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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

SKUTERY

USŁUGI INSTALACYJNE

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

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

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne CZYNNE
PON. – SO
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
B.
8 00 - 22 00
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 2000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Złomowanie chińskich skuterów

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

KOMINKI - GLAZURA - TERAKOTA
• wkłady kominkowe
• piece wolnostojące na pellet
• płytki ścienne i podłogowe
• kamień dekoracyjny

Orzech I • Orzech II • Kostka
Groszek • Ekogroszek • Ekomiał OSUSZACZE BUDOWLANE WYNAJEM
DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

PRZYŚPIESZ REMONT • POZBĄDŹ SIĘ WILGOCI

tel. 507 5555 39

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

Olkusz, ul. Składowa 1 • tel.: 502 951 338
e-mail: krynkom@onet.pl • www.krynkom.pl

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600 Sob. 800 - 1400

Tel. 728 122 613

KRYN-KOM

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

WWW.WYNAJEM-OLKUSZ.PL

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

NAPRAWA GŁOWIC
Tel. 884-096-113

Samochody Osobowe, Ciężarowe,
Ciągniki, Motocykle, Agregaty i inne silniki.
Planowanie, Ciśnieniowy test szczelności,
Regulacje, Szlify gniazd i inne czynności związane
z regeneracją głowic silnikowych.
Zapewniamy części do głowic.

ul. Ogrodzieniecka 33, 42-440 Ryczów
Zapraszamy od Pon. - Pt. 8.00 - 16.00

"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

WSZYSTKO
Z DREWNA

• 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

Oferujemy:

U nas kupisz drzwi wewnętrzne
sosnowe i dębowe.
Surowe lub malowane

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

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

Serdecznie zapraszamy:

pon. - pt. 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00
MOŻLIWOŚĆ

DOSTAWY

- do wyboru wiele kolorów i kilkaset modeli
w tym białe lub bielone.

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl tel. (32) 754 60 10
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POCIĄGIEM BEZPOŚREDNIO DO KRAKOWA
Dobre informacje dla tych, którzy podróżują do stolicy województwa
małopolskiego. Uruchomione zostało bezpośrednie połączenie kolejowe z Krakowem i to spore ułatwienie dla naszych mieszkańców.
Trasa pociągiem z dworca PKP
zajmie niewiele ponad godzinę.
Połączenie ma obowiązywać do 12
marca tego roku. W jakich godzinach możemy liczyć na bezpośrednie
połączenie?
Codziennie w godzinach:
• 9:33 (przyjazd do
Krakowa 10:36)
• 16:38 (przyjazd do
Krakowa 17:42)

Do Krakowa dojedziemy pociągami
TLK Zefir oraz IC Wybicki. Istnieje
także możliwość bezpośredniego powrotu do naszego miasta.

• 10:30 (przyjazd do
Zawiercia 11:38)

Cena biletu zależy między innymi
od klasy, którą chcielibyśmy podróżować. W jedną stronę w pierwszej
klasie koszt biletu to 38 zł, a w drugiej 29 zł (cena bazowa).

• 17:23 (przyjazd do
Zawiercia 18:29)

Czas na wiosenne porządki! 17 marca mieszkańcy Olkusza wymienią
nieużywany sprzęt elektryczny i elektroniczny na sadzonki drzew.

W zamian rozdawane będą sadzonki drzew oraz nasiona łąk
kwietnych.

Na przeszło 105 milionów złotych opiewa wniosek, jaki Gmina Olkusz
złożyła w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W planach znalazły się
m. in. przedsięwzięcia drogowe z kompleksową modernizacją dróg lokalnych oraz wiaduktu w ciągu ulicy 29 Listopada, kompleksowa modernizacja niemal 13 km sieci dróg lokalnych położonych na terenie miejskim
i wiejskim oraz budowa tężni solankowej na terenie ośrodka Czarna Góra.
Zadanie składa się z kilku części.
Pierwsza obejmuje kompleksową
Gmina zdecydowała się wnio- modernizację dróg lokalnych
skować o przebudowę ciągu na terenie miejskim i wiejskim
dróg od Ronda Niepodległości gminy Olkusz. Wybrane drogi
na Osied lu M łodych prz ez o łącznej długości prawie 13 km.
ulice: 29 Listopada z wiaduk- W planach jest przebudowa ulic:
tem, Kościuszki do skrzyżowa- Baczyńskiego, Orzeszkowej (odnia z ulicą Górniczą, szczególną cinek początkowy), Nullo (od ul.
uwagę zwracając na poprawę Słowackiego do ul. Polnej) Armii
bezpieczeństwa na skrzyżowa- Krajowej, Kolberga, Pomorskiej,
niach oraz gruntowny remont G w a rk ów, D ą brow sk ie g o,
wiaduktu. W planach jest prze- Rabsztyńskiej (od ul. Astrów do
budowa skrzyżowania ul. 29 ul. Miłej) i Sikorka (od ul. Jasnej
Listopada z al. 1000-lecia po- do ronda). Poza tym planowana
łączona z niwelacją istniejącej jest przebudowa u l. Leśnej
skarpy, a także budowa sygnali- w Osieku i drogi w Olewinie
zacji świetlnej na skrzyżowaniu oraz budowa ul. A kacjowej
ul. 29 Listopada z ul. Parkową w Żuradzie. Drugą część zadai ul. Dworską. Poza tym wniosek nia stanowi budowa oświetlenia
obejmuje budowę ciągów pieszo- przy ul. Leśnej w Osieku, przy
-rowerowych, chodników, miejsc ul. Gwarków i Krucza Góra
postojowych i parkingów, a także w Olkuszu, a także budowa
przystanków i zatok autobuso- odcinków sieci oś w iet lenia
wych oraz modernizację oświe- ulicznego na ulicach: Jurajskiej,
tlenia ulicznego. Wartość zadań Polne Wzgórze, Spacerowej,
szacowana jest na blisko 68,5 Widokowej, Zamkowej, Na
mln złotych. Dofinansowanie, Skraju i Skalistej. Przewidziano
przewidziane dla inwestycji dro- także remont sieci wodociągowych, wynosi aż 95%.
gowej i kanalizacji w ulicach:
Pomorsk iej, Sta r y Ol k usz ,
WNIOSEK, KTÓREGO
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA G w a r k ó w, B a c z y ń s k i e g o ,
Orzeszkowej, Nullo,
NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ
A rmii K rajowej, Kolberga,
30 MLN ZŁ
WNIOSEK BEZ KWOTOWEGO
OGRANICZENIA

