiej i bezpieczniej się do nich dostać.
Systematycznie przebudowywane są też przejazdy kolejowo-drogowe, 
na których w większości zastosowany będzie najnowocześniejszy system 
gumowej nawierzchni na przejazdy kolejowe – ELASTrack produkcji 
FTT Wolbrom S.A. 
Wraz z rozpoczęciem modernizacji drugiego toru, wykonawcy prac 
z firmy SKANSKA przystąpią  do modernizacji stacji Wolbrom, na 
której będzie nowy (podwyższony) peron oraz przejście pod torami, które 
zastąpi dotychczasową kładkę. Nowy obiekt poprawi dostęp do pociągów 
i zwiększy poziom bezpieczeństwa. Zastosowanie wind, ułatwi dostęp 
do peronu osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.
 Z kolei w Olkuszu, obok przebudowy torowisk, peronów, sieci trakcyjnej 
i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, podobnie jak w Wolbromiu, 
planowana jest budowa przejścia podziemnego wyposażonego w windy, 

które zastąpią kładkę dla pieszych. Ponadto przebudowany zostanie 
budynek dworca. Na opracowanie dokumentacji prac budowlanych na 
stacji Olkusz, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę w maju 
bieżącego roku.

•••
Modernizacja linii kolejowej nr 62 Tunel-Sosnowiec na trasie Charsznica-
Wolbrom-Jaroszowiec Olkuski prowadzona jest kosztem ponad 132 mln 
złotych. Poza realizowanym obecnie zadaniem na małopolskim odcinku 
trasy, kosztem 40 mln zł trwają prace w woj. śląskim na odcinku Dąbrowa 
Górnicza Strzemieszyce-Dąbrowa Górnicza Wschodnia i na odcinku 
Sosnowiec Główny-Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce za 49 mln zł.  
Prawie tej samej wartości w latach 2016-2018 wykonano roboty na szla-
kach Olkusz-Bukowno i Bukowno-Sławków. Jak zapowiada PKP PLK 
nowa infrastruktura pozwoli do końca 2020 roku zwiększyć prędkość 
pociągów miejscami nawet z 40 do 120 km/h. 

 v www.wolbrom.pl

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
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Dzień Dziecka w Bydlinie
Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie przy wsparciu Gminy Klucze zorganizowa-
ło liczne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców podczas sobotniego festynu 
z okazji Dnia Dziecka. W czasie imprezy odbyła się również zbiórka charytatyw-
na na rehabilitację Dominiki Walnik z Kolbarku.
W Bydlinie dzieci nie mogły narze-
kać na brak rozrywek z okazji ich 
święta! Chętnie korzystały z urzą-
dzeń na dmuchanym placu zabaw 
i innych atrakcji. Ciekawość naj-
młodszych budziły militarne stoisko 
grupy rekonstrukcyjnej „Parasol” 
z Warszawy, a także możliwość 
wejścia za kierownicę radiowozu 
i policyjnych motocykli. Były rów-
nież przejażdżki samochodami tere-
nowymi i taksówką w stylu retro oraz 
ścianka wspinaczkowa. Jednak chyba 
największą frajdę sprawiła dzieciom 
(i nie tylko im!) „kąpiel” w pia-
nie, którą rozpylili strażacy z OSP 
Bydlin. Jednostka zaprezentowała 
także swój wóz ratowniczo-gaśniczy, 
zakupiony w ubiegłym roku.

Na festynie nie zabrakło 
także stoisk gastrono-
micznych i z zabawkami. 
Do Bydlina ze swoim 
stoiskiem przyjechali 
również przedstawiciele 
Fundacji Brama 1934 
z Będzina, aby promo-
wać projekt stworzenia 
podróżniczego szlaku 
religijno-historycznego, 
z Polski do Wilna, na trasie którego 
ma znaleźć się m.in. nasz Bydlin.  
Festyn z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowało Stowarzyszenie 
„Otwarci”, które w tym roku ob-
chodzi 5-lecie swojej działalności. 
W ciągu tego niedługiego okresu 
stowarzyszenie było organizato-

rem i współorganizatorem licznych 
imprez sportowych, rekreacyjnych 
i kulturalnych, takich jak rajdy piesze 
i rowerowe oraz wydarzenia wpisu-
jące się w kolejne rocznice odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 

 v gmina-klucze.pl

Sobótka na Czubatce w Kluczach
To była już szesnasta „Sobótka”, którą tradycyjnie w dzień po Zielonych 
Świątkach zorganizowano na wzgórzu „Czubatka” w Kluczach. Na to ciekawe 
wydarzenie zapraszali mieszkańców i gości radni, sołtys i rada sołecka z Klucz 
oraz Wójt Gminy Klucze.
Organizatorzy „Sobótki” przy-
gotowali wiele atrakcji, przede 
wszystkim dla najmłodszych. 
Były gry i zabawy zręczno-
ściowe, konkursy wiedzy i kon-
kursy plastyczne.
Tak, jak w ubiegłych latach, 
były również występy sceniczne. 
Dla uczestników sobótki zaśpie-
wały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kluczach, z akom-
paniamentem Janusza Gaja i pod 
kierunkiem Anny Dudek oraz 
zespół „Ziemia Kluczewska”, 

prowadzony przez Sławomira 
Włodarza.
O poczęstunek dla wszystkich 
uczestników spotkania przy so-
bótce zadbała kluczewska rada 
sołecka, częstując m.in. chlebem 
ze smalcem.
O godzinie 20.00 zapłonęła so-
bótka, którą razem z radnymi 
Anetą Oleksy i Iwoną Walnik 
podpalił wójt Norbert Bień 
i pani poseł Lidia Gądek.  Nad 

bezpieczeństwem paleniska czu-
wali strażacy z OSP Klucze.

 v gmina-klucze.pl 
fot. Rafał Jaworski,  

Wojciech Kudła.

