
Obszar gmin, miast i wsi: 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.

• 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

SKUTERY

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Salon skuterów używanych z gwarancją
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 2000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

• Złomowanie chińskich skuterów

CZYNNE
PON. – SOB.800 - 2200

Tel. 728 122 613

Orzech I • Orzech II • Kostka
Groszek • Ekogroszek • Ekomiał

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

SPRZEDAŻWĘGLA

DOWOZIMY PODWSKAZANY ADRES!

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

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

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

NAPRAWA GŁOWIC
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.

Tel. 884-096-113

OSUSZACZE BUDOWLANEWYNAJEM
PRZYŚPIESZ REMONT • POZBĄDŹ SIĘ WILGOCI

tel. 507 5555 39

WWW.WYNAJEM-OLKUSZ.PL

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

KRYN-KOM

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

   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 !

24h MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282
www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl

TEL.: 5000 999 01TEL.: 5000 999 01
POMOC DROGOWA • TRANSPORTPOMOC DROGOWA • TRANSPORT
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Zamek Rabsztyn - sezon 
turystyczny hucznie rozpoczęty

Nie żałował nikt, kto ostatniego dnia kwietnia – w wigilię majówki – zdecy-
dował się przybyć do zamku Rabsztyn, by wspólnie świętować rozpoczy-
nający się sezon turystyczny. Atrakcji dla wszystkich grup wiekowych nie 
brakowało, a sygnał do rozpoczęcia zabawy wystrzałem armatnim dał 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
- Ubiegły rok – pod kątem liczby 
odwiedzin naszej warowni – był 
rekordowy, mimo pandemii ko-
ronawirusa. I choć Olkusz jest 
otwarty na turystów przez cały rok, 
dziś symbolicznie rozpoczynamy 
sezon turystyczny, mając nadzieję, 
że nadchodzące miesiące pozwolą 
nam się cieszyć pięknem otaczają-
cej nas rzeczywistości – podkreślał 
Roman Piaśnik.
W bogatym programie imprezy 
znalazły się m.in. spotkanie z ka-
tem, akademia rycerska, pokazy so-
kolnicze, pokazy walk rycerskich, 
fireshow, czy stoiska promocyjne 
Srebrnego Miasta oraz Małopolskiej 
O r g a n i z ac j i  Tu r y s t y c z ne j . 
Znakomity poczęstunek przygo-
towało Koło Gospodyń Wiejskich 
z Bogucina Małego, a wielu amato-
rów kawy raczyło się nią w niezwy-
kle urokliwym klimacie rabsztyń-
skiej kawiarenki.
Jeśli komuś nie udało się dotrzeć 
„na Rabsztyn” 30 kwietnia, będzie 
miał ku temu jeszcze wiele okazji. 
Administrator zamku – Miejski 
Ośrodek Kultury w Olkuszu – przy-
gotował wiele niespodzianek, które 
będzie można odkrywać w kolejne 
weekendy. Szczegółowy program 
zostanie opublikowany niebawem.
Otwarcie sezonu turystycznego 
w Rabsztynie cieszyło się dużym 
powodzeniem. Także i następnego 
dnia, korzystając z ładnej pogody, 

blisko dwa tysiące zwiedzających 
przybyły na Zamek Rabsztyn.
2 maja, w Święto Flagi, ludzi było 
jeszcze więcej. Trudno wymarzyć 
sobie piękniejsze miejsce na piknik 
rodzinny. Tym bardziej, że wiosna 
wreszcie przestała się dąsać i zrobiło 
się naprawdę ciepło.
Z powodu niepewnych prognoz 
odwołano jedną z atrakcji, czyli lot 
balonem, co jednak rekompensowała 
atrakcja o wiele większa – występ ze-
społu Brathanki.
Przed ich występem było słychać pa-
triotyczne piosenki natomiast zespół 
zalał okolicę radosną muzyką której 
nie sposób się oprzeć.
Przypominamy również miłośnikom 
i tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak 

wspaniała zabawa ich czeka, że 
w każdy weekend na rabsztyńskim 
zamku od 12.00 do 15.00 działa 
Akademia Rycerska. Czekają 
na was Mirosław Markowski h. 
Prus III Piotr Yamell h. Wilczy 
z Bytomskiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej „Leo 
Corde”. Obaj szlachetni, doświad-
czeni i utytułowani.
Już teraz serdecznie zapraszamy – 
nie tylko na zamek Rabsztyn, ale 
również do innych atrakcji tury-
stycznych w Olkuszu. Szczególnie 
warto odwiedzić najnowszą ekspo-
zycję Podziemny Olkusz, znajdu-
jącą się w samym sercu Srebrnego 
Miasta.

• Terapia w nadwadze i otyłości,
• Dietoterapia w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej

(nieprawidłowa glikemia, insulinoodporność)

• Dietoterapia w zaburzeniach gospodarki lipidowej
(nieprawidłowy cholesterol)

• Dietoterapia w jednostkach chorobowych
(choroby tarczycy, IBS, SIBO, PCOS, refluks oraz innych)

• Żywienie i suplementacja sportowców
(poprawa wyników sportowych, zaburzenia żołądkowo-jelitowe).

DIETETYK
Maciej Malinowski

Poradnia, Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15,
rejestracja telefoniczna wizyty: 501-314-154

elastyczna-dieta.pl • kontakt@elastyczna-dieta.pl

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

Ponad 20 lat
doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

NOW
A

JAK
OŚĆ

OBS
ŁUG

I

szczegóły i regulamin na stacji diagnostycznej polub nasz fanpage i bądź na bieżąco z wynikami

W tym tygodniu
naszym szczęśliwcem

okazał się
Rafał z Olkusza

Nowoczesne Stacje Kontroli
Pojazdów i Myjnie AutoVip
Olkusz ul.Jana Pawła

Zrób przegląd
i odbierz darmowy bon

na paliwo o wartości 150 zł
Losowanie w każdą sobotę

1 przegląd to, aż 50 szans na wygraną

OLKUSZ, UL. JANA PAWŁA II 34
za Lidlem obok myjniAUTO VIP

Masz firmę lub więcej niż jedno auto?
Zadzwoń na 536 447 557

Mamy ekstra ofertę
dla stałych Klientów!