OLKUSKI DZIEŃ RECYKLINGU

„Olkuszanie często pytają gdzie
oddać elektrośmieci. O ile małe
gabaryty łatwo i bezproblemowo
można wrzucić do czerwonego pojemnika w drodze do domu, szkoły
czy pracy, o tyle problemy rodzą
duże sprzęty, jak zepsuta lodówka,
uszkodzony piekarnik czy zmywarka. Często brakuje nam czasu
i determinacji, by zrobić porządki,
dlatego zachęcam wszystkich, by
17 marca wziąć udział w Olkuskim
Dniu Recyklingu, przywieźć stary
sprzęt duży i mały, a także zużyte
baterie na parking obok Parku
Czarna Góra.

Wniosek Olkusza na ponad
105 mln zł do Polskiego Ładu

Do obchodów Olkusk iego
Dnia Recyklingu włączyło się
Nadleśnictwo Olkusz, które dla
350 uczestników zbiórki, przekaże
sadzonki drzew owocodajnych lub
miododajnych. „Cieszymy się, że
taka akcja odbędzie się w Olkuszu,
i że mogliśmy się do niej włączyć.
Każdego roku uprzątamy z lasów
porzucone w nich elektrośmieci
– np. lodówk i czy telewizor y
i każdego roku liczymy, że problem zniknie. Mam nadzieję,
że ta zbiórka przyczyni się do
kształtowania pozytywnych postaw i skłoni do oddawania elektrośmieci do przeznaczonych do
tego miejsc. Żeby symbolicznie wynagrodzić trud włożony
w przywiezienie elektrośmieci do

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom ok. 200 m kw,
III kondygnacje, z niezależnymi wejściami,
stan surowo zamknięty, położony
w atrakcyjnym miejscu w Chechle z szeroką
44 a budowlaną działką oraz 62 a roli.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw II kondygnacje,
plus stodoła oraz murowane
pomieszczenie gospodarcze,
położony na prostokątnej 5,6 a. działce,
w ścisłym centrum Ogrodzieńca.
Cena: 289 tys. PLN

uruchomionego punktu zbiórki
przygotowaliśmy 350 szt. sadzonek
drzewek miodo- i owocodajnych.
Mamy nadzieje, że trafią do 350
ogrodówi będą cieszyły zarówno
ludzi jak i ptaki i owady” - mówi
Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz
Marcin Polak.
Olkuski Dzień Recyklingu organizowany jest wspólnie przez
Gminę Olkusz, Fundację Odzyskaj
Środow isko, M B Rec yc l ing,
Nadleśnictwo Olkusz oraz organizację odzysku AURAEKO
w ramach projektu Elektryczne
Śmieci. Wydarzenie patronatem
objął Burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz - Roman Piaśnik.

DO SPRZEDANIA
dom 200 m kw II kondygnacje, podpiwniczony,
zgarażemwbrylebudynkuorazpomieszczeniem
gospodarczym, do zamieszkania, położony
na widokowej 19,4 a. w pełni ogrodzonej
działce, gm. Bolesław, Ujków Nowy.
Cena: 495 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 180 m kw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do
zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie
działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena: 395 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie M4 w domu wielorodzinnym,
po remoncie ok. 70 m kw, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka plus duże pomieszczenia
w podpiwniczeniu, położone na 8 a
działce niedaleko centrum Olkusza.
Cena: 385 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 a w całości teren
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 790 z
dostępem do mediów: prąd, woda,
telekomunikacja, w kształcie kwadratu, położona
w gminie Łazy.
Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka 25 a, z czego część budowlana ok. 15 a,
pozostały fragment Rola, możliwość zabudowy dwoma
domami z dostępem do drogi asfaltowej, pierwsza linia
zabudowy, media: gaz, prąd, woda, kanalizacja,
położona w dobrze skomunikowanym miejscu w
Ujkowie Nowym gmina Bolesław.
Cena: 239 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
szeroka i ustawna 12,6 a działka budowlana,
o kwadratowym kształcie z dostępem do
mediów: gaz, prąd, woda, pierwsza linia
zabudowy, położona w urokliwym zakątku
Dąbrowy Górniczej w Błędowie.
Cena: 189 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
M4 63 m kw, plus dwie piwnice, balkon, położone
na IV piętrze, z ładnym widokiem za okien,
do zamieszkania, w bardzo dobrej lokalizacji
nieopodal przedszkola, szkoły podstawowej oraz
LO na Osiedlu Młodych w Olkuszu.
Cena: 319 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie bezczynszowe 70 m kw, dwa duże pokoje,
kuchnia z jadalnią, łazienka, wc, plus strych
i pomieszczenie gospodarcze, do zamieszkania,
nadające się również do prowadzenia działalności, w
ścisłym centrum Łaz.
Cena: 268 tys. PLN

M4 60 m kw, plus dwie piwnice, balkon, usytuowane
na II piętrze, do zamieszkania, w świetnie
skomunikowanym miejscu przy popularnym i
rozbudowanym Parku „Dolinka”
na Osiedlu Młodych w Olkuszu.
Cena: 349 tys. PLN

Rabszt yńskiej, Sikorka oraz
w Olewinie. Łączna wartość
zadań szacowana jest na ponad
31,5 mln zł. Dofinansowanie,
przewidziane dla inwestycji drogowych, wynosi aż 95%.
WNIOSEK, KTÓREGO
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ
5 MLN ZŁ

Wniosek obejmujący budowę
tężni solankowej oraz montaż
kontenera sanitarnego na terenie
ośrodka „Czarna Góra”. Projekt
obejmuje także wykonanie ścieżek łączących tężnie ze strefą rekreacyjno-basenową, oświetlenie
terenu oraz wybudowanie obiektów małej architektury, czyli
m.in. ławek, koszy i stojaków na
rowery. Koszt realizacji inwestycji to przeszło 5 mln 555 tys.
złotych. Gmina może liczyć na
dofinansowanie sięgające 90%.
Liczmy, że pozyskamy dof inansowanie na ich realizację.
O wszystkich ustaleniach gmina
będziemy na bieżąco informować
mieszkańców.