Piknik Rodzinny w Kluczach
W Kluczach już po raz 8. Odbył się Piknik Rodzinny, organizowany tradycyjnie w czerwcu. 
Imprezie towarzyszyły dobra zabawa oraz interesujące doświadczenia edukacyjne. W tym 
roku na piknik zapraszali małych i dorosłych mieszkańców gminy rada rodziców i dyrekcja 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

Piknik rozpoczął się występami 
scenicznymi dzieci z sekcji wokal-
nej Gminnego Ośrodka Kultury. 
Ponadto organizatorzy przygotowali 
wiele innych atrakcji, takich jak po-
kaz na temat bezpieczeństwa zapre-
zentowany przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Kluczach czy spotkanie 
z policjantami z Olkusza i Klucz, 
którzy prezentowali dzieciom wypo-
sażenie niezbędne w pracy policjanta 
oraz wóz patrolowy.

Bardzo ciekawie prezentowała 
się strefa edukacyjna, czyli stoiska 
centrum Edukacji Smart Lab, 
gdzie pod hasłem „Poczuj chemię 
do nauki” można było przyjrzeć 
się doświadczeniom chemicznym 
czy poznać budowę anatomiczną 
człowieka na podstawie modelu.
Czynne były także stoiska ga-
stronomiczne. Do otrzymania po-
częstunku uprawniały zakupione 
losy, które potem można było wy-
korzystać w loterii. Z kolei na stoisku 

Nadleśnictwa Olkusz w zamian za 
przyniesione elektrośmieci można 
było otrzymać sadzonki.

 v gmina-klucze.pl

 

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
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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! 

Recital poetycki Zuzanny Jurkiewicz
29 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się recital poetycki Zuzanny Jurkiewicz „Bo ja kocham pana 
kontrabasistę”. Wieczór poetycki otworzył Michał Mączka, Kierownik Działu Artystycznego, a prowadził dr 
hab. Marek Pieniążek, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, opiekun Klubu Literackiego MOK. 
Zuzanna Jurkiewicz jest mło-
dziutką poetką, jednak już doce-
nianą za swoje utwory uważane 
za bardzo dojrzałe. Może po-
szczycić się tym, że w roku 2017 
i 2018 zdobyła pierwsze miejsce 
w kategorii szkół gimnazjalnych 
w XX i XXI Ogólnopolskim 
Konkursie Poetyckim Młodych 

„Nadchodzące Pokolenie”. W 2017 
roku zdobyła też pierwsze miej-
sce w powiatowym konkursie 

„Dzieło Hansa Hummla w poezji 
i plastyce”. Oczywiście nagród 
i wyróżnień było więcej, a będzie 
jeszcze więcej.

Ma wszechstronne zainteresowa-
nia. Nie tylko literatura, ale także 
biologia, chemia, muzyka, teatr. 
Śpiewa i gra na gitarze, ukulele 
i perkusji. 
Ten wieczór rozpoczęła tytułową 
piosenką „Bo ja kocham pana 
kontrabasistę”. Zuzanna śpiewała 
i recytowała swoje wiersze nagra-
dzana rzęsistymi brawami licznie 
zebranych słuchaczy. Trudno było 
oprzeć się zauroczeniu. Z całą 
pewnością o tej pięknej, utalen-
towanej dziewczynie niejedno-
krotnie jeszcze usłyszymy. 

Klezmorim Trio w Olkuszu
9 czerwca w ramach obchodów 77. rocznicy zagłady 
olkuskich Żydów na rynku odbył się wspaniały koncert 
muzyki klezmerskiej w wykonaniu Klezmorim Trio.
77 lat temu podczas likwidacji ży-
dowskiego getta wymordowano 
niemal połowę mieszkańców 
Olkusza. Co roku z szacunkiem 
i smutkiem czcimy pamięć olku-
skich Żydów. 
Jednym z wydarzeń towarzyszą-
cych tegorocznym obchodom 
tragicznej rocznicy był koncert 
muzyki klezmerskiej. Muzyka ta, 
podobnie jak historia Żydów, jest 
tragiczna, ale i radosna, pełna emo-
cji i zabarwiona wpływem kultury 
kraju, w którym zaistniała. Płacze 
i śmieje się, nikogo nie pozostawia 
obojętnym. Trafia wprost do serca.

Koncert zapowiedział Jacek Sypień 
wraz z Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu 
Małgorzatą Żurek. 
Po pięknym występie Justyny 
Haberki Marcin Wiercioch opo-
wiedział licznie zebranym widzom 
o specyfice muzyki klezmerskiej. 
Choć jest z wykształcenia muzy-
kiem klasycznym, z muzyką kle-
zmerską jest związany od 25 lat 
– na zawsze. 
Klezmorim Trio sprawiło, że ten 
pogodny wieczór stał się niezwy-
kły. Marcin Wiercioch i Karolina 

Stasiowska opowiadali interesującą 
historię o każdym utworze. Nam 
pozostało tylko słuchać, zachwycać 
się, z całych sił bić brawo i cieszyć 
się, że mogliśmy słuchać wysokiej 
klasy polskich muzyków, o znanych 
nazwiskach i dużym dorobku ar-
tystycznym. Wystąpili:  Karolina 

Stasiowska (altówka, wokal), Piotr 
Południak (kontrabas) i Marcin 
Wiercioch (akordeon).
Były owacje na stojąco i wybła-
gany bis, dużo poczucia humoru, 
serdeczności i ciepła. 