JUŻ OTWARTE!PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Hurtownia okien Galeria Prestige - wycena tel.: 537 773 666

Informacje • Reklamy
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Dzikie wysypiska śmieci  
- apel do mieszkańców Klucz

W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu 
naszej gminy, czego efektem są powstające dzikie wysypiska, 
apelujemy do wszystkich mieszkańców oraz osób przebywają-
cych w lasach aby pozostawiać je bez odpadów!
Należy pamiętać, że lasy, które 
są własnością Skarbu Państwa są 
terenami ogólnodostępnymi dla-
tego zabezpieczenie takich tere-
nów przed wyrzucaniem śmieci 
jest znacznie ograniczone.
Mając na względzie estetyczny 
wygląd naszych miejscowo-
ści i zdrowie mieszkańców nie 
możemy wywozić odpadów 
do lasów czy też wyrzucać 
ich do przydrożnych rowów. 
Zabronione jest także spala-
nie ich w domowych piecach. 
Wszystkie te działania zagrażają 
nam samym, naszym dzieciom, 
przyrodzie i środowisku w któ-
rym żyjemy.
Przypominamy, że w ramach 
obecnego systemu gospodarki 
odpadami na terenie Gminy 
Klucze, mieszkaniec może 
oddać firmie odbierającej od-
pady komunalne dowolną ilość 
zmieszanych i segregowanych 
odpadów powstałych w gospo-
darstwie domowym. Ponadto 
nasi mieszkańcy w ramach wno-
szonej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mogą 
oddawać  wytwarzane przez 

siebie selektywnie zebrane od-
pady komunalne tj. meble, od-
pady remontowo-budowlane itp, 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
O d p a d ó w K o mu n a l n y c h 
(PSZOK) w Kluczach. Prosimy 
by nie wyrzucać do lasów od-
padów budowlanych z remon-
tów. Należy pamiętać, że często 
porzucone odpady  zalegają na 
działkach będących własnością 
prywatną więc ich uprzątnię-

cie spoczywa na właścicielach 
nieruchomości.
Każdy, kto jest świadkiem 
podrzucania śmieci proszony 
jest o natychmiastowy kontakt 
z Policją. Proszę pamiętać, że za 
nielegalny wywóz śmieci można 
otrzymać mandat do 500 zł. 
W przypadku odmowy przyjęcia 
mandatu, dużej skali zjawiska, 
powtarzalności procederu lub 
wyjątkowej uciążliwości sprawa 
kierowana jest do sądu.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, turystów i osób odwiedzających naszą 
gminę o nie wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Obchody Małopolskiego  
Dnia dla Klimatu w Olkuszu

W piątek, 22 kwietnia na olkuskim rynku, odbyły się obchody Małopolskiego 
Dnia dla Klimatu. W akcję zorganizowaną przez Starostwo Powiatowe i Stację 
Epidemiologiczno-Sanitarną w Olkuszu włączył się UMiG w Wolbromiu. 
Na stoisku Gminnego 
Punktu Konsulatcyjno-
Informacyjnego Programu 
„ C z y s t e  P o w i e t r z e ” 
G m i n n i  E k o d o r a d c y 
Katarzyna Barczyk-Łyczak 
i Agnieszka Oleksy służyli 
cennymi poradami doty-
czącymi sposobów dba-
nia o środowisko oraz rozdawali 
ulotki informacyjne.
Impreza zgromadziła wielu miesz-
kańców powiatu, którzy mogli po-
znać m.in. zasady oszczędzania 
wody. Część artystyczną przygo-
towała młodzież z Zespół Szkół 
Nr 4 w Olkuszu we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Teatralno-

Literackim. Ciekawą prelekcję 
na temat oszczędzania wody wy-
głosiła Agata Knapik – Dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej w Olkuszu.
Podczas wydarzenia uczestnikom 
rozdano aż 400 sztuk perlatorów, 
czyli końcówek, które zakłada 
się na kran. Dzięki nim użycie 

wody możne spaść nawet 
o połowę.
Celem akcji przygotowa-
nej przez Powiatowego 
Doradcę ds. k l imatu 
i środowiska Łukasza 
Zarzyckiego, w ramach 
Prog ra mu LIF E-IP 
EKOMAŁOPOLSKA 

– Wdrażanie Regionalnego Planu 
Działań dla Klimatu i Energii dla 
województwa małopolskiego re-
alizowanego przez Województwo 
Małopolsk ie jest wzmacnia-
nie świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców Powiatu 
Olkuskiego.

Ankieta na potrzeby opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Bukowno na lata 2023-2033
Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie ankiety, znajdującej się pod 
poniższym linkiem: https://forms.gle/kW2A5Vwye3oiVXrLA.
Celem badania jest poznanie opinii 
Mieszkańców na temat warunków życia 
w naszej gminie. Zebrane informacje po-
służą tylko i wyłącznie sporządzeniu zbior-
czych zestawień i zostaną wykorzystane 
przy opracowywaniu Strategii Rozwoju 
Gminy Bukowno na lata 2023-2033, doku-
mentu istotnego dla kształtowania dalszego 
rozwoju naszej lokalnej wspólnoty.
Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne!
Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Odpowiedzi będziemy zbierać do 20.05.2022 r. W przypadku 
problemów z wypełnieniem lub jakichkolwiek pytań, prosimy o bezpośredni kontakt z wykonawcą badania 
– Stowarzyszeniem Animacji i Rozwoju Lokalnego pod numerem 601 997 773.