DO SPRZEDANIA
piętrowy dom ok. 170 m kw, z garażem
oraz dużym i wysokim pomieszczeniem
gospodarczym, położony na w pełni
ogrodzonej 5 a kwadratowej działce
w „centrum” Chechła.
Cena: 329 tys. PLN
DO WYNAJĘCIA
Lokale użytkowe, 32 m2, 50 m2, 79 m2, 270 m2,
po remoncie, usytuowane w budynku o wysokim
standardzie, dostosowanym dla osób
niepełnosprawnych, winda, prywatny parking,
monitoring, alarm, w ścisłym centrum miasta Klucz.
Cena: 31 PLN/m2 netto

DO WYNAJĘCIA
22 a działka przemysłowa, teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów, działka płaska,
utwardzona, oświetlona, ogrodzona, z budynkiem
o przeznaczeniu biurowo-socjalnym oraz 3 garażami,
położona w Olkuszu.
Cena: 5500 PLN netto.
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Uchodźcy ze Lwowa dotarli do Olkusza

Olkusz rozszerza pomoc dla uchodźców

Dnia 28 lutego o godzinie 11:00 miał miejsce pierwszy przyjazd uchodźców
z Ukrainy do Olkusza. Liczba sięgała około 800 uchodźców głównie kobiety
z dziećmi i młodzież.

W ostatni weekend lutego w Olkuszu przy al. 1000-lecia 15C rozpoczął
swoją działalność Punkt Zbiórki Darów na rzecz Ukrainy. Od tego czasu
wsparcie, pochodzące z tego miejsca, zostało przekazane w dziesiątki
miejsc: od lokalnej pomocy na terenie Olkusza, po punkty w Ukrainie.
Od poniedziałku 14 marca w pawilonie przy al. 1000-lecia 2B/10 oficjalnie będzie działał drugi Punkt – Pomocy Uchodźcom, którzy schronienie
przed wojną znaleźli w Srebrnym Mieście.

Na miejscu czekały na nich ciepłe namiot y, posi łk i, pomoc
medyc zna , a ta k ż e a r t yk u ł y
pierwszej potrzeby, przekazane
wcześniej przez wspierających
trwające zbiórki na rzecz Ukrainy.
Uchodźcy znaleźli bezpieczne
schronienia wśród Mieszkańców,
wcześniej deklarujących pomoc,
a także zostali przewiezieni do
Krakowa lub Katowic, również
w celu kontynuacji podróży.
- Widok tak wielu osób, które
w Olkuszu przekonały się, że są
wśród przyjaciół, był prawdziwie
ujmujący. Od samego początku
konf liktu na wschodniej granicy wspieramy Ukrainę, bardzo
szybko uruchomiliśmy zbiórkę

najpotrzebniejszych artykułów,
a przy jazd dzisiejszego pociągu
dla wielu z nas był
świadectwem, że
udzielamy – my
wszyscy: wolontariusze, organizacje pozarządowe,
służby mundurowe, władze różnych szczebli – prawdziwej, znaczącej pomocy. Rozmawiałem na
miejscu z wieloma uchodźcami –
mówili, że nigdy nam nie zapomną
tej pomocy – komentuje Roman
Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W kolejnych dniach pociągi przywiozły tysiące osób dla, których

Olkusz stanowi punk przesiadkowy do większych miast w których mają zorganizowane lokum.
Od tego czasu również zyskaliśmy
nowy punkt recepcyjny w formie
hali namiotowej liczącej tysiąc metrów kwadratowych, który umożliwia przyjmowanie uchodźców
w lepszych warunkach.

Uchodźcy znaleźli bezpieczny azyl w Gminie Klucze
9 marca Gmina Klucze przyjęła kolejnych mieszkańców Ukrainy, którzy
zdążyli uciec przed wojennym koszmarem. Gmina udzieliła schronienia 96
osobom, wśród których głównie są kobiety, dzieci i młodzież.
Kolejne rodziny uciekające przed
wojną w Ukrainie są bezpieczne!
Zostali oni rozlokowani w trzech
miejscach, które gmina zgłosiła
do tworzonej przez wojewodów
i współtworzonej przez starostów
bazy noclegowej (zakwaterowanie
zbiorowe) dla osób uciekających
z terenu Ukrainy i szukających
w Polsce schronienia przed agresją
ze strony Rosji.
Zmęczeni podróżą, kolejkami na
granicy, zmarznięci, po traumatycznych przeżyciach - w Polsce
znaleźli wsparcie i ludzi, którzy

w pełni zaopiekowali się nimi serdecznie i bezinteresownie.

Uchodźcy zostali rozlokowywani
na terenie Gminy. Są to osoby
przyby wające do Olkusza specjalna linią LHS bezpośrednio
z terytorium Ukrainy. Transport
tym odcinkiem umożliwia wyeliminowanie zmiany wózków w wagonach na przejściach granicznych.
Nieczynny peron został w ekspresowym tempie zmodernizowany
przez kolejarzy i stał się węzłem
komunikacyjnym dla pociągów ze
Lwowa.