„… a pod zamkiem był dwór” 
- finisaż wystawy

30 maja w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Olkuszu odbył się finisaż wystawy „… 
a pod zamkiem był dwór”. 
Historia starościńskiego dworu 
położonego u stóp ruin rabsz-
tyńskiego zamku ilustrowana 
starymi fotograf iami i ryci-
nami została wyeksponowana 
na tabl icach. Pa r tnerami 
przedsięwzięcia są: Muzeum 
Regionalne PTTK w Olkuszu, 
Stowarzyszenie Krucza Skała, 
Muzeum Regionalne PTTK, 
Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn. 
Zdjęcia i materiały do wystawy 
udostępniła również rodzina 
ostatnich właścicieli dworu sta-
rościńskiego. Podobnie jak na 
otwarciu otwarciu wystawy, 
także i na jej zakończeniu gościła 
wnuczka ostatniego właściciela 
Krystyna Ceglińska z d. Manterys 
z małżonkiem.
Zebranych powitała Grażyna 
Praszelik-Kocjan zapewniając, 
że w przypadku uzyskania nie-

zbędnych grantów ta ciekawa 
ekspozycja będzie nadal prezen-
towana, m.in. na olkuskim rynku. 
Niemniej na razie są to plany.
Krystyna Ceglińska ze wzrusze-
niem wspominała sielskie wakacje 
spędzane u babci w Rabsztynie; 
zachwyt przyrodą, obcowanie 
z historią, wspaniałe, zdrowe 
wiejskie jedzenie. Odczytała kilka 
swoich wierszy mówiących o ro-
dzinie i o zamku w Rabsztynie. 
Tomasz Szygulski, który opraco-
wał koncepcję wystawy, ze swadą 
i znajomością rzeczy opowiedział 
o starościńskim dworku w kontek-
ście historycznym. Jaka szkoda, 
że ten piękny osiemnastowieczny 
folwark został wyburzony, za-
miast po odrestaurowaniu pysz-
nić się u stóp ruin zamkowych 
jako symbol naszego bogactwa 
kulturowego. 

Informacje • Reklamy
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KĄCIK KULINARNY

Schab pieczony  
z czosnkiem i miodem
Bardzo lubimy schab pieczony z czosnkiem, ale przyszedł czas żeby 
w przepisie coś zmienić. Tak też powstał pomysł na ten przepis.
Schab pieczony z czosnkiem i miodem

• 1,5 kg schabu bez kości
• 3 główki czosnku
• 3 łyżki miodu
• 15 dkg masła
• 2 łyżki pieprzu gruboziarnistego
• łyżeczka soli

Na wstępie nie należy się bać dużej ilości czosnku, 
tak upieczony czosnek robi się pyszny i słodki.
Zaczynamy od czosnku, obieramy go i kroimy 
na mniejsze kawałki. Kilka ząbków zostawiamy 
w całości.
Schab umyłam pod zimną wodą i osuszyłam 
ręcznikiem papierowym. Ułożyłam go na desce 
i ostrym niedużym nożemy zrobiłam w nim na-
cięcia do których powkładałam ząbki czosnku. 
Jak ząbki są duże przekrój je na mniejsze części. 
Cały schab z każdej strony tak naszpikowałam 
czosnkiem.
W mały garnku rozpuściłam masło, dodałam 
miód, sól oraz pieprz. Całość delikatnie podgrza-
łam na końcu dołożyłam ząbki czosnku, wyłączy-
łam gaz i pozwoliłam czosnkowi lekko się w tej 
marynacie ogrzać :) 
Piekarnik nagrzałam do 180 C. Przełożyłam schab 
do formy,  i oblałam go z góry masłem z mio-
dem i ułożyłam na górze ząbki czosnku wyjęte 
z marynaty.
Całość przykryłam folią aluminiową i wstawiłam 
do nagrzanego piekarnika na 60 minut. Po tym 
czasie zdjęłam folię i zostawiłam mięso jeszcze na 
30 minut w piekarniku. Całość od czasu do czasu 
polewałam sosem spod schabu.

Wyłączyłam piekarnik i zostawiłam w nim mięso 
do wystudzenia. Ponieważ szkoda marnować do-
brej podstawy do sosu.  Sos spod mięsa zlałam do 
garnka, dodałam 0,5 szklanki czerwonego wina, 
łyżkę ostrej musztardy i całość gotowałam na mały 
ogniu, aż płyn odparował prawie do połowy. Tak 
powstał sos którym chętni na talerzu mogli polać 
schab.
Schab ten też był jedzony przez nas jako wędlina 
do kanapek.