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2299 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

KIEROWCA
POMPO-GRUSZKI
oraz GRUSZKI

PRACA!

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

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08+48 608 121 860

+48 513 100 706

Praca od zaraz!

CV:
asia@betoniarniakaczmarek.pl

autoserwis.boleslaw

DK94

PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!
KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

Wymiana rozrządu

od 250 zł
Komputerowe ustawianie

zbieżności

Kasowanie błędów

od 30 zł
AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie

czujników ciśnienie TPMS

WYMIANA
OPON

Dynamiczna
wymiana oleju

w skrzyni biegów

Montaż
haków W OCZEKIWANIU NA

NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

ul
.B
ol
es
ła
w
sk
a

Karczma
Bida

Olkusz
Laski

Katowice

SKLEP MOTORYZACYJNY
➲ AKCESORIA I CHEMIA
➲ TARCZE I KLOCKI
➲ FILTRY I OLEJE
➲ AKUMULATORY
➲ ZAWIESZENIA
➲ ROZRZĄDY
➲ ŻARÓWKI

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

Informacje • Reklamy
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Zupa krem ze szparagów
Składniki dla 4 osób:

• 2 pęczki białych szparagów
• 2 kromki chleba
• 1 opakowanie serka topionego 
• średnia cebula czerwona
• 1 litr bulionu drobiowego
• szczypta gałki muszkatołowej
• sól, pieprz do smaku
Przygotowanie: Szparagi umyć, odkroić twarde koń-
cówki i pokroić w 2-3 cm kawałki. W garnku roztopić 
masło, delikatnie zeszklić pokrojoną w kosteczkę ce-
bulę. Dodać szparagi, smażyć około 2 minuty co chwilę 
mieszając. 
Wlać gorący bulion, zagotować. Całość zblendować na 
gładką masę, pod koniec dodać opakowanie serka topio-
nego i doprawić do smaku. Zupę krem można podawać 
z grzanką lub świeżo posiekanymi ziołami.

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

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

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

www.MEBLEbenek.pl

ZMIANA ADRESU

SPRZEDAŻ I SERWIS: TELEFONÓW,
LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW I NAWIGACJI

NAKLEJANIE SZKIEŁ HARTOWANYCHNATELEFONY!

Głośnik
JBL FLIP 5
479 PLN

WYMIANA
WYŚWIETLACZY I DOTYKÓW!

Olkusz ul. Kościuszki 16 tel. 502 815 535

60 lat Szkoły Podstawowej Nr 4
5 maja w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odby-
ły się obchody jubileuszu 60-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 4. 
Zgromadzeni na uroczystości chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami 
z życia szkoły, a życzenia z okazji okrągłej rocznicy złożył burmistrz Roman 
Piaśnik. Pamiętano również o płk. Francesco Nullo, którego 159. rocznica 
śmierci przypadała w dniu obchodów.
- Dyrekcji, gronu pedagogicznemu, 
rodzicom i wszystkim przyjaciołom 
Szkoły Podstawowej Nr 4 serdecz-
nie dziękuję za wytrwałość i energię, 
które sprawiają, że uczniowie mają 
motywację i dobre warunki do od-
krywania otaczającego ich świata. 
Przed momentem złożyliśmy hołd 
przed grobem Francesco Nullo – pa-
trona szkoły. Dziękuję również za 
to, że w tej szkole pielęgnowane są 
wartości tak istotne w dzisiejszych 
czasach: szacunek dla ojczyzny i jej 
bohaterów, a także wrażliwość na 
potrzeby innych ludzi. Jestem prze-
konany, że Szkoła Podstawowa Nr 4 
przeżyje jeszcze wiele wspaniałych 
jubileuszy. Możecie być dumni ze 
swoich osiągnięć, tak jak my wszyscy 
jesteśmy dziś dumni z Was – mówił 
w okolicznościowym przemówieniu 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Swoimi refleksjami, dotyczącymi 
pracy w Szkole Podstawowej Nr 4, 
wcześniej podzielił się jej dyrektor 
Mirosław Jurczyk. W okoliczno-
ściowych przemówieniach liczne 
gratulacje z okazji jubileuszu składali 
przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz instytucji publicznych 
współpracujących ze szkołą.
Niezwykle interesujący był również 
program artystyczny zaprezento-
wany przez uczniów. W ciekawy 
sposób przedstawiona została bogata 
historia Szkoły Podstawowej Nr 4.

Uroczyste obchody rozpoczęły się 
jednak wcześniej – w bazylice pw. św. 
Andrzeja Apostoła odbyła się Msza 
św., której przewodniczył biskup 
Grzegorz Kaszak. Następnie szkolny 
korowód odprowadził wszystkich 

uczestników na Stary Cmentarz, 
gdzie złożone zostały wieńce pod 
pomnikiem płk. Francesco Nullo, 
który 5 maja 1863 roku zginął w po-
wstaniu styczniowym w bitwie pod 
Krzykawką.