- To n i e z w y k l e p or u s z ające i mot y w ujące, ż e nasi
Wolontariusze nie tylko znakomicie poradzili sobie w Punkcie,
który działa od końca lutego, ale
też z dużym zapałem zaangażowali się w tworzenie drugiego
Punktu, z którego pomoc popłynie do najbardziej potrzebujących obywateli Ukrainy,
którzy uciekli przed wojną do
Olkusza bez żadnych środków do życia. Bardzo dziękuję
Wolontariuszom za wsparcie
obu inicjatyw oraz aktywność
przy innych przedsięwzięciach,
których w Srebrnym Mieście
jest bardzo dużo. To przede
wszystkim Wasza praca sprawiła, że t ysiące uchodźców
znajdują w naszym kraju spokój i bezpieczeństwo – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz dry, koce, pościel, wózki, jedzenie (na pierwsze dni) itd.;
Olkusza.
Jak informują koordynatorzy
zbiórki na facebookowej grupie
@Olkusz pomaga Ukrainie, zasady działania Punktu Pomocy
Uchodźcom będą następujące:

Liczymy i prosimy, aby wszyscy
mieszkańcy Gminy Klucze okazali im również wsparcie i pomoc!

Do Punktu trafi część rzeczy
zebranych w Punkcie Zbiórki
Darów przy al. 1000-lecia 15C;
Wydawane będą ubrania, buty,
ręczniki, środki czystości, koł-

i piątki w godzinach od 15:30
do 18:30.

Uchodźca musi pojawić się Jednocz eśnie zmianie u lew Punkcie osobiście;
gają godziny otwarcia Punktu
Nie b ę d ą w y d a w a n e r z e - Zbiórki Darów zlokalizowanego
czy osobom, które przyjmują przy al. 1000-lecia 15C. Od
poniedziałku do piątku będzie
uchodźców.
czynny w godzinach od 15:00
Punkt Pomocy Uchodźcom
do 19:00, natomiast w soboty
przy al. 1000-lecia 2B/10 będzie
od 12:00 do 18:00. W niedziele
czynny przez trzy dni w tygoPunkt będzie nieczynny.
dniu: w poniedziałki, środy

PRACA!

KIEROWCA
POMPO-GRUSZKI
oraz GRUSZKI

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08

Praca od zaraz!
+48 608 121 860
+48 513 100 706

www.betoniarniakaczmarek.pl
Siedliszowice 66, 42-425 Kroczyce

CV:
asia@betoniarniakaczmarek.pl
VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!

WYMIANA
OPON

Wymiana rozrządu

od

250 zł

Komputerowe ustawianie
zbieżności

Kasowanie błędów

od

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS

INTERNETOWA
CENA OPON

Dynamiczna wymiana
oleju w skrzyni biegów

Montaż
haków

SKLEP MOTORYZACYJNY

➲ AKCESORIA I CHEMIA
➲ TARCZE I KLOCKI
➲ FILTRY I OLEJE
➲ AKUMULATORY
➲ ZAWIESZENIA
➲ ROZRZĄDY
➲ ŻARÓWKI
Laski
Olkusz

Katowice
ul. Bolesławska

KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK

DK94

Karczma
Bida

W OCZEKIWANIU NA
NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

KOLONIA, UL. BOLESŁAWSKA 117 • TEL. 788 994 461
www.autoserwis.boleslaw.net

autoserwis.boleslaw

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2299 zł
SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI
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TWÓJ E-PIT 2021 CZEKA NA CIEBIE

„PAPIEROWY PAŁAC”
MIRANDA COWLEY HELLER
Jest idealny lipcowy poranek. Elle, pięćdziesięcioletnia, szczęśliwie zamężna matka trójki dzieci, budzi się w Papierowym Pałacu – rodzinnym,
ulubionym miejscu, w którym zawsze spędzała
lato. Jednak ten dzień zaczyna się zupełnie inaczej. Ostatniej nocy Elle i jej najlepszy przyjaciel
z dzieciństwa Jonas wymknęli się na zewnątrz
i po raz pierwszy w życiu uprawiali ze sobą seks.
W ciągu kolejnych dwudziestu czterech godzin
Elle będzie musiała zdecydować, czy wybrać
życie, które stworzyła ze swoim ukochanym
mężem, czy zacząć od nowa z Jonasem – jej wielką miłością, o czym zawsze marzyła. Przeszłość i bolesne wspomnienia
powracają do nich obojga. Gdyby nie doszło do tragicznego wydarzenia
zmieniającego bieg ich żyć na zawsze, wszystko potoczyłoby się inaczej.
Działający na emocje i niszczący wewnętrznie „Papierowy Pałac”
przedstawia napięcie między pożądaniem a godnością, obrazuje
nadużycia wobec najmłodszych i zbrodnie patologicznych rodzin.
Niezwykła proza.

„SKAZANIE” REMIGIUSZ MRÓZ
Nieokiełznana, wybuchowa i bezkompromisowa – taka jest Joanna Chyłka. W swoim
iście niepowtarzalnym stylu powraca w piętnastym tomie serii Remigiusza Mroza. Czy
uwierzycie, że tym razem Chyłka zamiast
bronić, będzie oskarżać? Przeczytajcie „Skazanie” i dowiedzcie się, co słychać u kultowej
już bohaterki serii thrillerów prawniczych
najchętniej czytanego polskiego autora.
O czym jest powieść „Skazanie”?
Życie nie oszczędza Chyłki, warszawska prawniczka musi zmierzyć się z zupełnie nowym
wyzwaniem – pierwszy raz w swojej karierze nie będzie bronić
klienta, a wręcz przeciwnie – wcieli się w rolę oskarżyciela subsydiarnego. Co lub kto ją do tego skłonił? Okazuje się, że to matka
dziewczyny, która rzekomo miała popełnić samobójstwo. Kobieta
twierdzi, że ma dowody, które przeczą ustaleniom policji. Niestety
w Warszawie i okolicach dochodzi do kolejnych morderstw, a ofiary
łączy jedno – wszystkie posiadają tatuaż z mandalą. Dokładnie
taki sam, jaki na swoim przedramieniu ma Zordon…