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

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

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

13.06.2019 Czwartek ul. Nullo 2

14.06.2019 Piątek ul. Mickiewicza 7 

15.06.2019 Sobota ul. K.K. Wielkiego 64B

16.06.2019 Niedziela ul. Legionów Polskich14

17.06.2019 Poniedziałek al. 1000-lecia 17

18.06.2019 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 64B

19.06.2019 Środa ul. K.K. Wielkiego 14

20.06.2019 Czwartek (Boże Ciało) ul. Skwer 6

21.06.2019 Piątek ul. Legionów Polskich 14 

22.06.2019 Sobota ul. Mickiewicza 7 

23.06.2019 Niedziela ul. Nullo 2

24.06.2019 Poniedziałek ul. Buchowieckiego 15A

25.06.2019 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 24

26.06.2019 Środa ul. K.K. Wielkiego 28

27.06.2019 Czwartek ul. Skwer 6

28.06.2019 Piątek ul. K.K. Wielkiego 60

29.06.2019 Sobota ul. Orzeszkowej 22

30.06.2019 Niedziela ul. Piłsudskiego 22

1.07.2019 Poniedziałek al. 1000-lecia 2B

2.07.2019 Wtorek ul. Rabsztyńska 2

3.07.2019 Środa ul. K.K. Wielkiego 60

4.07.2019 Czwartek ul. Orzeszkowej 22

5.07.2019 Piątek ul. K.K. Wielkiego 64B

6.07.2019 Sobota ul. Skwer 6

7.07.2019 Niedziela al. 1000-lecia 17

8.07.2019 Poniedziałek ul. Krakowska 16

9.07.2019 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 64B

10.07.2019 Środa ul. K.K. Wielkiego 64B

11.07.2019 Czwartek ul. Piłsudskiego 22

DYŻURY APTEK

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

Olkusz,
ul. Sławkowska 13

(obok Biedronki) 

Zapraszamy:
pon. - pt. 6.30 - 19.00

sob. 6.30 - 14.00 

Codziennie
świeże

dostawy!

SZEROKI WYBÓR
WĘDLIN, MIĘS,

DROBIU
I GARMAŻERKI

W stałej sprzedaży
dania na ciepło:
• udko z rożna 
• kotlet mielony
• karczek pieczony
• schab pieczony
• pierogi 
• gołąbki

Informacje • Reklamy
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1. 1:1 w meczu piłkarskim 
4. Z siateczką w dzióbku imbryka 
7. Wulkaniczny lub kosmiczny 
8. Żona zięcia 
9. Wpisana urwisowi do dzienniczka
10. Siekacz
11. Pogardliwie o tandecie 
12. Siła rozmachu
13. Hańba, poniżenie
18. Naprawi obuwie 
19. Słonie, tygrysy, konie
21. Cios boksera zadany od dołu
22. Marka jap. zegarka
23. Ernst (zm. 1948), niem. filozof
24. Duży samochód ciężarowy na autostradzie 
25. Jabłko z paskowanym rumieńcem
26. Karciana gra z licytacją

Pionowo:
1. Smażony placek z ciasta drożdżowego
2. Wypływa z bajki
3. Mimowolny kurcz mięśni 
4. Graniczą z Frankfurtem nad Odrą
5. Płócienne buty na WF
6. Skwarki do kaszy
14. Resztka ukruszonego zęba
15. Potocznie: ciężkie, parne powietrze 
16. Leży w beciku
17. Pojemność naczynia lub zbiornika 
19. Cenne rzeczy zakopane w ziemi 
20. Kwitną jesienią

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

Dla pierwszych dwóch osób, które dodzwonią się 
w poniedziałek (17.06.br.) między 9.00 a 9.30 

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

NAGRODY:

Natalia Sońska „PIOSENKI(NIE)MIŁOSNE” 
Prawdziwa miłość i nękane rozterkami 
serce… To historia dla wszystkich książko-
holiczek, które oczekują niebanalnych 
emocji.
To najtrudniejsza decyzja w życiu Igora. Nie 
powie niczego więcej, nie zrani Zosi jeszcze 
bardziej. A przede wszystkim nie złamie się        
i nie przyzna do prawdy. Nawet jeśli to 
najgorsza decyzja w jego życiu.
Po bestsellerowych Listach (nie)miłosnych 
przyszedł czas, by poznać historię Igora. Czy 
Zosia dowie się, dlaczego ją zostawił?

Marta Radomska „SPRINTEM DO MARZEŃ”
Co zrobisz, gdy atrakcyjna sąsiadka 
zacznie flirtować z Twoim narze-
czonym?
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 
zadyszki, a w biegach długodystanso-
wych jest równie dobra jak w podrywa-
niu 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 wszyst-
kich sąsiadów. Zwłaszcza tych, którzy akurat zapodziali gdzieś 
kuchenny nóż…
Po debiutanckim „Maratonie do szczęścia” Marta Radom-
ska nie zwalnia tempa. „Sprintem do marzeń” to pełna 
humoru powieść, a po jej lekturze padniesz ze śmiechu!