DYŻURY APTEK

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

DATA OLKUSZ WOLBROM

12.05 Czwartek Apteka Słoneczna ul. Orzeszkowej 22 Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

13.05 Piątek Apteka ul. Piłsudskiego 22 Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

14.05 Sobota Apteka Słoneczna ul. Skwer 6 Apteka Dr. Max ul. Skalska 22

15.05 Niedziela Apteka Ziko ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24 Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

16.05 Poniedziałek Apteka Euro ul. Rabsztyńska 2 Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

17.05 Wtorek Apteka al. 1000-lecia 17 Apteka Codzienna ul. Krakowska 2

18.05 Środa Apteka pod Słowikiem ul. Buchowieckiego 15A Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

19.05 Czwartek Apteka Hygieia Al. 1000-lecia 2B Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

20.05 Piątek Apteka Główna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64B Apteka Dr. Max ul. Skalska 22

21.05 Sobota Apteka Dbam o zdrowie ul. Króla Kazimierza Wielkiego 14 Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

22.05 Niedziela Apteka Gemini ul. Króla Kazimierza Wielkiego 28 Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

23.05 Poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60 Apteka Codzienna ul. Krakowska 2

24.05 Wtorek Apteka Główna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64B Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

25.05 Środa Apteka Główna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64B Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

26.05 Czwartek Apteka Staromiejska ul. Mickiewicza 7 Apteka Dr. Max ul. Skalska 22

27.05 Piątek Apteka Grodzka ul. Nullo 2 Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

28.05 Sobota Apteka Słoneczna ul. Orzeszkowej 22 twoja Apteka ul. 1 Maja 39

29.05 Niedziela Apteka ul. Piłsudskiego 22 Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

30.05 Poniedziałek Apteka Słoneczna ul. Skwer 6 Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

31.05 Wtorek Apteka Ziko ul. Króla Kazimierza Wielkiego 24 Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

Poziomo:
3. Sąsiadka Pakistanki
7. Dawna zabawa, figle
8. Niby-lek
9. Gdański klub sportowy
10. Przywódca popularów
13. Działy administracji państwowej
14. Mityczna Echo
15. Gitara jazzowa
18. Objawy, symptomy choroby
19. Francuski policjant
20. Miarowy cykl bicia serca
22. Godzina 12.00
23. Włókno z liści krępli

Pionowo:
1. Wal grenlandzki
2. Sony ..., marka komórek
4. Spieniona na morzu
5. Sprzedawane i kupowane na giełdzie
6. Ukraińska lutnia
8. Stalówka do szkicowania
10. Filozofia Diogenesa z Synopy
11. Mierz siły na ...
12. Brak go fantaście
16. Niezawodowiec
17. Imię Pyzdry z „Janosika”
18. Kolor mandarynki
20. Słynny Mikołaj z Nagłowic
21. Nerwowy skurcz mięśni twarzy

KRZYŻÓWKA

Litery na czerwonych polach czytane od góry do dołu utworzą hasło.
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Przebudowana ul. Chopina w Olkuszu
Dobiegły końca prace, polegające na przebudowie ul. Chopina. Nierówną 
i już zniszczoną nawierzchnię asfaltową zastąpiła estetyczna i bezpieczna 
nawierzchnia z kostki. Wartość inwestycji to blisko 585 tys. złotych. 
- Mimo trudnej sytuacji finansowej, 
rosnących cen usług i mediów, wy-
konujemy zaplanowane prace, wie-
dząc, jak bardzo są one ważne dla 
Mieszkańców. Na wiele z nich pozy-
skujemy dofinansowanie z zewnątrz, 
natomiast są i takie, które wykony-
wane są w całości z budżetu Gminy 
Olkusz. Tak jest w tym przypadku. 
Ulica Chopina całkowicie zmieniła 
swój charakter i dziś jest ślicznym 
traktem – komentuje Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.
Przebudowa ul. Chopina polegała 
przede wszystkim na wykonaniu 
niezbędnych prac geodezyjnych, roz-
biórce istniejącej nawierzchni asfal-

towej, podbudowy 
i krawężników be-
tonowych, budowie 
kanalizacji desz-
czowej, wykonaniu 
podbudowy z kru-
szywa kamiennego, 
ułożeniu krawęż-
ników na ławie 
betonowej, wyko-
naniu nawierzchni 
z kostki betonowej 
i zabezpieczeniu 
sieci energetycznej.
Prace wykonało Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„GAMEX” Grzegorz Żurek. 

Wartość umowy wyniosła dokładnie 
584.949,00 zł. Remont został objęty 
8-letnią gwarancją.

11 maja ruszył remont  
ulicy 3 Maja w Wolbromiu

Uwaga mieszkańcy. Z utrudnieniami w ruchu muszą się liczyć mieszkańcy 
i kierowcy chcący jechać ulicą 3 Maja w Wolbromiu. 11.05.2022 r. ruszył zapowia-
dany remont. Na okres prac wystąpią utrudnienia w przejezdności i parkowaniu. 
Na przeprowadzenie 
remontu ulicy 3 Maja 
Burmist r z Miasta 
i Gminy Wolbrom 
Adam Zielnik pod-
pisał umowę z wyło-
nioną w procedurze 
przetargowej Firmą 
Produkcyjno-Usługową 
„ K R Y S T Y N A ” 
Krystyny Soleckiej.
Zgodnie z umową, 
drogowcy zmodernizują ją kosz-
tem 359.746,59 zł brutto. Kolejna 
gminna inwestycja drogowa pn. 

„Remont drogi gminnej 120569K 
w km od 0+000 do km 0+135 
w Wolbromiu”, Gmina Wolbrom 

otrzymała od Wojewody 
Małopolskiego wspar-
cie finansowe wysokości 
135 tys. zł. z Rządowego 
Funduszu Dróg.
Przedmiot zamówienia 
obejmuje: remont na-
wierzchni drogowej oraz 
chodników w ciągu drogi 
gminnej nr 120569K na 
odcinku 135 m. od skrzy-
żowania z ul. Krakowską 

do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego.

DOWYNAJĘCIA

Lokale użytkowe, 32 m2, 50 m2, 79 m2, 270m2,

po remoncie, usytuowane w budynku o wysokim

standardzie, dostosowanym do osób

niepełnosprawnych, winda, prywatny parking,

monitoring, alarm, w ścisłym centrummiasta Klucz.

Cena: 31 PLN/m2 netto

DOWYNAJĘCIA
Hale produkcyjne 2 x 925m2 wyposażone w suwnicę oraz
magazyny i pomieszczenia biurowo-socjalne o łącznej
powierzchni 3596m2 teren w całości ogrodzony,

monitorowany, strzeżony. Możliwość dostosowania hali/
powierzchni pod przyszłego Najemcę!
Olkuszu niedaleko drogi krajowej 94.

.Cena: 16 PLN/m2 netto

DOWYNAJĘCIA

Lokalużytkowy,32 m2, składającysię zdwóchpomieszczeń,

usytuowanyna Ipiętrzewreprezentacyjnymbudynku

nieopodalStarostwPowiatowegowOlkuszu.

Idealnemiejscepodgabinet, biuro, zuwagina jegoświetne

usytuowanie.CentrumOlkusza.

.Cena: 31 PLN/m2 netto

DOWYNAJĘCIA

szeroka, 32 a działka położona na terenach P - Produkcja,

Składowanie, Magazynowanie z możliwością innego

zagospodarowania terenu oraz wydzieleniemmniejszej

części działki. Bardzo dobra lokalizacja, położona przy

ruchliwej drodze w Olkuszu.

.Cena: 5 PLN/m2 netto

DO SPRZEDANIA

M4 63m kw, plus dwie piwnice, balkon, położone

na IV piętrze, z ładnymwidokiem 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

Przestronne M5 z loggią 80m kw, plus piwnica,

położonena III piętrze, z uroczymwidokiem za okien,

do zamieszkania, w świetnej lokalizacji nieopodal

centrum i wylotu na drogę 94.

Osiedle Słowiki, Olkusz..

Cena: 360 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

Mieszkaniebezczynszowe70mkw,dwadużepokoje, kuchnia z

jadalnią, łazienka,wc,plus strych

i pomieszczeniegospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzeniadziałalności,

wścisłymcentrumŁaz.

Cena: 268 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka inwestycyjna 139 a w całości teren obiektów

produkcyjnych, składów i magazynów. Bezpośrednio przy

drodze wojewódzkiej nr 790 z dostępem domediów:

prąd, woda, telekomunikacja, w kształcie kwadratu,

położona w gminie Łazy.

Cena: 389 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka25a, z czegoczęśćbudowlanaok. 15a, pozostały

fragmentRola,możliwość zabudowydwomadomami

zdostępemdodrogi asfaltowej, pierwsza linia zabudowy,

media: gaz, prąd,woda, kanalizacja, położonawdobrze

skomunikowanymmiejscu

wUjkowieNowymgminaBolesław.

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

działka55a, z czegobudowlanaok.10a,

pozostała częśćRola, pierwsza linia zabudowy,media:

gazdoprowadzonynadziałkę,prąd,woda, kanalizacjaprzy

wdrodze, zutwardzonympodjazdem,

położonaprzydrodzeasfaltowejwmalowniczym

idobrzeskomunikowanymmiejscuwBolesławiu..

Cena: 220 tys. PLN

DOWYNAJĘCIA

22adziałkaprzemysłowa, terenobiektówprodukcyjnych,

składów imagazynów,działkapłaska, utwardzona,oświetlona,

ogrodzona, zbudynkiemoprzeznaczeniubiurowo-socjalnym

oraz3garażami, położonawOlkuszu.

Cena: 5500 PLN netto.

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom

ok. 200m kw, III kondygnacje,
z niezależnymiwejściami, stan surowo
zamknięty, położonyw atrakcyjnym
miejscuwChechle 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

DO SPRZEDANIA
dom200mkwIIkondygnacje,

podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym,do

zamieszkania,położonynawidokowej19,4
a.wpełniogrodzonejdziałce,gm.Bolesław,

UjkówNowy.
Cena: 495 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie M4w domu

wielorodzinnym, po remoncie
ok. 70m kw, 3 pokoje, kuchnia,

łazienka plus duże pomieszczenia w
podpiwniczeniu, położone na 8 a
działce niedaleko centrumOlkusza.

Cena: 385 tys. PLN

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 SPRZEDANIA
parterowy dom ok. 58 m kw, ze stodołą
oraz pomieszczeniem gospodarczym,

ogrodzony, położony na dużej,
malowniczej 63 a działce z

możliwością podziału na mniejsze.
Gmina Szczekociny..
Cena: 269 tys. PLN

• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
bądź do wynajmu

• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali płatnych i
bezpłatnych

Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek" ukazujących się
na terenie całego powiatu olkuskiego „Gwarek Olkuski” oraz na terenie całego powiatu zawierciańskiego
„Gwarek Zawierciański”, a także wybranych ofert na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

Chcesz sprzedać lubwynająć Swój dom,mieszkanie, działkę? Zapytaj o szczegóły • tel.: 882554688
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POLICJA

OFERUJĄC ATRAKCYJNY CENOWO TOWAR OSZUKALI PONAD 150 INTERNAUTÓW
Początek sprawie dało zawiadomienie banku złożone w Komendzie Powiatowej Policji 
w Olkuszu na początku kwietnia 2021 roku  o podejrzeniu oszustwa, na szkodę  jednego 
z klientów banków. Mężczyzna nie otrzymał oferowanego w Internecie  towaru, pomimo 
przelewu dokonanego za pośrednictwem banku i złożył w tym banku reklamację.
Prowadząc dochodzenie policjanci ustalili, że pieniądze wypłynęły na konto 19-letniego 
mieszkańca gminy Klucze, który najprawdopodobniej jest zwykłym oszustem.  Ustalili 
także, że takich oszustw popełnił znacznie więcej. Świadczyły o tym transakcje dokonywa-
ne na jego rachunku bankowym.
7 kwietnia 2021 roku policjanci Referatu do walki z  Korupcją i Przestępczością Gospodar-
czą Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu przeszukali  mieszkanie  19-latka. Policjanci 
zabezpieczyli tam karty płatnicze, telefony, komputer oraz  dokumentację bankową świad-
czącą o zaangażowaniu mężczyzny w nielegalny proceder.
Prowadzący sprawę śledczy ustalili również, że 19-latek miał  wspólnika. Był nim 22-letni mieszkaniec Torunia, który posługiwał się 
wieloma fikcyjnymi kontami utworzonymi na portalu społecznościowym. Odpowiadał on na ogłoszenia osób poszukujących produkty 
w Internecie.  Ofiary wpłacały zapłatę za oferowany przez 22-latka  towar  (części samochodowe, zabawki i gry) na rachunki bankowe 
założone przez 19-latka a udostępnione wspólnikowi. Wyłudzone pieniądze były wypłacane w bankomatach bądź transferowane przez 
wirtualne portfele w kasynie internetowym, jak również przelewane na inne konta bankowe, które  udostępniali już bliscy torunianina. 
Olkuscy policjanci nie musieli zatrzymywać 22-latka. Przybywał on bowiem już  od pewnego czasu  w zakładzie karnym odbywając karę 
5 lat pozbawienia wolności za oszustwa, których się wcześniej dopuścił.
Skrupulatnie gromadzony i analizowany przez olkuskich policjantów, materiał dowodowy (w tym współpraca z innymi jednostkami i  
przesłuchania ponad 150 pokrzywdzonych z całego kraju)  pozwolił śledczym na przedstawienie dwóm podejrzanym zarzutów doty-
czących łącznie 169 oszustw dokonywanych za pośrednictwem Internetu na szkodę 150  osób, które straciły w sumie ponad 50 000 zł.
Prokuratura Rejonowa w Olkuszu skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.  Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności 
przy czym w przypadku  22-latka  kara może być zwiększona o połowę  z uwagi na recydywę.

POLICJANTKA W CZASIE WOLNYM OD SŁUŻBY 
 POMOGŁA ZATRZYMAĆ KOMPLETNIE PIJANĄ KIERUJĄCĄ

Policjantem się jest nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią. Doskonałym przy-
kładem na potwierdzenie tych słów, jest postawa policjantki z Komendy Miejskiej Policji 
w Dąbrowie Górniczej, która w czasie wolnym od służby zareagowała na nietrzeźwą kieru-
jącą jadącą ulicami Olkusza. Dzięki reakcji policjantki udało się uniknąć zagrożenia, jakie 
mogła stworzyć nieodpowiedzialna 49-latka, która kierowała pojazdem po drodze publicz-
nej, mając 3 promile alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia.  Policjantka z wydziału kryminalnego komendy 
miejskiej w Dąbrowie Górniczej  przebywając w Olkuszu, w czasie wolnym od służby, zauwa-
żyła, jak do samochodu zaparkowanego przy ulicy Baczyńskiego, chwiejnym krokiem 
podchodzi kobieta, która wsiada za kierownicę tego pojazdu i odjeżdża z miejsca. 
Policjantka podejrzewała, że kierująca toyotą może znajdować się pod wpływem alkoholu, 
więc natychmiast wyruszyła w ślad za nią i  obserwowała jej zachowanie.  Sposób jazdy 
kierującej potwierdził jej przypuszczenia.  Policjantka o zaistniałej sytuacji telefonicznie  poinformowała dyżurnego olkuskiej poli-
cji, który natychmiast na miejsce skierował policyjny patrol. Do czasu przyjazdu patrolu policjantka podążała za toyotą, informując 
dyżurnego o trasie przejazdu. W pewnym momencie toyota zatrzymała się na osiedlowym parkingu, a na miejsce nadjechali miejscowi 
policjanci, którzy przystąpili do kontroli drogowej. Przeprowadzone przez policjantów badanie staniu trzeźwości kierującej toyotą 
wykazało, że 49-latka ma 3 promile alkoholu w organizmie. 
Kobieta wkrótce odpowie za swoje zachowanie przed sądem – grozi jej 2 lata odsiadki i nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. 
Na wyróżnienie zasługuje postawa funkcjonariuszki, która jest przykładem właściwej realizacji zadań wynikających z  etyki zawodowej 
policjanta. Służba w szeregach Policji, to nie jest zwykła praca. Policjantem jest się zawsze, nawet poza służbą. Potrzeba niesienia 
pomocy, podjęcia interwencji, czy zareagowania, gdy ktoś łamie prawo, może pojawić się w każdym momencie, nawet kiedy  policjant  
jest na urlopie, czy ma dzień wolny.

OLKUSKA POLICJA ZABEZPIECZAŁA  
ODNALEZIONY NA PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ POCISK ARTYLERYJSKI

Na terenie Pustyni Błędowskiej w pobliżu masywu leśnego w Kluczach przechodzień, znalazł pocisk artyleryjski pochodzący najpraw-
dopodobniej z czasów II Wojny Światowej. Policja zabezpieczała znalezisko do czasu przybycia wojskowych saperów.
Wczoraj w Kluczach  niedaleko masywu leśnego spacerujący mężczyzna znalazł pocisk 
artyleryjski o długości około 35 cm  i średnicy 8 cm pochodzący najprawdopodobniej 
z czasów II Wojny Światowej.  O znalezisku powiadomiono 16 Batalion Powietrzno-Desan-
towy z Krakowa. Miejsce znalezienia niewybuchu było zabezpieczone przez olkuskich poli-
cjantów przed dostępem osób postronnych do czasu aż żołnierze zabrali pocisk do neutra-
lizacji.
W związku z tym, że coraz częściej odnajdywane są pociski różnego rodzaju oraz kalibru 
olkuska Policja zwraca uwagę, aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu znale-
zisk. Kiedy odnajdziemy pocisk pod żadnym pozorem  nie zmieniamy jego położenia, nie 
dotykamy ani rozbrajamy go. Takie miejsce należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych, a zwłaszcza dzieci.  W sytuacji kiedy ujawnimy podejrzany przedmiot, jak 
najszybciej należy powiadomić o tym fakcie Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

AKCJA PRĘDKOŚĆ - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ OLKUSKICH POLICJANTÓW
O 1500 złotych uszczuplił się portfel mieszkańca województwa śląskiego, który przekroczył dozwoloną prędkość o 55 km/h w terenie 
zabudowanym. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej w Olkuszu, podczas policyjnej działań „Prędkość”.
W ubiegłą środę ( 27.04. br.) policjanci  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiato-
wej Policji w Olkuszu przeprowadzili akcję „prędkość”. Działania odbywały się na drogach 
powiatu olkuskiego. Głównym celem akcji było zmniejszenie liczby wypadków spowodo-
wanych przez kierowców jadących z nadmierną prędkością. W tym dniu skontrolowano 63 
kierowców, aż w 61 przypadkach kierowcy przekroczyli dozwoloną prędkość. Jeden z nich, 
mieszkaniec województwa śląskiego, został zatrzymany przez policjantów na dk 94 w Olku-
szu. Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 55 km/h i został 
ukarany mandatem karnym w wysokości 1.500 złotych.  Policjanci zatrzymali mu również 
prawo jazdy. To za sprawą zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku wysokość grzy-
wien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń znacznie 
wzrosła. Przykładowo za przekroczenie dozwolonej prędkości grozi teraz od 100 zł za prze-
kroczenie od 10 do 15 km/h powyżej limitu do nawet 2,5 tysiąca złotych, jeśli prędkość 
przekroczona zostanie o 70 km/h.

AGA
SERWIS OPON

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

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

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

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

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

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH

OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

tel. 518 718 020
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje,
żyłki, części, smary itp.
OLKUSZ,ALEJA1000-LECIA1 (BazaPKS)
MICHAŁÓWKA65 Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 gwarekolkuski@wp.pl

Tel.: 510 190 038

SKUTECZNAREKLAMA
DLATWOJEGOBIZNESUOlkusz, ul. Rataja 1 (koło Biedronki)

500 643 500
Skała, ul. Krakowska 109

500 688 500

KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA
Obsługujemy klimatyzację na:

• STARY CZYNNIK
R134a

• NOWY CZYNNIK
R1234yf

Informacje • Reklamy
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gwarekolkuski@wp.pl

GwarekOlkuski

www.gwarek-olkuski.pl

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

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.

ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29pokój 34, 32-300Olkusz

510 190 038

„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.

tel: 533 190 712
ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

SSPPRRZZEEDDAAŻŻ

EELLEEKKTTRROONNAARRZZĘĘDDZZIIAA

SSEERRWWIISS

NNaarrzzęęddzziiaa sskkrraawwaajjąąccee
OOssttrrzzeenniiee::
•• ppiiłł wwiiddiioowwyycchh
•• łłaańńccuucchhóóww ddoo ppiiłł
•• nnaarrzzęęddzziiaa rręęcczznnee

NNaapprraawwaa eelleekkttrroonnaarrzzęęddzzii

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

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

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7

32-300 Olkusz

TEL:791097989

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY

KINO
KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

 v „GDZIE JEST ANNE FRANK”  
• 13.05 - 17.05 godz. 15:00

 v „DOKTOR STRANGE W MULTIWERSUM OBŁĘDU” 
• 13.05 - 17.05 godz. 17:00 (dubbing) godz. 19:30 (napisy)

 v „BELLE” 
• 20.05 - 25.05 godz. 15:30

 v „W ŚWIETLE DNIA” 
• 20.05 - 25.05 godz. 17:45 

 v „NIEZNOŚNY CIĘŻAR WIELKIEGO TALENTU” 
• 20.05 - 25.05 godz. 19:45 

 v „IGRZYSKA ZWIERZAKÓW” 
• 27.05 godz. 16:00, 29.05 godz. 11:00, 30.05 - 1.06 godz. 16:00

 v „MORZE PÓŁNOCNE W OGNIU” 
• 27.05 godz. 17:45, 29.05 - 1.06 godz. 17:45 

 v „FUCKING BORNHOLM”  
• 27.05 godz. 19:45, 29.05 - 1.06 godz. 19:45

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM 
 v „IGRZYSKA ZWIERZAKÓW” 

• 12.05 - 13.05 godz. 16:00, • 14.05 godz. 15:45 • 15.05 godz. 15:30 • 19.05 godz. 16:00

 v „DOKTOR STRANGE W MULTIWERSUM OBŁĘDU” 
• 12.05- 13.05 godz. 17:45 (dubbing) godz. 20:15 (napisy) • 14.05 godz. 17:30 (dubbing), godz. 20:00 (napisy) 
• 15.05 godz. 17:15 (dubbing) godz. 19:45 (napisy) • 19.05 godz. 17:45 (dubbing), godz. 20:15 (napisy)

 v „FUCKING BORNHOLM” 
• 12.05 - 14.05 godz. 18:00 • 15.05 godz. 17:30 • 19.05 godz. 18:00

 v „WIKING”  
• 12.05 - 12.05 godz. 20:00 • 14.05 godz. 20:15 • 15.05 godz. 19:30 • 19.05 godz. 20:00

 v „NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA” 
• 20.05 godz. 16:00 • 21.05 godz. 14:00 • 22.05 godz. 15:30 • 26.05 godz. 16:15 • 1.06 godz. 16:00

 v „MEMORIA” 
• 20.05 godz. 17:30 • 22.05 godz. 17:30 • 26.05 godz. 17:30 

 v „BOSCY” 
• 20.05 godz. 20:00 • 21.05 godz. 18:15 • 22.05 godz. 20:00 • 26.05 godz. 20:00 • 27.05 godz. 18:15  
• 28.05 godz. 20:15, 29.05 godz. 18:15, 2.06 godz. 18:15

 v „NIEZNOŚNY CIĘŻAR WIELKIEGO TALENTU” 
• 20.05 godz. 20:15 • 21.05 godz. 20:15 • 22.05 godz. 19:45 • 26.05 godz. 20:15 

 v „PAN WILK I SPÓŁKA. BAD GUYS” 
• 27.05 godz. 14:15 i 16:15 • 28.05 godz. 14:30 i 16:15 • 29.05 godz. 14:15 i 16:15 • 29.05 godz. 14:15 i 16:15 
• 1.06 godz. 16:15 i 18:15 • 2.06 godz. 14:15 i 16:15 • 3.06 godz. 14:15 i 16:15 • 4.06 godz. 14:30 i 16:15 
• 5.06 godz. 14:15 i 16:15 • 9.06 godz. 14:15 i 16:15

ppoonniieeddzziiaałłeekk 11660000 -- 11880000
śśrrooddaa 11330000 -- 11770000
ppiiąątteekk 11220000 -- 11880000

ZZaapprraasszzaammyy ddoo
RReeggiioonnaallnneeggoo BBiiuurraa
OOrriiflflaammee wwOOllkkuusszzuu
uull.. KKrr.. KK.. WWiieellkkiieeggoo 5577

OOrriiflflaammee ttoo ggwwaarraannccjjaa nnaajjwwyyżżsszzeejj jjaakkoośśccii ii nnaattuurraallnnoośśccii kkoossmmeettyykkóóww..
WW nnaasszzeejj bbooggaatteejj ooffeerrcciiee kkaażżddyy zznnaajjddzziiee ccoośś ddllaa ssiieebbiiee..

""WWyygglląąddaajj śśwwiieettnniiee,, zzaarraabbiiaajj ppiieenniiąąddzzee ii bbaaww ssiięę ddoosskkoonnaallee""

email:
mpoznanska1@vp.pl
facebook.com/olkusz.oriflame

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

Kontakt:
Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702

NOWOŚĆ!

DO SPRZEDANIA
Kontener Budowlany
w dobrym stanie.

Dł. 6 m, szer. 2,5 m, wys. 2,5 m.
Cena: 8,5 tys. PLN

„JEDYNA NA ŚWIECIE” AGATA PRZYBYŁEK
Są wydarzenia, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Są tajemnice, które już na zawsze pozostaną nieujawnione.
Po odejściu z policji Damian dostaje pracę w renomowanej agencji detektywistycznej. Pierwsze zlecenie jest dla 
niego ogromnym wyzwaniem. Zaginęła Agnieszka, jego młodsza siostra. Krótko po maturze po prostu rozpłynęła 
się w powietrzu. Dokąd zaprowadzi Damiana śledztwo? Jaki sekret skrywa Aga? Czy uda się ją odnaleźć?
Maja przybywa na Wybrzeże, by pracować jako animatorka w nadmorskim hotelu. Z początku nieufna, z czasem 
coraz lepiej odnajduje się w nowej roli. Z każdym dniem bliższy staje jej się też syn pracodawców, Hubert.
Co łączy te dwie historie? Komu pisane jest szczęście i co ono tak naprawdę oznacza?
Agata Przybyłek w pełnej sekretów historii o ludzkich decyzjach wpływających na całe nasze życie.

„GABINET LUSTER” PRZEMYSŁAW ŻARSKI
W bagażu wspomnień najbardziej ciążą te, których nie da się wymazać
Ten dzień miał wyglądać inaczej, ale zamiast śmiechu i dobrej zabawy przyniósł rozpacz i strach. Ada Rezler miała 
niespełna cztery lata, gdy jej nastoletni brat, Igor, zaginął podczas zabawy w chowanego. Co wydarzyło się tamtego 
dnia na leśnej polanie? To pytanie przez długie lata pozostawało bez odpowiedzi.
Dwadzieścia lat później wspomnienia tych tragicznych chwil wracają ze zdwojoną mocą. Zawartość tajemniczej 
koperty, którą Ada znajduje w drzwiach mieszkania, sprawia, że kobieta wraca do rodzinnej miejscowości, by 
zmierzyć się z przeszłością i poznać prawdę. Obojętnie jaka by ona była.
Ta historia jest jak rozbite lustro. Dopiero złożone fragmenty tworzą jasny obraz całości, w którym dotknięci traumą 
bohaterowie wciąż starają się przejrzeć. To zapis wielkiego bólu i równie wielkiej samotności. Bolesna wyprawa 
w przeszłość i w głąb siebie.
Opowieść o chłopaku, który zniknął, i dziewczynce, która już na zawsze została obarczona ciężarem tej nieobecności.

WARTO PRZECZYTAĆ

Informacje • Reklamy
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Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA
Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

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

• Wylewki maszynowe
• Docieplenia pianą PUR
• Sprzedaż i transport

kruszyw i materiałów sypkich
• Niwelacje terenu
• Wykopy
• Rozbiórki

WYLEWKI MASZYNOWE

Paweł Mstowski - Tel. 510 492 890
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 90 A, 32-310 Klucze

pawel.mstowski@interia.eu

USŁUGI:
• Wywrotką • Koparko-ładowarką • Koparką

MIXOKRET

STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

MONTAŻ-SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

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

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

POMOC
DROGOWA 24h
Potrzebujesz
pomocy na drodze?
Zadzwoń!
TEL: 512 302 122

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

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

OFERTA
WAKACJE 2022
JUŻ DOSTĘPNA
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

Reklamy