Tegoroczna akcja rozliczeń PIT będzie trwała od 15 lutego do 2 maja br. Na podatników
w usłudze Twój e-PIT już czeka przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS)
rozliczenia roczne za 2021 r. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje.
Terminy
Do 2 maja 2022 r. podatnicy mogą
zweryf ikować i zmodyf ikować
lub zatwierdzić swoje rozliczenia
w usłudze Twój e-PIT.
Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38,
które przygotowała na podstawie
podsiadanych danych. Dzięki temu
PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie
żadnych działań.
Zeznanie PIT-28 za 2021 r. można
składać w usłudze Twój e-PIT do
28 lutego 2022 r. Zeznanie PIT-36
za ubiegły rok do 2 maja 2022 r.
Zeznania te nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja,
ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia
ze strony podatnika.
Po 2 maja podatnik będzie miał
podgląd do swojego zeznania
i będzie mógł pobrać Urzędowe
Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO.
Będzie mógł też złożyć korektę
w ramach usługi.
Jak korzystać
z usługi Twój e-PIT
Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy,
na stronie podatki.gov.pl.
Za logowa n ie do e-Ur z ędu
Skarbowego (e-US) Prof ilem
Zaufanym (PZ), e-Dowodem lub
poprzez bankowość elektroniczną
i aplikację mObywatel, umożliwia
korzystanie z usługi Twój e-PIT
i innych usług udostępnianych
w serwisie e-Urząd Skarbowy.
Dodatkowo do samej usługi będzie
można zalogować się także danymi

105. lat istnienia Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu
Rok 2022 jest dla olkuskiej Biblioteki rokiem szczególnym, gdyż przypada
w nim jubileusz 105. rocznicy istnienia instytucji. Początki historii olkuskiej Książnicy sięgają 1 marca 1917 roku, gdzie w budynku ówczesnego
Towarzystwa Wzajemnego Kredytu rozpoczęła ona swoją działalność.
Placówka funkcjonowała wówczas
dzięki pracy społecznej. Jej prowadzeniem zajmowali się w tym czasie
członkowie towarzystw, z inicjatywy których powstała Biblioteka.

Dzisiaj olkuska Biblioteka jest
nowoczesną i profesjonalną placówką XXI wieku tętniącą życiem
w centrum miejskiej kultury. Na
dzisiejszy wizerunek instytucji zapracowały pokolenia wspaniałych
ludzi, ambitnych dyrektorów oraz
kreatywnych pracowników, którzy swoją pracą tworzyli i tworzą
atmosferę tego miejsca. Olkuskiej
Książnicy udało się pozyskać zaufanie czytelników, którzy chętnie
spędzają tu czas.

Obecnie olkuska Książnica zalicza
się do najnowocześniejszych placówek tego typu w regionie. Do
dyspozycji czytelników jest ponad
170 000 książek oraz ponad 5000
zbiorów specjalnych.

W minionym roku z usług placówki
skorzystał co trzeci mieszkaniec powiatu olkuskiego. Liczba ta dotyczy
osób wypożyczających zbiory, korzystających z czytelni, Internetu
czy dostępnych baz danych. Co
piąty mieszkaniec Ziemi Olkuskiej
z kolei wypożyczył do domu przynajmniej jedną książkę.

Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Olkuszu to instytucja
kultury, która prowadzi szeroką
działalność na rzecz społeczności
lokalnej. Gromadzi, opracowuje
i przechowuje, a także udostępnia

dokumenty i informacje o zbiorach
bibliotecznych, tworzy i udostępnia
własne komputerowe bazy danych,
popularyzuje książki i czytelnictwo, organizuje szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego
dla bibliotekarzy, prowadzi działalność kulturalno-oświatową,
informacyjną, promocyjną oraz
instrukcyjno-metodyczną na rzecz
bibliotek z powiatu olkuskiego oraz
bibliotek własnej sieci. Ponadto
prowadzi działalność wydawniczą,
w ramach której ukazuje się czasopismo „Ilcusiana” i opracowywane
są tematyczne wystawy.

Działania edukacyjne i kulturalne
podejmowane przez Bibliotekę zostały wielokrotnie docenione i nagrodzone m.in. medalem Fundacji
ABCX XI „Cała Polska Czyta
Dzieciom”.
W ramach promocji czytelnictwa
dla różnych grup wiekowych oraz
społecznych od kilkunastu lat wpisujemy się w ogólnopolskie akcje:

Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom, Ogólnopolski Tydzień
Bibliotek, Ogólnopolskie Urodziny
Książkowego Misia, Narodowe
Czytanie, Mała Książka – Wielki
Człowiek oraz organizujemy liczne
autorskie wydarzenia, zajęcia edukacyjne, kreaty wne warsztaty
i spotkania autorskie dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych. Oferta
edukacyjna olkuskiej Biblioteki jest
wciąż wzbogacana i aktualizowana
oraz dostosowywana do aktualnych
potrzeb czytelników.

W związku z obchodami jubileuszu
- 105. rocznicy swojego istnienia
pragniemy upamiętnić to wydarzenie w sposób szczególny. Chcemy
w yjść z bardziej urozmaiconą
ofertą edukacyjną oraz kulturalną
do Czytelników

z terenu powiatu olkuskiego.
W roku 2022 planujemy liczne
spotkania autorskie, konkursy
oraz szereg innych kreatywnych
warsztatów.

podatkowymi podając:

• PESEL (albo NIP
i datę urodzenia),

• kwotę przychodu
z rozliczenia za 2020 r.

• kwotę przychodu z jednej
z informacji od płatników
za 2021 r. (np. z PIT-11
od pracodawcy) którą
trzeba potwierdzić kwotą
nadpłaty/podatku do zapłaty
z rozliczenia na 2020 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT40A) i w 2020 r. nie rozliczali
się samodzielnie, powinni podać
kwotę do zapłaty z PIT-40A.
Ulgi i 1% OPP
Podatnik korzystający z usługi
może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS
i uwzględnić przysługujące mu
odliczenia np. darowizny, w tym te
związane z COVID-19, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę
termomodernizacyjną, wpłaty na
indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.
Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1% swojego
podatku dla dowolnie wybranej
Organizacji Pożytku Publicznego.
Po raz pierwszy mogą rozliczyć
się wspólnie małżonkowie, którzy
w 2021 r. prowadzili działalność
gospodarczą na ryczałcie lub podatku liniowym, ale nie osiągnęli
przychodów, nie ponieśli kosztów
i nie mieli odliczeń z tego tytułu.