Jak uchronić się przed kradzieżą czy włamaniem?
Policjanci apelują o zabezpieczenie swojego mienia i niepozosta-
wianie go w miejscach łatwo dostępnych. W wielu przypadkach 
sami ułatwiamy zadanie złodziejom.
Pozostawione uchylone okno czy 
drzwi balkonowe to szansa dla zło-
dziei. Na takie kradzieże  najbar-
dziej narażone są mieszkania znaj-
dujące się na parterze, a sprzyjająca 
aura powoduje, że większość osób 
otwiera okna i drzwi balkonowe 
i nie pamięta o ich zamknięciu 
w momencie wyjścia z mieszkania. 
Zapominając o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa – ułatwiamy 
pracę przestępcom.
Radzimy  jak nie dopuścić do tego 
typu sytuacji oraz jak chronić swoją 
własność:  
Istotne jest dokładne zabezpiecze-
nie (zamknięcie okien, zamknięcie 
drzwi na klucz, zastosowanie sys-
temów antywłamaniowych, alar-
mowych, itp.) mieszkań, budynków 
gospodarczych, piwnic i klatek scho-
dowych, zwłaszcza podczas wyjaz-
dów w trakcie wakacji.
Najbezpieczniejszym miejscem dla 
przechowywania pieniędzy, cennej 
biżuterii, akcji i obligacji jest bank. 
Złodzieje szybko znajdują ukryte 
pieniądze i wartościowe przedmioty 
w różnego rodzaju szafach, szufla-
dach i innych oczywistych dla nich 
skrytkach. 
Nie zostawiajmy kluczy pod wy-
cieraczką lub na parapecie czy pod 
doniczką. Zabezpieczmy w spo-
sób należyty drzwi i okna swojego 
mieszkania, załóżmy solidne zamki. 
W drzwiach garażowych lub do 
piwnicy zamontujmy dodatkowe 
zabezpieczenie, dla włamywa-
cza cenny jest czas, a pokonanie 
dodatkowej przeszkody może go 
skutecznie zniechęcić. Zadbajmy 

także o oświetlenie w szczególno-
ści wejść, okien tarasowych i bram 
garażowych. Zamontujmy rolety an-
tywłamaniowe lub kraty w szczegól-
ności w dolnych partiach budynków, 
takich jak piwnice.
Uważajmy na kręcących się po klat-
kach schodowych oraz w pobliżu 
domu ludzi, których nie znamy 
czy nie kojarzymy z widzenia, jak 
również na pojazdy będące na ob-
cych numerach rejestracyjnych. 
Zainteresujmy się tymi osobami, 
przyjrzyjmy się im, by zapamiętać 
wygląd oraz cechy charakterystyczne 
- tatuaże, blizny, fryzury czy ubiór. 
Marka oraz numer rejestracyjny po-
jazdu również może być przydatny, 
gdyby doszło do włamania.
Sprawdzajmy tożsamość i wiarygod-
ność osób obcych, przychodzących 
do naszego mieszkania np. w sprawie 
sprzedaży złota, dywanów, sprzętu 
AGD i RTV oraz tych, którzy ofe-
rują nam usługi typu nowy telefon 
czy abonament telewizyjny. Nie 
wpuszczajmy ich bez uzasadnionych 
powodów.
Opuszczając na dłużej mieszkanie,  
nie sygnalizujmy swej nieobecności. 
Poprośmy zaprzyjaźnionych sąsia-
dów, aby zwrócili uwagę na nasz 
dobytek, by podlewali kwiaty, otwie-
rali na krótko okna, wieczorem, co 
jakiś czas włączali światło w któ-
rymś z pokoi, tak by dać otoczeniu 
sygnał, że ktoś czuwa nad naszym 
mieniem i nie jest ono pozostawione 
bez zainteresowania.
Gdy zorientujemy się, że doszło do 
włamania czy kradzieży w naszym 
domu, mieszkaniu, piwnicy czy 

komórce nie dotykajmy niczego,  
opuśćmy pomieszczenie i o zaist-
niałym fakcie poinformujmy Policję. 
Sprawdzenie co nam zginęło lub co 
zostało uszkodzone może spowodo-
wać zatarcie śladów, które pozosta-
wił przestępca i może to w dużym 
stopniu utrudnić prace policjantów.
Pamiętaj, by nie pozostawiać w sa-
mochodzie, nawet na chwilę, cen-
nych rzeczy torebki, saszetki czy 
portfela. 
Apelujemy,  aby zwrócić szczególną 
uwagę na nieznajome osoby, które 
przebywają na klatkach schodo-
wych lub  obserwują nasze domy 
czy  mieszkania, przy czym uwagę 
powinny również zwrócić samo-
chody o numerach rejestracyjnych 
spoza powiatu. Często bywa, że zło-
dzieje przed dokonaniem włamania 
pod pretekstem sprzedaży różnego 
rodzaju artykułów czy roznoszenia 
ulotek dokonują rozpoznania te-
renu. W przypadku jakichkolwiek 
podejrzeń należy bezzwłocznie po-
wiadomić policję pod numerem 112. 
Wszystkie spostrzeżenia budzące 
niepokój nie będą bagatelizowane 
i zostaną skrupulatnie sprawdzone.

Konkurs Fotograficzny  
„POLSKA SMAKUJE” 
Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa po raz drugi 
organizuje ogólnopol-
ski konkurs fotograficzny. 
Celem Konkursu „Polska 
smakuje” jest promowanie 
produktów rolnych i żywno-
ściowych, w tym szczegól-
nie ekologicznych, tradycyj-
nych i regionalnych.
Konkurs ma charakter 
otwarty i jest adresowany 
do wszystkich osób pełno-
letnich.
Prace konkursowe mogą 
przedstawiać regionalnych producentów żywności, lokalne 
bazary i targowiska, pola uprawne czy produkty przetwo-
rzone i nieprzetworzone, na różnych etapach ich produkcji.
Oddziały Terenowe KOWR w ramach zgłoszeń przesłanych 
na terenie ich  województw wyłonią półfinalistów ocenia-
jąc estetykę fotografii oraz nawiązanie do regionu w którym 
została wykonana praca. Laureatów konkursu wybierze jury 
w Centrali KOWR.