Płatność podatku
W usłudze Twój e-PIT podatnicy,
którym z rozliczenia PIT wyniknie podatek do zapłaty, będą mieli
wskazany swój mikrorachunek podatkowy tak, by wygodnie dokonać
płatności online.
W przypadku, gdy zeznanie z którego wynika podatek do zapłaty
zostanie zaakceptowane automatycznie, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności tego podatku, wyśle
podatnikowi informację o kwocie
podatku do zapłaty.
Zwrot podatku
Z kolei zwrot nadpłaty podatku
potrwa do 45 dni. W przypadku
zeznań papierowych termin zwrotu
wynosi do trzech miesięcy.
E-Urząd Skarbowy
Na początku zeszłego roku wystartował internetowy e-Urząd
Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl.
Usługi udostępniane w serwisie są
dostosowywane do potrzeb różnych grup użytkowników tak, aby
maksymalnie ułatwić im rozlicze-

nia podatkowe i załatwianie spraw
w KAS.
Korzystanie z e-US to oszczędność
czasu, bezpieczeństwo, wygodne
płatności i łatwy dostęp do informacji. Projekt jest budowany etapami do września 2022 r.
e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Programu Polska
Cyfrowa. e-US jest chętnie wykorzyst y wany przez k lientów,
a jego popularność stale rośnie.
Zalogowano się do niego ok. 52,9
mln razy. Złożono ponad73,8 tys.
pism ogólnych, a ZAW-NR ponad
18,2 tys. razy. Dla osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej w e-US dostępne jest
również zgłoszenie aktualizacyjne
ZAP-3. Dotychczas z tego rozwiązania skorzystano ponad 64,7 tys.
razy. Użytkownicy mogą również
realizować płatności online do
organów podatkowych i zobaczyć
historię wpłat.
v gov.pl
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DYŻURY APTEK
DATA

OLKUSZ

WOLBROM

Czwartek

Apteka Krakowska ul. Krakowska 16

Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

18.03

Piątek

Apteka Dbam o zdrowie ul. Króla Kazimierza Wielkiego 14

Apteka Codzienna ul. Krakowska 2

19.03

Sobota

Apteka Gemini ul. Króla Kazimierza Wielkiego 28

Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

20.03

Niedziela

Apteka Słoneczna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60

Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

21.03

Poniedziałek

Apteka Główna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64B

Apteka Dr. Max ul. Skalska 22
Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

17.03

22.03

Wtorek

Apteka Główna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64B

23.03

Środa

Apteka Staromiejska ul. Mickiewicza 7

Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

24.03

Czwartek

Apteka Grodzka ul. Nullo 2

Apteka Codzienna ul. Krakowska 2

25.03

Piątek

Apteka Słoneczna ul. Orzeszkowej 22

Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

26.03

Sobota

Apteka ul. Piłsudskiego 22

Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

27.03

Niedziela

Apteka Słoneczna ul. Skwer 6

Apteka Dr. Max ul. Skalska 22

28.03

Poniedziałek

Apteka Ziko ul. Któla Kazimierza Wielkiego 24

Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

29.03

Wtorek

Apteka Euro ul. Rabsztyńska 2

Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

30.03

Środa

Apteka al. 1000-lecia 17

Apteka Codzienna ul. Krakowska 2

31.03

Czwartek

Apteka pod Słowikiem ul. Buchowieckiego 15A

Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

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

www.MEBLEbenek.pl
Poziomo:
3. Beztroska zabawa
7. Daleko od omegi
9. Tańcowała z nitką
10. Tragiczny lotniarz z mitologii gr.
11. Atrybut kelnera
12. Dźwięk „d” obniżony o pół tonu
13. Dawniej używano go do narkozy
15. Inaczej o aspiratorze
18. Otwierany podczas deszczu
20. Osłona przy autostradzie
21. Zespół ratowników, sportowców
24. Bandycka grupa
27. Obrońca piłkarski
28. Waluta San Marino
29. Racjonalne żywienie bydła
30. Tafla lodu na rzece
31. ... Abrahama, czyli świat pośmiertny

Pionowo:
1. Oddział 8 harcerzy
2. Wojskowe buty z wysokimi cholewkami
4. Spuszczane do studni
5. Janusz, prowadził „Miliard w rozumie”
6. Pnącze w dżungli
8. Imię Buzek, aktorki
14. Rozmiar mniejszy od emki
16. Staropolski - to np. żupan
17. Ptak drapieżny lub grzyb jadalny
19. Pikantna potrawa z papryką
22. Gruba, ciągła linia
23. Kończyna morsa
24. Żywią się mlekiem matki
25. Powierzchnia zasiewów
26. Zbiór sur

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

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

MEBLE

Wolbrom, ul. Krakowska 20a
Tel.: 511 840 445
ZMIANA ADRESU

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB
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tel. 518 718 020
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

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

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65 Pn. - Pt. 9.00 - 17.00

POLICJA
POLICJA I URZĄD CELNO-SKARBOWY SKONTROLOWALI SALON GIER W OLKUSZU

W ramach wspólnych działań olkuskich policjantów i funkcjonariuszy Krakowskiego Urzędu Celno-Skarbowego skontrolowano punkt, co do którego istniało uzasadnione podejrzenie, że może tam
dochodzić do nielegalnych gier hazardowych. Podczas kontroli zabezpieczono automaty i komputery służące do nielegalnych gier. Policjanci zatrzymali także mężczyznę, który posiadał przy sobie
narkotyki.
Policjanci olkuskiej komendy z funkcjonariuszami Krakowskiego Urzędu Celno-Skarbowego zaplanowali kontrolę jednego z salonów gier w Olkuszu. Na miejscu okazało się, że znajdują się tam 3
automaty hazardowe, których wykorzystywanie i funkcjonowanie jest zabronione. Automaty i 6
komputerów, które również wykorzystywano do gier hazardowych zostały zabezpieczone. Podczas
interwencji w lokalu znajdował się klient salonu. Okazało się, że ma przy sobie narkotyki – amfetaminę. Policjanci zatrzymali mężczyznę i 28 – letni mieszkaniec Olkusza usłyszał już zarzuty. Właścicielowi grozi natomiast wysoka kara finansowa. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o grach hazardowych, podmioty prywatne nie mogą urządzać gier
na automatach poza kasynami. Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe
kary w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również
osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych. Za organizowanie gier
hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

SPRAWOWAŁA OPIEKĘ NAD 7-LATKIEM BĘDĄC POD WPŁYWEM ALKOHOLU

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH
OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

AGA

SERWIS OPON

Tel. 889-710-510
532-072-366

• WYMIANA ORAZ NAPRAWA OPON KAŻDEGO RODZAJU
• SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

ul. Garbarska 9 • 32-340 Wolbrom
(teren marketu budowlanego PSB)

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

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU

Tel.: 510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

Policjanci z olkuskiej komendy interweniowali wobec kobiety, która mając 3 promile opiekowała się 7-letnim synem.
Mundurowych poinformował ojciec dziecka, który z kolei został powiadomiony przez syna. Teraz kobieta odpowie przed
sądem rodzinnym.
Kilka dni temu Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zostali zaalarmowani przez ojca 7-letniego dziecka
będącego pod opieką nietrzeźwej matki.Z relacji zgłaszającego wynikało, że syn zadzwonił do niego i poinformował go, że
mama jest pod wpływem alkoholu.
Interweniujący patrol w mieszkaniu zastał matkę i dziecko. Po przeprowadzonym badaniu stanu trzeźwości kobiety
okazało się, że ma w organizmie 3 promile alkoholu. Chłopiec został zatem przekazany pod opiekę ojca. Dokumentacja
sporządzona przez mundurowych trafiła już do sądu. Za nieodpowiednie sprawowanie opieki nad dzieckiem grozi do 5 lat
pozbawienia wolności.

FUNKCJONARIUSZE OLKUSKIEJ KOMENDY CHRONIĄ I POMAGAJĄ UCHODŹCOM ZZA WSCHODNIEJ GRANICY

Dnia 7.03.br. O godzinie 11.00 olkuscy policjanci wspólnie z przedstawicielami innych instytucji oraz
wieloma wolontariuszami przywitali kolejny pociąg z uchodźcami, którzy uciekli z ogarniętej wojną
Ukrainy. W Olkuszu przygotowano dla nich profesjonalny punkt recepcyjny w pobliżu dworca PKP,
tzw. hub.
Dziś na stację PKP w Olkuszu, Linią Hutniczą Szerokotorową biegnącą aż z terenu Ukrainy wjechał
pociąg, z którego wysiadło około 1400 uchodźców. Poniedziałkowi przyjezdni na terenie olkuskiego
dworca kolejowego otrzymali opiekę i niezbędną pomoc. Mieści się tu tzw. hub, tj. ogromny namiot
o powierzchni 1000 metrów kwadratowych i profesjonalny punkt recepcyjny stworzony dzięki
zaangażowaniu samorządu województwa małopolskiego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie. Jest to miejsce, gdzie uchodźcy odpoczęli po wyczerpującej podróży, otrzymali pomoc
medyczną, ciepłe wyżywienie
i informacje o dalszej podróży jaka jeszcze przed nimi zanim dotrą do miejsc noclegowych. Część
przesiadła się do pociągów (nadzorowanych przez policyjne patrole) a część do autobusów (eskortowanych przez policjantów drogówki).
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, podległych komisariatów wspólnie
z mundurowymi z oddziałów prewencji Policji z Krakowa i z Katowic oraz wydziałów ruchu drogowego
krakowskiej komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej, strażakami OSP i PSP, Strażą Miejską, Służbą Ochrony Kolei oraz samorządowcami i wieloma wolontariuszami nie tylko dbają o bezpieczeństwo ale całym sercem służą pomocą, dodają
otuchy, udzielają informacji osobom, które musiały opuścić ojczyznę by uratować swoje życie. Policjanci będą stale pełnić służbę w rejonie
olkuskiego dworca w celu zapewnienia bezpieczeństwa przybywającym tu uchodźcom.
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ELEKTRONARZĘDZIA

KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

SPRZEDAŻ

v „POTWORNA RODZINKA 2”
• 18.03 - 19.03 godz. 16.30 • 21.03 - 23.03 godz. 16:30
v „BATMAN” (2022)
• 18.03 - 19.03 godz. 18.30 • 21.03 - 23.03 godz. 18:30
v „TO NIE WYPANDA”
• 27.03 - 30.03 godz. 16:00 • 1.04 - 6.04 godz. 16:00
v „PIES”
• 27.03 - 30.03 godz. 18:00 • 1.04 - 6.04 godz. 18:00
v „KRZYK” (2022)
• 27.03 - 30.03 godz. 20:00 • 1.04 - 6.04 godz. 20:00

Narzędzia skrawające
Ostrzenie:
• pił widiowych
• łańcuchów do pił
• narzędzia ręczne