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

Kierowca samochodu nie zatrzymał się do kontroli drogowej
 W czwartek (06.06.19 r.) około godz. 7.00, policjanci ruchu drogowego pełnili służbę na terenie miasta gminy Olkusz, 
Bukowno i Klucze. W Bukownie na ulicy Sławkowskiej policjanci postanowili skontrolować kierowcę  samochodu 
osobowego marki Renault Escape, który jechał po przeciwnym pasie ruchu. Mundurowi zawrócili radiowozem i ruszyli 
za kierowcą renault, wydając mu polecenie do zatrzymania się,  włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Pomimo tego 
mężczyzna  zlekceważył ich polecenie, przyśpieszył i pojechał dalej w kierunku miejscowości Podlipie. Policjanci 
ruszyli za nim w pościg, dalej używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Podczas ucieczki kierowca stwarzał 
zagrożenie,  popełniając szereg wykroczeń w ruchu drogowym.  Nie zatrzymywał się na skrzyżowaniach, na których 
nie miał pierwszeństwa przejazdu. W miejscowości  Przymiarki  zjechał do pobliskiego lasu. Tam porzucił swój  pojazd 
i wraz z pasażerem dalszą ucieczkę kontynuował pieszo. Policjanci zatrzymali pasażera i ustalili kierowcę pojazdu. Był 
nim 28-letni mieszkaniec Bukowna.  Kierowca renault szybko przemyślał swoje zachowanie i wrócił na miejsce. Co było 
powodem jego ucieczki? Jak tłumaczył policjantom, nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych.
28-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem. Policjanci przypominają, że niezatrzymanie się do policyjnej kontroli jest przestępstwem i podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nietrzeźwy kierowca autobusu miał jechać z dziećmi na 
wycieczkę szkolną

Do zdarzenia doszło 4 czerwca br. przed godziną 7 rano. Uczniowie  jednej z szkół podstawowych w Olkuszu mieli wyru-
szyć na dwudniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Kierowca autobusu miał podjechać na pobliski parking na 6.30, 
ale spóźniał się na umówioną godzinę. Na parkingu czekały już na niego zniecierpliwione dzieci, rodzice i nauczyciele. 
Na miejscu byli również policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z olkuskiej komendy, ponieważ ktoś zgłosił kontrolę au-
tobusu. Kiedy kierowca przyjechał na parking, policjanci przystąpili do kontroli. Sprawdzali dokumenty i stan techniczny 
pojazdu. Skontrolowali trzeźwość kierowcy. Przeprowadzone przez nich badanie alkomatem wykazało, że 55-latek miał 
ponad pół promila alkoholu. Kierowcy zostało zatrzymane prawo jazdy.
Policjanci olkuskiej drogówki przeprowadzają rocznie około kilkadziesiąt kontroli autokarów wyjeżdżających z dziećmi, 
młodzieżą na wycieczki szkolne i wakacje. W trosce o bezpieczeństwo podróżnych kontrolują trzeźwość kierowców autobusów oraz stan techniczny autokarów. 
Szczególnie zwracają uwagę na prawidłowe oznakowanie i wyposażenia pojazdów, stan ogumienia, układ kierowniczy oraz hamulcowy, prawidłowe oświetlenia 
pojazdów, przestrzeganie ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców przewożących zorganizowane grupy turystów.
 Informujemy, iż osoby zainteresowane przeprowadzeniem kontroli autokarów przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, proszone są o pisemne lub 
telefoniczne zgłaszanie tego faktu na kilka dni przed planowanym wyjazdem. Wyjazd może zgłosić  organizator, rodzice lub opiekunowie.  Przypominamy, że 
taka kontrola trwa minimum 30 minut, dlatego też autokar powinien być podstawiony w miejscu zbiórki odpowiednio wcześnie.

Policjanci z Olkusza zatrzymali dwie osoby,  
które włamały się do sklepu

Do zdarzenia doszło 3 czerwca br. około godziny 2 nad ranem. Z  informacji przekazanej dyżurnemu olkuskiej policji 
wynikało, że dwóch mężczyzn włamało się do sklepu monopolowego. Jak się okazało, mężczyźni wykorzystali okazję, 
ponieważ  kilka dni wcześniej tj. 31.05.19 r. w sklepie wybuchł pożar.  Właściciel sklepu, by udaremnić wejście osób po-
stronnych do budynku, zastawił drzwi zaplecza swoim samochodem. Pomimo tego złodzieje weszli na dach samochodu, 
wyłamali metalowe drzwi i dostali się do środka. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli mężczyznę, który 
trzymał w rękach  skrzynkę z alkoholem. Drugi z włamywaczy ukrył się za regałem sklepowym. Obaj zostali zatrzymani.
Mężczyźni zachowywali się agresywnie i policjanci użyli wobec nich środków przymusu bezpośredniego. Z uwagi na to, że 
drzwi zaplecza były zastawione pojazdem i nie było możliwości, by policjanci mogli tamtędy wyprowadzić zatrzymanych,  
na miejsce wezwano strażaków, którzy wyłamali zamek od drzwi wejściowych. Podczas kontroli osobistej, policjanci zna-
leźli w saszetce 34-latka biały proszek. Badanie testerem wykazało, że to amfetamina w ilości ponad 33 gramy. Złodzieje 
trafili do policyjnego aresztu. Ponieważ policjanci mieli podejrzenie, że 26-latek w miejscu zamieszkania może posiadać 
narkotyki, dokonali przeszukania pomieszczeń, w trakcie którego znaleźli 30 gramów amfetaminy.
3 czerwca br. śledczy przedstawili im zarzuty usiłowania włamania, uszkodzenia mienia i posiadania narkotyków. Wobec 
podejrzanych prokurator zastosował dozór policji.

Zuchwała kradzież przy paczkomacie
Do zdarzenia doszło 31  maja br. około godziny 22.30 na ulicy Baczyńskiego w Olkuszu. 33-letni mężczyzna przyszedł z kolegą do paczkomatu, po odbiór 
zamówionych przesyłek. Kiedy wyciągał z paczkomatu przesyłki i układał na podłodze, nagle podbiegł do niego nieznany mężczyzna  i ukradł jedną z nich.  
Zgłaszający i jego kolega błyskawicznie ruszyli w pościg za rabusiem.  Już po chwili złodziej został ujęty, a następnie przekazany w ręce policjantów. Okazał 
się nim być 30-letni mieszkaniec Olkusza. Mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Wkrótce odpowie za swój czyn.

Jechał bez prawa jazdy przed egzaminem  
i w terenie zabudowanym przekroczył prędkość 

o 72 kilometry
Nieodpowiedzialnością wykazał się 18-letni mieszkaniec Skały. Mężczyzna został zatrzymany przez 
policjantów ruchu drogowego w Milonkach koło Wolbromia. Kierowca volvo pędził drogą wojewódzką 
nr 794 z prędkością 128 km na godzinę. Zgodnie z przepisami na tym odcinku drogi można jechać naj-
wyżej 50 km na godzinę. Podczas kontroli okazało się, że 18-latek nie posiada uprawnień do kierowania 
pojazdem, był w trakcie kursu na prawo jazdy. Jego brawurowa jazda zakończyła się sporządzeniem 
przez policjantów wniosku do sądu.

Włamanie i kradzież motocykla
Do zdarzenia doszło w nocy z 19 na 20 maja br. w gminie Bolesław. Mężczyzna wyważył okno w  pomieszczeniu piw-
nicznym, wszedł do środka i ukradł motocykl. Złodziej działał metodą na tzw. śpiocha, wykorzystując sen domowników.  
Dopiero nad ranem mieszkańcy zorientowali się, że ktoś włamał się do domu.
Działania  śledczych z komisariatu w Bukownie pozwoliły na ustalenie,  kim  jest mężczyzna podejrzewany o to prze-
stępstwo i gdzie może on przebywać. Okazał się nim być 22-letni mieszkaniec gminy Bolesław.  Mężczyzna  został 
zatrzymany w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W piątek tj. 24 maja 2019 roku śledczy przedstawili mu zarzut 
kradzieży z włamaniem, do którego mężczyzna się przyznał. Za to przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 
Skradziony motocykl został odzyskany i przekazany właścicielowi.

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

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

663 747 581


Olkusz, Aleja 1000-lecia 2a (dawny budynek OWENT-u)

 KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
 RYCZAŁT    EWIDENCJA VAT    JPK
 ROZLICZENIA ZUS    KADRY I PŁACE

„SKUP MONET”
Prowadzimy skup 

monet kolekcjonerskich 
oraz banknotów.

(nie skupujemy monet 
obiegowych PRL)

tel.: 608 364 428

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 ROCKETMAN  

Reżyseria: Dexter Fletcher; Gatunek: Biograficzny, Dramat; Produkcja: Wielka Brytania  
• 14/06/2019 20:00 • 15/06/2019 17:45 • 16/06/2019 19:30 • 18/06/2019 17:45 • 19/06/2019 20:00 

 v PANDA I BANDA  
Reżyseria: Natalya Nilova; Gatunek: Animacja, Dla dzieci; Produkcja: Rosja, USA  
• 14/06/2019 16:00 • 15/06/2019 16:00 • 16/06/2019 14:00 • 16/06/2019 15:45 • 18/06/2019 16:00  
• 19/062019 16:00

 v GLORIA BELL 
Reżyseria: Sebastián Lelio; Gatunek: Dramat, Komedia, Romans; Produkcja: USA, Chile 
• 14/06/2019 18:00 • 15/06/2019 20:00 • 18/06/2019 20:00 • 19/06/2019 18:00 

 v MEN IN BLACK: INTERNATIONAL 
Reżyseria: F. Gary Gray; Gatunek: Komedia, Sci-Fi; Produkcja: USA 
• 14/06/2019 17:45 • 14/06/2019 20:15 • 15/06/2019 18:00 • 15/06/2019 20:15 • 16/06/2019 17:30  
• 16/06/2019 19:45 • 18/06/2019 17:30 • 18/06/2019 20:00 • 19/06/2019 17:45 • 19/06/2019 20:15  
• 21/06/2019 17:45 • 21/06/2019 20:15 • 22/06/2019 17:45 • 22/06/2019 20:00 • 23/06/2019 17:45  
• 23/06/2019 20:00 • 25/06/2019 17:30 • 25/06/2019 19:45 • 26/06/2019 17:45 • 26/06/2019 20:15  
• 27/06/2019 17:45 • 27/06/2019 20:00

 v PASKUDY. UGLYDOLLS 
Reżyseria: Kelly Asbury; Gatunek: Animacja, Komedia, Przygodowy; Produkcja: USA 
• 21/06/2019 16:00 • 22/06/2019 16:00 • 23/06/2019 15:30 • 25/06/2019 16:00 • 26/06/2019 16:00  
• 27/06/2019 16:00

 v GODZILLA II: KRÓL POTWORÓW  
Reżyseria: Michael Dougherty; Gatunek: Akcja, Sci-Fi; Produkcja: USA 
• 21/06/2019 17:45 • 22/06/2019 20:15 • 23/06/2019 17:30 • 25/06/2019 20:00 • 26/06/2019 17:30 
• 27/06/2019 20:15

 v OSZUSTKI 
Reżyseria: Chris Addison; Gatunek: Komedia; Produkcja: USA 
• 21/06/2019 19:45 • 22/06/2019 18:15 • 23/06/2019 19:45 • 25/06/2019 18:00 • 26/06/2019 19:45  
• 27/06/2019 18:00 • 28/06/2019 17:45 • 29/06/2019 20:00 • 30/06/2019 17:45 

 v MILCZĄCA REWOLUCJA  
Reżyseria: Lars Kraume; Gatunek: Dramat; Produkcja: Niemcy 
• 28/06/2019 19:45 • 29/06/2019 17:45 • 30/06/2019 19:45

 v AGENT KOT 
Reżyseria: Christoph Lauenstein; Wolfgang Lauenstein; Gatunek: Animacja, Komedia; Produkcja: Belgia, Niemcy 
• 28/06/2019 15:45 • 29/06/2019 16:00 • 30/06/2019 15:45 

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

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

PRACA!!!

Nie Zwlekaj!
Dołącz do Nas!

gwarekolkuski@wp.pl 

Postaw na rozwój i zareklamuj
swój biznes w 55 miejscowościach.

Tel.:  698  805  242

Kabaret Skeczów Męczących  
w programie „Najśmieszniejszy”.

Kto jest najśmieszniejszy w Polsce? Kabaret Ske-
czów Męczących w swoim nowym programie nie 
pozostawia złudzeń. „Najśmieszniejszy” to niemal 
dwugodzinne spotkanie z zupełnie nowymi posta-
ciami wprost z doskonale znanego i uwielbianego 
przez Was świata humoru KSM. Premierowe wcie-
lenia Jarka, Marcina, Karola i Michała przeniosą 
Was do historii pozornie absurdalnych i niemoż-
liwych, a tak naprawdę opowiadających o naszej 
codzienności pełnej odniesień do bieżących wy-
darzeń z kraju i ze świata.

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

Dom Kultury w Wolbromiu. Zapraszamy.

POMOC DOMOWA 
DOM KULTURY W WOLBROMIU  

11.10.2019 GODZ. 19:00 • Cena biletu: 75 zł 
 Sprzedaż on - line: www.dk.wolbrom.pl 
Rezerwacja tel. 32 644-13-41. wew. 23 

Nadia, niezastąpiona pomoc domowa, rozpoczyna pracę u małżeństwa 
Olgi i Norberta. Szybko jednak okazuje się, że w jej zakres obowiązków 
nie wchodzi tylko sprzątanie i opieka nad domem, bo małżeństwo pil-
nie potrzebuje urozmaicenia od codziennej rutyny… Co robią? To, co 
kusi wszystkich w takich sytuacjach – każde z nich potajemnie rozpo-
czyna namiętny romans. Misją Nadii jest utrzymać w sekrecie ich gorą-
ce przygody – misją o tyle trudną do wykonania, że wszystko dzieje się 
w mieszkaniu spokojnego i zgodnego na pozór małżeństwa. Ale nic nie 
jest niemożliwe dla zaprawionej w bojach pomocy domowej! Za sprzy-
mierzeńców ma swoją niezwykłą błyskotliwość, cięty dowcip i… pełny 
barek u swoich pracodawców. Czy jej się uda?

Informacje • Reklamy
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GwarekOlkuski

www.gwarek-olkuski.pl

Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach:  
• Bogucin Duży • Bogucin Mały • BOLESŁAW • Braciejówka • Brzozówka • BUKOWNO • Bydlin • Chechło • Chełm • 
• Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • KLUCZE •  
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •  
• Laski • Małobądz • Michałówka,  Niesułowice • Olewin • OLKUSZ • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •  
• Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Strzegowa• Troks • TRZYCIĄŻ • Ujków Nowy • Wierzchowisko • 
• Witeradów • WOLBROM • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie 
całego powiatu olkuskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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.

Kontakt:
biuro@asestravel.pl

tel. 600 89 31 31

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

Last minute na czerwiec:
• Bułgaria Słoneczny Brzeg
   7 dni, cena od 1099 zł, dzieci od 799 zł, 
   śniadania, wylot 14.06
• Albania
   7 dni, All Inclusive, cena od 1369 zł
• Grecja, Rodos
   All Inclusive, cena od 1099 zł

Egzotyka we wrześniu
przedsprzedaż:
• Tajlandia/Singapur/Malezja
   śniadania, 14 dni, 
   wyjazd potwierdzony, 
   cena od 7790 zł

25 lat doświadczenia!

Olkusz, ul.K.K.Wielkiego 29
tel. 506 019 185, 32 641 31 80

e-mail: biuro@copyservice.com.pl

  

Kasy fiskalne ONLINE 
- dostępne od ręki!

Reklamy