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM

Naprawa elektronarzędzi

SERWIS

v „TO NIE WYPANDA”
• 17.03 - 20.03 godz. 14.00 i 16:00 • 24.03 godz. 14:00 i 16:00,
• 25.03 - 26.03 godz. 16:00 • 27.03 godz. 14:00, 31.03 godz. 16:00
v „CÓRKA”
• 18.03 godz. 17:45, 19.03 godz. 15:45 • 20.03 godz. 17:45
• 24.03 godz. 17:30
v „ZA DUŻY NA BAJKI”
• 18.03 godz. 18:00 • 19.03 godz. 17:45 • 20.03 godz. 15:45
• 20.03 godz. 15:45 i 18:00 • 24.03 godz. 18:00 • 25.03 godz. 17:00
• 26.03 godz. 15:30 • 27.03 godz. 16:00 • 31.03 godz. 17:00
v „MEDIUM”
• 18.03 godz. 20:15 • 19.03 godz. 21:15 • 20.03 godz. 20:00 • 24.03 godz. 19:45
v „INNI LUDZIE”
• 18.03 godz. 20:00 • 19.03 godz. 19:30 • 20.03 godz. 20:15,
• 24.03 godz. 20:15 • 25.03 godz. 18:00 i 19:45 • 26.03 godz. 18:00 i 20:15,
• 27.03 godz. 20:00 • 31.03 godz. 18:00 i 19:30
v „PIOSENKI O MIŁOŚCI”
• 25.03 - 27.03 godz. 20:00 • 31.03 godz. 20:00

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

tel: 533 190 712

ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY
Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7
32-300 Olkusz

TEL:791 097 989
Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

Fotograficy Olkuscy 2022
12 marca po raz dwunasty odbyła się w MOK-Centrum Kultury wystawa Fotograficy
Olkuscy. Zebranych w imieniu Dyrektora MOK Marcina Wierciocha powitał Wojciech
Ozdoba, Kierownik MOK – Centrum Kultury.
Po nim głos zabrali członkowie
jur y: Adam Sow u la, pomysłodawca i inicjator w ystaw y
(Fotok lub R zecz y pospolitej
Polsk iej), Antoni K reis, artysta fotograf ik, Wiceprezes
Związku Polsk ich Art ystów
Fotograf ików Ok ręg Śląsk i,
K ata r z y na L esz c z y ńsk aKaszuba prowadząca Galerię
I n t e r f e r e n c j e ( Fo t o k l u b
R z ec z y p osp ol itej Pol sk iej,
Fédération Internationale de
l ’A r t Photog raphique) oraz
fotograf podróżnik Grzegorz
Kłeczek.

sja wybierze jednego z wyróżniających się fotografików i zaproponuje mu zorganizowanie
wystawy w Galerii Interferencje.
W tym roku zaszczyt ten przypadł Łukaszowi Dwornikowi,
fotografowi olkuskiemu, którego
firma specjalizuje się w fotografii ślubnej i okolicznościowej.
Gratulujemy!

Gratulujemy również wszystkim
fotografikom, których prace zostały dopuszczone do wystawy.
Są to: Karolina Chmielewska,
Andrzej Ciołkiewicz, Łukasz
Ćmiel, Sandra Dąbek, Piotr
Jak powiedział Antoni Kreis, jak Drozdowski, Łukasz Dwornik,
zwykle na olkuskiej wystawie S y l w i a E l s n e r, K a t a r z y n a
dopisali pejzażyści, daje się za to K ę d z i e r s k a , K a t a r z y n a
zauważyć brak zdjęć reportażo- Klejnowska, Mateusz Klimasara,
wych, dokumentów, prac poka- A g n ie s z k a K o ło d z ie jc z y k ,
zujących relacje międzyludzkie. S z y m o n K o s t y r a , P a t r y k
Pojawiły się zmiany w regula- Latko, Barbara Lewandowska,
minie wystawy, od przyszłego Małgorzata Marchaj, Justyna
roku obowiązuje inny format McKinlay, Ilona Michalska,
zdjęć (50x70 cm), a także komi- Adam Mitka, Tomasz Mól,
gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski
510 190 038
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

dr n.med. Joanna Zappa-Gawłowska
Specjalista chirurgii stomatologicznej

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

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflflaame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do
Regionalnego Biura
Orifl
fla
ame w Olkuszu
ul. Kr. K. Wielkiego 57

Dominika Musialik, Katarzyna
M u s z a l s k a - K o f f e r, J a k u b
Nabiałek, Bartłomiej Nawrocki,
Krzysztof Pietruszka, Grzegorz
Prz eta k iew icz , Nikodem
Soleck i, Weronika Sow ulaMaciejczyk, Joanna Szarras,
Tomasz Szygulski, Dominik
Taszycki, Kinga Tomaszewska,
Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

Marek Turlej, Edyta Waligóra,
Michalina Warska, Katarzyna
Zawada-Pęgiel, A leksandra
Ziarnik-Mizgier.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy!

poniedziałek 1600 - 1800
środa 1300 - 1700
piątek 1200 - 1800

Kontakt:

NOWOŚĆ!

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702
email:
mpoznanska1@vp.pl
facebook.com/olkusz.oriflame

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

Polub nas na Facebooku
i śledź aktualne informacje na bieżąco!
GwarekOlkuski

„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.
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Reklamy

Kontakt:
biuro@asestravel.pl
tel. 600 89 31 31

OFERTA
WAKACJE 2022
JUŻ DOSTĘPNA
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

Dla naszych klientów oferujemy darmowy
transport na/z lotniska Kraków/Katowice

STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

MASZYNOWE
MONTAŻ-SERWIS WYLEWKI
• Wylewki maszynowe
• Docieplenia pianą PUR MIXOKRET
INSTALACJI
• Sprzedaż i transport
kruszyw i materiałów sypkich
GAZOWYCH
• Niwelacje terenu

KOMPLEKSOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA
• Naprawa układów klimatyzacji
• Naprawa układów wtryskowych DIESEL
• Elektronika • Wulkanizacja

Olkusz, Olkusz, ul. Gwarków 2b
TEL. 514-703-997 • 536-192-802

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

• Wykopy
• Rozbiórki

USŁUGI:
• Wywrotką • Koparko-ładowarką • Koparką
Paweł Mstowski - Tel. 510 492 890
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 90 A, 32-310 Klucze
pawel.mstowski@interia.eu

Terminale płatnicze
Pełna integracja
z kasami fiskalnymi

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

USŁUGI ROZSIEWU
pylistych i granulowanych
nawozów wapiennych
TEL: 606 322 291

PRZEDSTAWICIEL:

