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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

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

• 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

CENTRUM MEBLI
NA WYMIAR

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

PRODUCENT

SZAFY - GARDEROBY
Z DRZWIAMI SUWANYMI

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

KUCHNIE

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

Tel. 728 122 613

tel.: 32 641 32 00, kom.: 502 261 586
ul. Sławkowska 22, 32-300 Olkusz

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
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

"U GÓRALA"

www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• 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

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

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

NAJLEPSZE CENY!
Novitus
Nano E

POSNET
ERGO

Kasy Fiskalne
Online
szczegóły
u sprzedawcy

STAŁA
OPIEKA
SERWISOWA

SPRZEDAŻ
KOMPUTERÓW
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

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

www.polnox.pl

U nas kupisz drzwi wewnętrzne
sosnowe i dębowe.

Serdecznie zapraszamy:

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

biurosystem-olkusz@wp.pl

TEL.: 5000 999 01

• 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

WSZYSTKO
Z DREWNA

MOŻLIWOŚĆ

www. system-olkusz.pl

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

Surowe lub malowane

MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO
I MEBLE OGRODOWE

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

W ofercie również drzwi przesuwne i łamane

CENY DO NEGOCJACJI • U NAS NAJTANIEJ !

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl tel. (32) 754 60 10
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Rozśpiewany Dzień Kobiet

KR

7 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu panie świętowały Dzień Kobiet,
którego organizatorem był Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

A K- M A R F I S H

CENTRUM RYBNE
DUŻY WYBÓR PRZETWORÓW RYBNYCH
• SOLONYCH • MARYNOWANYCH •
• SAŁATEK WŁASNEJ PRODUKCJI
ORAZ

• RYBY: ŚWIEŻE, MROŻONE, WĘDZONE • KONSERWY

Życzymy

pełnych nadziei i radości
Świąt Wielkanocnych!

OLKUSZ
ul. Króla Kazimierza
Wielkiego 33

Koncert Lady’s Voice i Przyjaciele
by ł w ystępem k lasy św iatowej.
W magiczną podróż przez dwudziestolecie międzywojenne zabrali
nas wspaniali artyści. Byłe solistki
ZPiT Śląsk – Monika Korpusik, Ewa
Błaszczyk, Renata Dworak – oraz
przyjaciele: Marian Chrobok i Jacek
Kapica, a także niezrównana grupa
baletowa Maraquja.
Cudowne głosy solo i w duetach,
s z a r m i s z y k , e l e g a nc j a w ł aściwa tylko dużym osobowościom
scenicznym…

Po życzeniach dla pań złożonych
przez Dyrektor MOK Małgorzatę
Żurek oraz burmistrza Romana
Piaśnika scena rozbłysła barwami.
Piękne dziewczyny z grupy baletowej Maraquja rozpoczęły występy
kankanem. Każdy kolejny numer

Czas płynął szybko... zbyt szybko.
Wszyscy bawili się cudownie, był
wspólny śpiew, a na koniec musujące
wino, chociaż ten niezapomniany
występ podziałał jak szampan.

Dodatkową atrakcją by ły Targi
Zdrowia i Urody oraz loteria z nagrodami zorganizowana przez firmę
Oriflame z Olkusza.
To nie był koniec obchodów Dnia
Kobiet 8 marca czekało na panie
Kino na Szpilkach oraz kontynuacja
Targów Zdrowia i Urody.

Pierwszy raz

28 lutego do rodzinnego miasta zawitał Artur Gotz ze sztuką
„Pierwszy raz”, którą widzowie mogli obejrzeć na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
Produkcja: Fundacja 44 w Warszawie,
reżyseria Adam Biernacki, w rolach
głównych Anna Walkowiak-Sikorska
i Artur Gotz. Autor, Michał Walczak,
otrzymał za ten utwór Europejską nagrodę autorską podczas „Heidelberger
Stuckmarkt. Forum Junger Autoren”
w Niemczech. Nagroda w pełni zasłużona, ponieważ tragifarsa jest majstersztykiem o znakomitym tekście. Ani słowa
za dużo, ani słowa za mało.

WOLBROM
ul. Krakowska 52A

tancerek nagradzany był rzęsistymi
oklaskami – to była prawdziwa rewia w znakomitym wykonaniu, ubarwiona bajecznymi kostiumami.

Historia zaczyna się w deszczowy wieczór, gdy para nastolatków zaczyna doskonalić scenariusz swojego „pierwszego
razu”, który ma być idealny, romantyczny
i niezapomniany. Wielokrotne próby

pogłębiają tylko nieporozumienia i brak
wzajemnego zrozumienia się, co nie
dziwi przy z gruntu błędnych założeniach. W rezultacie pierwszy raz odbywa się co prawda tam, gdzie powinien,
jednak niekoniecznie w zaplanowanej
obsadzie, co wychodzi na jaw w zaskakującym zakończeniu.
Podobnie, jak scenografia, sztuka jest
poniekąd minimalistyczna i dzięki temu
niebanalna i wciągająca. Delikatność
i takt w ujęciu tematu, trochę absurdu
i symboliki dodaje jej uroku. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i warta
obejrzenia.

Przedstawienie promuje piosenka
„Miłość z Facebooka”, która została napisana przez Igora Jaszczuka dla Artura
Gotza i stała się częścią spektaklu.

www.gigantokna.pl

PRODUCENT OKIEN PCV
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WSPÓLNE STANOWISKO SAMORZĄDOWCÓW W SPRAWIE
PLANOWANEGO PRZEBIEGU LINII KOLEJOWYCH PRZEZ POWIAT
OLKUSKI W RAMACH CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO
3 marca 2020 roku, z inicjatywy Pana Jacka Osucha, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu, odbyło się spotkanie włodarzy Powiatu Olkuskiego, Miasta i Gminy
Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Bolesław oraz Gminy Klucze z Pełnomocnikiem
Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Panem Marcinem Horałą.
Jako samorządowcy z terenu powiatu olkuskiego nie akceptujemy
zaprezentowanych przebiegów linii
nr 111 i nr 113 w ramach ciągu nr
7, dlatego przedstawiliśmy uzgodnione wspólnie trzy warianty, wykluczające ewentualność wyburzeń
w obszarach terenów zabudowanych. Zostały one zaprezentowane
na załączonej mapie. Jednocześnie
informujemy, że proponowane
przez starostę oraz włodarzy miast
i gmin przebiegi tras zostaną przygotowane przez firmę projektową
i przekazane do CPK sp. z o.o.
Chcemy rów noc z e śn ie p o dkreślić, że widzimy potencjał,
jaki dla Ziemi Olkuskiej niesie budowa Centralnego Portu
Komunikacyjnego oraz Węzła
Małopolsko-Śląskiego. Jesteśmy
przekonani, że zakładana lokalizacja stacji kolejowej w Olkuszu

znacząco poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców całego
powiatu olkuskiego. Inicjatywa ta
jest tym bardziej cenna zważywszy
na historyczny brak atrakcyjnych
połączeń, łączących mieszkańców
powiatu olkuskiego ze stolicą województwa. Budowa w Olkuszu
nowej infrastruktury obsługującej
szybką kolej jest argumentem najskuteczniej przekonującym mieszkańców do planowanych inwestycji
w ramach CPK na terenie powiatu
olkuskiego.
Oczekujemy jednocześnie, że przebieg proponowanych linii zostanie
zaprojektowany tak, by zapewnić
mieszkańcom powiatu olkuskiego
możliwie najbardziej bezkolizyjne
rozwiązania komunikacyjne w obrębie skrzyżowań.
hDziękujemy Ministrowi Jackowi
Osuchowi za sprawną organizację

spotkania, na którym mogliśmy zaprezentować wspólne stanowisko
samorządów powiatu olkuskiego.
Zapewniamy o gotowości pełnej
współpracy kierowanych przez
nas urzędów, celem wypracowania
rozwiązań, które przyczynią się do
rozwoju Ziemi Olkuskiej.

GMINA BOLESŁAW
Krzysztof Dudziński

MIASTO BUKOWNO
Mirosław Gajdziszewski
POWIAT OLKUSKI
Bogumił Sobczyk

MIASTO I GMINA
OLKUSZ Roman Piaśnik
GMINA KLUCZE
Norbert Bień

okna pcv
i aluminium

profesjonalny montaż
i doradztwo techniczne

Żaluzje, Roletki, Moskitiery, Parapety zewnętrzne,
Parapety wewnętrzne, Nawiewniki okienne

DRZWI ZEWNĘTRZNE
I WEWNĘTRZNE
Bramy Garażowe HORMANN

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
cement, wapno,
farby, lakiery
płyty gipsowo
-kartonowe
artykuły metalowe
Niskie Ceny, Wysoka Jakość! Sprawdź Nas!

Klucze, ul. Osada 39 A (naprzeciwko Papierni)

tel./fax 32 642 80 81, 32 645 74 78 • biuro@gigantokna.pl
Pn.- Pt. 7.00 - 16.00, Sob. 7.00 - 13.00
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Ponad 5 milionów dla olkuskich szkół
Nowe gabinety specjalistyczne, wyposażenie istniejących pracowni, dodatkowe bezpłatne zajęcia dla uczniów, szkolenia dla kadry
pedagogicznej, wycieczki edukacyjne, czy współpraca z uczelniami wyższymi – to plan na nadchodzące trzy lata dla dwunastu
szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz. Będzie to możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości przekraczającej 5 milionów złotych. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych” nie będzie kosztował Gminy nawet
złotówki. Z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki promesę odebrał burmistrz Roman Piaśnik.
- Otrzymaliśmy najwyższe dofinansowanie, przyznane w ramach
tego naboru. Jest to dowód na to, że potrafimy skutecznie sięgać po
zewnętrzne środki. Co jest szczególnie ważne – zasilą one nasze
szkoły, znacznie poprawiając ich ofertę edukacyjną, adresowaną
zarówno do dzieci potrzebujących dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz do tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, jak i kreatywność. Warto inwestować w młodych, bo oni są
naszą przyszłością – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych”
przeznaczony jest dla nauczycieli i uczniów klas 1-8 w dwunastu
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Olkusz. Są to: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa
nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła
Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr
9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa w Braciejówce,
Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa w Osieku,
Szkoła Podstawowa w Zedermanie.

W ramach wsparcia wszystkie szkoły zostaną doposażone w pomoce
dydaktyczne (m.in. pracownie komputerowe, przyrodnicze i językowe,
tablety, tablice interaktywne, pomoce do prowadzenia zajęć terapeutycznych itp.). W każdej jednostce zostaną utworzone gabinety
terapeutyczne i pedagoga szkolnego. W tych szkołach, w których już
one istnieją, planowane jest ich doposażenie w nowoczesny sprzęt.
Nauczyciele uzyskają dodatkowe kwalifikacje (kursy, studia podyplomowe) z logopedii, neurologopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki,
czy terapii pedagogicznej. Dzięki temu wszyscy beneficjenci będą
prowadzić dla uczniów bezpłatne zajęcia terapeutyczne, budujące
kompetencje społeczno-emocjonalne i korekcyjno-kompensacyjne.

stresem, instrumental enrichment – rozwijanie
struktur inteligencji, warsztaty informatyczne,
zajęcia z kreatywności i współpracy grupowej
– taniec nowoczesny, koła przyrodnicze, koła
językowe, nauka robotyki, Creative English
dla uczniów, Szkoła Liderów Euroweek oraz
trening umiejętności społecznych - wymienia Paulina Polak, dyrektor Samorządowego
Zespołu Edukacji w Olkuszu.

Ponadto, projekt zakłada wyjazdy edukacyjne
młodzieży do Teatru Groteska, teatrów na spektakle anglojęzyczne, Centrum Nauki Kopernik,
Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Muzeum
Techniki, Muzeum Przyrody, parku Miniatur
w Ogrodzieńcu i Ogrodu Doświadczeń. Szkoły
planują również współpracę z uczelniami
w yższymi: Uniwersytetem Jagiellońskim,
Uniwersy tetem Śląsk im, Uniwersy tetem
Rolniczym i Akademia Górniczo-Hutniczą.
Realizację projektu zaplanowano na okres od
1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2023 roku.
Pozwoli ona na:

to, żeby ta wiedza była przekazywana dla ucznia, a ten uczeń, żeby
• objęcie opieką minimum 939 uczniów ze specjalnymi potrzebami w przyszłości budował potencjał swojej gminy, swojego przedsiębioredukacyjnymi, poprzez realizację w trzech latach szkolnych wspar- stwa i swojego województwa – mówił wicemarszałek Łukasz Smółka,
cia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze gratulując beneficjentom skuteczności pozyskiwania środków.
25 380 godzin oraz wyposażenie gabinetów terapeutycznych,
Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych”
• u minimum 952 uczniów rozwój kompetencji kluczowych oraz uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 253 544,21 złotych w ramach
umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację 7 410 Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształce- Dla młodzieży przewiduje się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wygodzin wsparcia w ciągu trzech lat szkolnych, poprzez doposażenie nie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
równawcze z języka polskiego, matematyki i języków obcych. Dla
pracowni i prowadzenie zajęć dodatkowych,
Małopolskiego 2014-2020.
uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania przewidziano
• rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych u minimum 375
szereg zajęć rozwijających i kształtujących kreatywność. Będą to
nauczycieli.
m.in. zajęcia kształtujące zdolności matematyczne i logicznego myślenia, zajęcia z programowania z elementami grafiki komputerowej, - Bardzo dobrze, że nasi małopolscy uczniowie mają dobrych nauczyzajęcia szachowe, mindfullnes – ćwiczenia uwagi i radzenie sobie ze cieli, aktywnych nauczycieli, którzy wielokrotnie dokształcają się po
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Olkuszu obok pok. 211 na okres 21 dni wywieszony będzie wykaz nieruchomości
przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia:
• część działki nr 2689/48 o pow. 100 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Korczaka z przeznaczeniem pod garaże murowane
i garaże blaszaki na czas określony do lat 3 i czas nieokreślony (garaże stanowią własność osób prywatnych). Stawka
czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 1,00 zł/m2 netto.
Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10- go każdego miesiąca z roku z góry;
• działki nr 4585/2, 4586, 4587 położone w Olkuszu przy ul. Minkiewicza zabudowane budynkiem Powiatowego Urzędu
Pracy na okres 1 roku (zajmowane na podstawie obowiązującej umowy) - z przeznaczeniem na działalność statutową
Powiatowego Urzędu Pracy;
• część działki nr 1376 położonej w Olkuszu przy ul. Kruszcowej na okres 3 lat - z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości
brutto: 147,60 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z roku z góry;
• część działki nr 4457 położonej w Olkuszu przy ul. M. Reja o pow. 55m2 z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 304,43
zł brutto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z roku z góry;
• część działki nr 3353/85 położonej w Olkuszu przy ul. A. Krajowej o pow. 200m2 z przeznaczeniem pod zieleń
przydomową, na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu
z 17.05.2011r. w wysokości brutto: 172,20 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31-go marca każdego roku z góry.
• część działki nr 2341/8 położonej w Olkuszu przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem pod działalność handlową na
okres 6 miesięcy. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r.
w wysokości brutto: 147,60 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z roku z góry;
• działka nr 2897/5 położona w Olkuszu przy ul. Parkowej o pow. 200 m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na
okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości
brutto: 172,20 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31-go marca każdego roku z góry.
• części działek nr 1696, 1697 położone w Olkuszu przy ul. Floriańskiej z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą
i ogródek letni i dojście na okres 1 roku. Stawka czynszu w wysokości ustalonej na podstawie Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.2297.2013 z dnia 30.10.2013 r. w wysokości: za działalność: 791,08 zł netto, za
ogródek letni: 60,00 zł netto, za dojście 15,00 zł netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego
miesiąca z roku z góry;
• część działki nr 1503 położonej w Gorenicach o pow. 5 m2 z przeznaczeniem pod budynek mieszkalny na okres 3 lat.
Stawka czynszu w wysokości 2,00zł/m2 netto na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050..2020
z 26.02.2020 r. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z roku z góry;
• części działek nr 1053/7, 1053/8 o łącznej pow. 39 m2 położone w Troksie z przeznaczeniem pod zieleń przydomową
na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości
brutto: 38,38 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31-go marca każdego roku z góry.
• działka nr 5486/8 położona w Olkuszu przy ul. Widokowej o pow. 127m2 z przeznaczeniem pod ogród warzywno –
owocowy na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r.w
wysokości 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31-go marca każdego roku z góry
W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze
przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu. Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy
winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna
zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki,
proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem
w godz. 700-1500(pok. nr 110) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-10.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
OGŁOSZENIE
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ, Rynek 1
ogłasza II przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
składającej się z działek o nr ewidencyjnym 840/13 i 840/14 o łącznej powierzchni 2775 m2,
położonej w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Olkusz i jest objęta księgą Wieczystą Nr: KW KR1O/00018744/0.
Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, położenie narożne pomiędzy ulicą 20
Straconych a ulicą Kluczewską. Nieruchomość zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym biurowoprodukcyjnym o powierzchni użytkowej 591,60m2 i budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej
375,10 m2.
Nieruchomość częściowo ogrodzona od strony wschodniej i południowej. Posiada dostęp do uzbrojenia
technicznego: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Dostęp do drogi publicznej (brama
wjazdowa) od strony ul. Kluczewskiej. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowane
budynkami o przeznaczeniu biurowo-produkcyjnym, w nieco dalszym otoczeniu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz droga krajowa nr 94 relacji Kraków-Katowice.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodniej część dzielnicy północnej i
zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/336/2004 Rady Miejskiej w
Olkuszu z dnia 29.09.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 419 z dnia 15.12.2004 r. poz. 4803) – działka nr
840/13 położona przy ulicy 20 Straconych w Olkuszu znajduje się w terenie oznaczonym symbolem „B3PT” opisanym jako: „Tereny produkcyjno-techniczne”.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1 200 000 zł
(słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium
w pieniądzu w wysokości 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych)
w terminie do dnia 14.05.2020 r. włącznie na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz
w Banku Pekao SA o/Olkusz nr : 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Przetarg na nieruchomość – ul. Kluczewska”
należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Punkt Informacyjny
przy wejściu do budynku, do dnia 15.05.2020r. do godziny 14.00.
Oferta powinna zawierać :
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba
prawna oraz jego podpis.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę nieruchomości (wyższą od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty (przelew/
gotówka).
5. Kopię dowodu wpłaty wadium.
Cześć jawna przetargu (komisyjne otwarcie kopert) odbędzie się w dniu 19.05.2020 r.
o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad – parter.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu
www.umig.olkusz.pl w dziele Nieruchomości oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/
umigolkusz w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy
Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej
działkę nr 1573 położoną w Niesułowicach

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej stanowiącej działki nr 1570, 1577 położone w Niesułowicach

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz - oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 1573 o pow. 4,4323ha (RV – 4,3706ha, RIVb - 0,0408ha, dr – 0,0209ha) położona
w Niesułowicach, na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Dla nieruchomości będącej
przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00052422/7.
2. W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działce drzew niezbędne jest uzyskanie pisemnego
zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu oraz Starostwa
Powiatowego w Olkuszu.
3. W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań
umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia
z możliwością zebrania ewentualnych zasiewów.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w sali nr 220, na I piętrze.
5. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
6. Postąpienie wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 200,00 zł (słownie:
dwieście złotych).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000
4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 30.03.2020r. (w tym dniu kwota
wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty:
przetarg na dzierżawę działki nr 1573.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu
dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty
zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
9. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności
wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.
10. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno
prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami
właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego
posiadaniem.
11. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok.110.
12. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13. Jednocześnie Gmina Olkusz wyraziła zgodę TAURON Dystrybucja SA na wykonanie inwestycji polegającej na
zmianie lokalizacji linii kablowej sieci napowietrznej SN znajdującej się na w/w działce.
14. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,
pok. 110, tel. (032) 6260110.
15. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać odwołany.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o ogólnej powierzchni 6,6595 ha, oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działki: nr 1570 o pow. 5,5420 ha (RV), nr 1577 o pow. 1,1175 ha (PSV – 0,2632
ha, RV – 0,8543 ha) - położone w Niesułowicach, na czas określony tj. do 31.12.2020 r. z przeznaczeniem
pod uprawy rolne. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi
księgę wieczystą nr KR1O/00052422/7.
2. W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działkach drzew niezbędne jest uzyskanie pisemnego
zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut. Urzędu oraz Starostwa
Powiatowego w Olkuszu.
3. W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego zadań (tj.
w przypadku wyłonienia nabywcy w/w nieruchomości) umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana
Dzierżawcy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z możliwością zebrania ewentualnych zasiewów.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w sali nr 220, na I piętrze.
5. Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego (za cały okres dzierżawy) wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych).
6. Postąpienie wysokości stawki czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 200,00 zł (słownie: dwieście
złotych).
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000
4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 30.03.2020 r. (w tym dniu kwota
wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty:
przetarg na dzierżawę działek nr 1570, 1577.
8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu
dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty
zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
9. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności
wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.
10. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno
prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami
właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatki lokalne oraz innych obciążeń związanych z jego
posiadaniem.
11. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w
Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok. 110.
12. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
13. Jednocześnie Gmina Olkusz wyraziła zgodę TAURON Dystrybucja SA na wykonanie inwestycji polegającej na
zmianie lokalizacji linii kablowej sieci napowietrznej SN znajdującej się na w/w działkach.
14. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,
pok. 110, tel. (032) 6260110.
15. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać odwołany.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olkuszu

informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• dwa pomieszczenia garażowe każde o pow. 35 m2
wyposażone w energię elektryczną i wodę.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu,
przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje,
że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz
na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach
od 13.03.2020 r. do 02.04.2020 r. wywieszony będzie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje,
że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu
obok pok. 211 na okres 21 dni wywieszony będzie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
• działka nr 348/1 o pow. 3140 m2 położona w Pomorzanach z przeznaczeniem pod ogród
warzywno – owocowy na okres 3 lat (działka zajmowana na podstawie obowiązującej umowy
dzierżawy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu
z 17.05.2011 r. w wysokości: 80,00 zł. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 31-go marca
każdego roku z góry;

- działka nr ew. gr. 638/12 w Olkuszu
w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury
technicznej: przyłącz elektryczny

• część działki nr 177/1 położonej w Czarnym Lesie z przeznaczeniem pod ogródki warzywno –
owocowe, zieleń przydomową i zabudowania – na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. zgodnie z przeznaczeniem. Termin
wnoszenia opłat: za budynki miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z roku z góry oraz za
ogródki i zieleń do 31 marca każdego roku z góry;

Bliższe informacje można uzyskać
w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500
(pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.

• część działki nr 2329 położonej w Olkuszu przy ul. Świętokrzyskiej na okres 3 lat z przeznaczeniem pod garaż i zieleń. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady
Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości brutto: za zieleń 87,82 zł z terminem płatności
rocznie do 31-go marca każdego roku z góry oraz za garaż 19,68 zł z terminem płatności
miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry;

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wojewoda małopolski Piotr
Ćwik wydał zarządzenie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na
terenie województwa oraz polecił zawieszenie działalności klubów dziecięcych i żłobków.

• część działki nr 3345 położonej w Olkuszu przy ul. Kpt. Hardego o pow. 62m2 z przeznaczeniem
pod zieleń oraz garaże. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej
w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: za zieleń 1,60 zł/m2 netto z terminem płatności rocznie
do 31-go marca każdego roku z góry oraz za garaż 1,00 zł/m2 netto z terminem płatności
miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry;
W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie
Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.
Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem
umowy dzierżawy winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na
dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawiera
ć
następujące informacje: oznaczenie
nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7001500(pok. nr 110) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-10.

•
•

Komunikat wojewody małopolskiego Piotra Ćwika.
Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia
Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r.,
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:
zarządzam do odwołania zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach,
filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do odwołania
działalności klubów dziecięcych i żłobków.
Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji
i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły
i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Warszawa, 11 marca 2020 roku

Telefoniczna Informacja Pacjenta w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590
tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz
informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Konsultanci poinformują Cię:
• czym jest koronawirus
• jak się zabezpieczyć przed koronawirusem
• co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki
zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia
• gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział
zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować
• gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem
w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.
Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne,
a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
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KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

 Prowadzenie podatkowej
TANIO
księgi przychodów i rozchodów
SZYBKO
SOLIDNIE
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz • tel. 32 754 56 70

Ponad 20 lat
doświadczenia

dentysta-wolbrom.pl

• ORTODONCJA
Kompleksowe leczenie
dzieci i dorosłych

•

• CYFROWY RTG
• TOMOGRAFIA
IMPLANTY
• WYBIELANIE ZĘBÓW
Uzupełnienie braku
W GODZINĘ LAMPĄ
pojedynczego zęba jak
BEYOND!
i całego uzębienia

ul. Miechowska 12, Wolbrom
kom. 504 517 454, tel. 32 644 11 05

Superfoods – co to jest i czemu jest takie dobre?
Jakiś czas temu zrobiło się głośno o Superfoods. To żywność nadzwaczyjna i jedyna w swoim rodzaju. To heros wśród wszelkich
pokarmów! Jeśli ciekawi Cię, które produkty mają niezwykłą, uzdrawiającą i odmładzającą moc, zapoznaj się z naszym artykułem.
Superfoods to superżywność, czyli naturalne, nieprzetworzone produkty, które zawierają składniki działające
wyjątkowo korzystnie na organizm. To nie tylko egzotyczne nasiona chia, spirulina, czy nieco bardziej znane
jagody goi. Do superfoods należą również dobrze nam
znane produkty, takie jak: dynia, jarmuż, siemie lniane,
miód czy żurawina. To oczywiście nie wszystko.
Bogactwo Superfoods

Superfoods to żywność bogata w składniki odżywcze,
witaminy, minerały, proteiny, enzymy a także antyoksydanty. Produkty superfoods potrafią poprawić kondycję a także wydolność organizmu praktycznie z dnia
na dzień! Każdy z nas przynajmniej raz w życiu słyszał
powiedzenie: nie wystarczy jeść, trzeba się odżywiać.
Czym, jeżeli nie właśnie superfoods?
Góra bezwartościowego jedzenia nie spowoduje w naszym organizmie nic poza chwilowym wrażeniem sytości. Sztuką jest zjedzenie tego, co faktycznie nas odżywi,
zregeneruje, poprawi odporność, dostarczy energii a na
dodatek zostanie szybko i łatwo strawione.

Ale spokojnie! W diecie superfoods nie chodzi o to, aby
od razu zrezygnować ze wszystkich naszych dietetycznych przyzwyczajeń i przejść na pełen rygor. Superdieta
cechuje się tym, że jest dobrze zbilansowana, a superżywność zajmuje w niej ważne, ale niewyłączne miejsce.
Nasze polskie Superfoods

Na superfoods składa się aż kilkadziesiąt produktów,
w tym artykule skupimy się na tych łatwo dostępnych
w naszym kraju. Aby je zdobyć w większości przypadków wystarczy udać się do warzywniaka lub zaprzyjaźnionego rolnika.
Dynia

Dynia to świetna propozycja na jesień oraz zimę. To
warzywo zawiera bardzo wiele składników wzmacniających odporność i działających antynowotworowo.

Z tych względów, w chłodne dni powinna się w naszym
jadłospisie pojawiać jak najczęściej. Szklanka dyniowego
purée dostarcza 10 mg witaminy C i pokrywa aż siedmiokrotnie zapotrzebowanie na witaminę A. Dynia
zawiera dużo błonnika a także karotenoidów, które
chronią przed chorobami serca, nowotworami i chorobami oczu. Zawiera również magnez, wapń oraz potas.
Ponad to, pestki dyni są bogate w cynk. Dostarczają
także fitosteroli, które ograniczają wchłanianie cholesterolu z pożywienia.
Miód i produkty pszczele

Nie od dzisiaj miód kojarzy nam się z zimową porą i bardzo dobrze! Miód, pierzga i propolis to produkty o niezwykłych właściwościach odżywczych i leczniczych. Ich
spożywanie jest ważne szczególnie zimą i jesienią, ponieważ są bogate w minerały, probiotyki, enzymy, antyoksydanty i inne dobroczynne substancje o działaniu antybakteryjnym, antywirusowym i przeciwgrzybicznym.
Jarmuż

Jakiś czas temu zrobiło się głośno o jarmużu, jednak
wcale nie jest on żadną nowością. Był jednym z najpopularniejszych warzyw w średniowiecznej Europie. Ta
roślina to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych.
Jest bogaty w białko, błonnik, wapń, żelazo, fosfor, cynk
oraz magnez. Zawiera również silne przeciwutleniacze,
które eliminują z organizmu substancje szkodliwe dla
DNA i powodujące nowotwory i powstrzymują wzrost
komórek rakowych. Najlepiej mieć go w lodówce przez
cały rok! Jedna szklanka jarmużu zaspokaja aż 90% zapotrzebowania na witaminę C, 100% zapotrzebowania
na witaminę A i 450-600% zapotrzebowania na witaminę K!
Siemię lniane

Jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, które może konkurować z nasionami chia.

Zawiera kwasy ALA, które obniżają poziom cholesterolu oraz trójglicerydów we krwi. Zawiera także sporo
błonnika. Siemię lniane jest najbogatszym źródłem lignanów, dlatego bardzo dobrze wpływa na pracę jelit.
Przeciwdziała nowotworom, chorobom serca oraz stanom zapalnym. Ponad to, nasiona lnu obniżają poziom
cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Dostarczają
również dużo wapnia, aż 400 mg na szklankę.
Żurawina

Skuteczność leczniczych właściwości żurawiny udowodniono w badaniach. Cechuje się silnym działaniem
antybakteryjnym, przez co skutecznie zwalcza choroby
układu moczowego, pokarmowego, a nawet stany zapalne dziąseł. Co ciekawe, żurawina może działać jak
antybiotyk. Dzięki zawartych w niej proantocyjanidach
eliminuje np. bakterię Helicobacter Pylori uważaną za
główną przyczynę wrzodów żołądka. Żurawina to praw-

dziwe bogactwo przeciwutleniaczy. Zawiera witaminę
C, beta-karoten oraz polifenole i flawonoidy. Te związki
przeciwdziałają chorobom serca, poprzez redukcję złego
cholesterolu i podnoszenie dobrego.
Jedzenie na bogato

Czy na pewno wiesz, co jesz? Może warto przyjrzeć się
bliżej tematowi Superfoods i poznać całe spektrum produktów, które doskonale odżywią nasz organizm i staną
się mocnym wsparciem podczas choroby lub przeziębienia. Na superfoods składa się kilkadziesiąt produktów,
w tym artykule przedstawiliśmy zaledwie kilka istotnych
produktów przy obecnej porze roku i łatwo dostępnych
w Polsce. Warto jednak poszerzać swoją wiedzę w tym
zakresie i wzbogacać codzienną kuchnię o superżywność.

Twoja pomoc ma znaczenie. Razem możemy więcej!
Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Ogólnopolskiej Fundacji dla Zwierząt.
Wystarczy, że w deklarację PIT wpiszesz KRS 0000225394 i Twój 1 procent podatku wesprze zwierzęta!

v www.centaurus.org.pl
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DYŻURY APTEK - OLKUSZ
DZIEŃ

ADRES

12.03.2020

Czwartek

K.K. Wielkiego 28

13.03.2020

Piątek

K.K. Wielkiego 60

14.03.2020

Sobota

K.K. Wielkiego 64 B

15.03.2020

Niedziela

K.K. Wielkiego 64 B

16.03.2020

Poniedziałek

Mickiewicza 7

17.03.2020

Wtorek

Nullo 2

18.03.2020

Środa

Orzeszkowej 22

19.03.2020

Czwartek

Piłsudskiego 22

20.03.2020

Piątek

Skwer 6

21.03.2020

Sobota

K.K. Wielkiego 24

22.03.2020

Niedziela

K.K. Wielkiego 28

23.03.2020

Poniedziałek

Al. 1000-lecia 17

24.03.2020

Wtorek

Buchowieckiego 15 A

25.03.2020

Środa

Al. 1000-lecia 2 B

26.03.2020

Czwartek

K.K. Wielkiego 64 B

27.03.2020

Piątek

K.K. Wielkiego 14

28.03.2020

Sobota

K.K. Wielkiego 28

29.03.2020

Niedziela

K.K. Wielkiego 60

30.03.2020

Poniedziałek

K.K. Wielkiego 64 B

31.03.2020

Wtorek

K.K. Wielkiego 64

1.04.2020

Środa

Mickiewicza 7

2.04.2020

Czwartek

Nullo 2

3.04.2020

Piątek

Orzeszkowej 22

4.04.2020

Sobota

Piłsudskiego 22

5.04.2020

Niedziela

Skwer 6

6.04.2020

Poniedziałek

K.K. Wielkiego 24

7.04.2020

Wtorek

Rabsztyńska 2

8.04.2020

Środa

Al. 1000-lecia 17

9.04.2020

Czwartek

Buchowieckiego 15 A

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

GABINET TLENOTERAPII
HIPERBARYCZNEJ

Tlenoterapia hiperbaryczna polega na dostarczeniu do
organizmu bardzo dużej ilości czystego tlenu, w warunkach
zwiększonego ciśnienia.Podczas zabiegu wtłaczany do komory
tlen dociera do chorych i niedotlenionych tkanek i narządów, co
wpływa na ich poprawne funkcjonowanie, wspomagając jednocześnie leczenie wszelkich schorzeń,chorób, oraz gojenie ran.
To jedna z najbardziej efektywnych metod dostarczania tlenu
do wszystkich komórek ciała. Tlenoterapia hiperbaryczna
znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, stanowiąc w niektórych jednostkach chorobowych podstawową formę terapii, w innych
będąc użyteczna jako leczenie wspomagające.

al. Tysiąclecia 2B/7B, 32-300 Olkusz
tel.: + 48 500 809 085
e-mail: gabinet.tlenoterapiiolkusz@gmail.com
www.tlenoterapia.olkusz.pl

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. Znajdującego się 60 km od Katowic, 70 km od Częstochowy.
Naszym Podopiecznym zapewniamy całodobową opiekę
medyczną: lekarską, pielęgniarską, opiekunów medycznych, oraz fizjoterapeutów, 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 fizjoterapeutyczne, masaże, kinezyterapie
oraz indywidualnie dopasowany do schorzenia proces
rehabilitacji.

JAKIE KORZYŚCI DLA NASZEGO ZDROWIA NIESIE TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA?
Kardiologia
Nie tylko wspomaga pracę zdrowego serca, ale także poprawia efekty leczenia chorób układu
sercowo- naczyniowego: zwiększa dopływ tlenu do serca pomagając przywrócić krążenie w obszarach z zakrzepami oraz zapobiega uszkodzeniom i atakom mięśnia sercowego.
Neurologia
Dotlenia mózg i zwiększa jego aktywność. Redukuje obrzęki mózgu, stymuluje pracę całego układu
nerwowego, pobudza do życia oraz przywraca prawidłowe funkcjonowanie uśpionych komórek,
poprawia warunki przepływu w mikrokrążeniu. Wspomaga rehabilitację po wylewach i udarach.
Onkologia
Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń inicjujących powstanie nowotworu,
oczyszcza organizm z toksyn i metali ciężkich, czyli substancji rakotwórczych, obniża poziom
białka C-reaktywnego, czynnika martwicy nowotworów (TNF-alfa) i innych markerów stanu
zapalnegow organizmie.
Chirurgia
Pomaga zminimalizować ryzyko powikłań i skraca czas rekonwalescencji poprzez: ośmiokrotny
wzrost komórek macierzystych, które wykazują zdolność regeneracji, tworzenie nowych naczyń
krwionośnych (angiogeneza), stymulacje aktywności leukocytów i niedopuszczenie do powstania
infekcji.
Autyzm
Amerykańscy lekarze z dumą relacjonują efekty tlenoterapii, podkreślając wyraźnie zauważalną
poprawę stanu dzieci z autyzmem - lepszy kontakt wzrokowy, usprawnienie funkcjonowania
społecznego i rozumienia języka.
Stomatologia
Poprawia ukrwienie w uszkodzonej tkance, wzmacnia efekt działania antybiotyków i sulfonamidów
(środków odkażających), a ponadto zwalcza infekcje i dostarczawszystkich niezbędnych składników odżywczych do miejsca infekcji. Pomaga także zabić bakterie beztlenowe-przyczynę najgorszych zakażeń ran.
Ortopedia i reumatologia
Działa stymulująco na fibroblasty, które syntezują kolagen, elastynę i glikozami-noglikany.
Pobudza aktywność osteoklastów i przyspiesza wzrost kości. Sprzyja szybszej regeneracji
i skróceniu czasu rekonwalescencji. Znacząco zmniejsza możliwość powikłań przy gojeniu urazów
kończyn.
Odmładzanie
Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się! Działa stymulująco na fibroblasty, które odpowiedzialne
są za syntezę m.in.kolagenu i elastyny, czyli włókien zapewniających elastyczność skórze. Spowalnia proces degeneracji ustroju i doprowadza składniki odżywcze do odległych
i niedotlenionych komórek ciała.
Sport
Gwarantuje szybszą regenerację po ciężkim, wysiłkowym
treningu, redukuje deficyt tlenowy i pozwala szybciej wrócić
do formy po ewentualnej kontuzji. Zwiększa się także ilość
molekuł ATP (tzw. paliwa mięśniowego) oraz zanika efekt
zakwaszenia mięśni. Poprawia metabolizm i zmniejsza
poziom odwodnienia organizmu.
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IV OTWARTE MISTRZOSTWA REGIONALNE OYAMA KARATE
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOLBROM!

Zawodnicy Jurajskiego Klubu OYAMA Karate zdobyli: 9 złotych , 8 srebrnych ,7 brązowych medali!

W dniu 16 lutego 2020 roku w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wolbromiu odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa Regionalne OYAMA Karate
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika. Zawody zostały dofinansowane przez Urząd Miasta i Gminy Wolbrom. Do rywalizacji przystąpiło 197 zawodniczek i zawodników z 14 klubów OYAMA Karate wraz z oddziałami- Lubliniec, Sosnowiec, Tychy, Wieliczka, Tarnów, Herby, Brzeszcze,
Kalwaria Zebrzydowska, Bochnia, Proszowice, Racławice, Milówka, Olkusz i Wolbrom.
Zawody otworzył Burmistrz Miasta
i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.
Sędzią Głównym zawodów był
Shihan Bogusław Plewka 5 dan
z Lublińca. Sędziami centralnymi:
Sensei Danuta Fyda-Granek 4 dan
- Tychy, Sensei Anna Kołodziej Plewka 4 dan - Lubliniec, Sensei
Jarosław Hebda 4 dan – Wieliczka,
Sensei Dariusz Hahaj 4 dan Tarnów. Zawody sprawnie prowadzili: Pani Marta Skalniak, Pan
Grzegorz Furgaliński- Zadroże,
Sensei Kinga Skalniak 1 dan.
Wsparcia technicznego udzielił
Jakub Liszkowski. Dziękujemy
również za bezinteresowną pomoc.
Pani Dorocie Marczewskiej – członek zarządu Jurajskiego Klubu
OYAMA Karate.

Głównym organizatorem był
Jurajski Klub Oyama Karate
na czele z Sensei Kazimierzem
Skalniakiem 4 dan. Dziękujemy
partnerom: Pani Lidia Gądek
-Prezes Zarządu WOL -MED
Sp. Z O.O. Miejsko Gminne
Centrum Medyczne, Radny Rady
Powiatu Olkuskiego Tomasz
Ba rg ieł – Pr z e wod n ic z ąc y
Komisji ds. Promocji i Ochrony
Zdrowia, Dyrektor SP Nr 1
w Wolbromiu Stanisław Tomasz
Kołodziej, Dyrektor Domu Kultury
w Wolbromiu Piotr Gamrot.

Maksymilian Biernacki- Tychy,
który z rąk Burmistrza otrzymał
okazały puchar. Zawodnikom
gratulujemy zdobytych pucharów,
a rodzicom i opiekunom dziękujemy za liczne przybycie i doping.

Patronatem medialnym zawody
objęli: Redaktorzy Naczelni:
„Wieści Wolbromskie” Wojciech
Szota, ”Kurier Olkuski” Miłosz
Pałka, „Ziemia Olkuska’ Adrian
Bro d a , „G w a rek Ol k u sk i ”
Mateusz Mucha. Dziękujemy
Panu Adamow i Zielnikow i
Burmistrzowi MiG Wolbrom za
Dziękujemy wszystkim szefom zaangażowanie i owocną współośrodków, sędziom, trenerom pracę. Już dziś zapraszamy do
i opiekunom za owocną współ- Wolbromia na XXVI Mistrzostwa
pracę. Najlepszym zawodnikiem Polski OYAMA PFK w Kata 23
mistrzostw okazał się Sempai maja 2020 roku. OSU!

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

KOTEK JANEK

Przedstawiamy kotka Janka, który trafił
pod nasza opiekę.
Kociak uległ wypadkowi komunikacyjnemu,
ale wraca do zdrowia. Z dnia na dzień coraz
lepiej radzi sobie z chodzeniem,
Janek to młody kociak; ma około 6-7 miesięcy, jest niesamowicie kochanym, przyjaznym, towarzyskim zwierzakiem.
Chętnie się przytula, dużo mruczy, mruży
oczka, delektuje się chwilami bliskości.
Dobrze reaguje na psy i koty, jest super
łagodny.
Bardzo prosimy o dobry dom dla tego
pięknisia.
Profilaktyka:
Kotek otrzyma komplet szczepień. Został
odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany
i został wykastrowany.

ADOSEK

Przedstawiamy Adoska - kochanego, dość
spokojnego, posłusznego, młodego psiaka,
który trafił pod naszą opiekę.
Adosek jest super miły, wesoły, pogodny.
Uwielbia spacery, cieszy się z towarzystwa
człowieka.
Psiak ma około 2-3 lat, waży 13-14 kg, to
jego właściwa masa ciała. Większy nie
będzie.
Usposobienie:
Adosek potrafi chodzić na smyczy, jest
grzeczny, dobrze reaguje na inne psy, ale
z pewnością chciałby być tym jednym
jedynym.
Zamknięty w pomieszczeniu nie hałasuje,
nie niszczy. Nie sprawia u nas żadnych
problemów.
Bardzo prosimy o dobry i troskliwy dom
dla tego pięknego maluszka.
Jego oczka mówią wszystko za niego. To
wspaniały, kochany, wpatrzony w człowieka
piękny psiak, który czeka na kochający dom.
Profilaktyka:
Piesek otrzyma komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i został
wykastrowany.

WYNIKI: Konkurencja Kata:
Open dzieci młodsze – białe
pasy
3. Kamila Pastuszak, Olkusz

Open dzieci – kolorowe pasy
1. Alicja Ślęzak, Olkusz

Dzieci chłopcy – białe pasy
3. Andrzej Sierpiński, Wolbrom

Dzieci starsze chłopcy
– kolorowe pasy
2. Paweł Glanowski, Wolbrom

Dzieci starsze chłopcy – białe
pasy
3. Szymon Sołtysik, Olkusz

Open dzieci starsze
– kolorowe pasy
2. Zuzanna Grzelak, Olkusz

II Open młodzicy – białe pasy
1. Nina Adamek, Olkusz
2. Hubert Krawczyk, Olkusz
3. Filip Bożek, Olkusz

Młodziczki-kolorowe pasy
1. Aleksandra Miska, Olkusz

Open kadeci – białe pasy
1. Wiktor Kurbiel, Wolbrom
Open juniorzy młodsi – biale
pasy
1. Zofia Habryn, Wolbrom

I Kadeci – kolorowe pasy
1. Jan Tracz, Wolbrom
2. Filip Papaj, Wolbrom
Open kadeci – kolorowe pasy
2. Aleksandra Zielnik,
Wolbrom

Juniorzy młodsi – kolorowe
pasy
1. Sławomir Borówka,
Wolbrom
Open juniorzy starsi
– kolorowe pasy
3. Igor Kołodziej, Wolbrom
Konkurencja: Makiwara Dzieci
młodsze chłopcy-białe pasy
1. Bartosz Palusiński, Wolbrom
2. Piotr Hajduk, Olkusz
3. Oskar Kozioł, Wolbrom
Open dziecko młodsze-białe
pasy
1. Iwona Kryger, Olkusz
2. Tomasz Pilszak, Wolbrom
3. Julia Krasińska, Wolbrom

Juniorzy młodsi-kolorowe
pasy
2. Jakub Papaj, Wolbrom

KRZYŻÓWKA

CEKINKA

Przedstawiamy Cekinkę - spokojną, bardzo
kochaną, grzeczną suczkę, która przyjechała do naszego schroniska.
Cekinka jest młodziutka; obecnie ma około
11-12 miesięcy, jest niewielka. Jej waga
nie przekracza 9 kg, większa nie będzie.
Cekinka z budowy przypomina jamnika,
ale nie jest rasowa. To śliczna, urocza
dziewczynka.
Sunia jest bardzo miła, grzeczna i posłuszna. Jest cicha, czyściutka, bezproblemowa.
Jest pozytywnie skierowana do opiekunów. Gdy przekona się do kogoś merda
ogonkiem, przytula się, wystawia brzusio
do głaskania i rozdaje buziaki.
Cekinka bardzo lubi przytulanie. Jest delikatną, wyjątkową dziewczynką, która przy
odrobinie uwagi stanie się cudowną psią
przyjaciółką.Prosimy o dobry i kochający
dom dla tej malutkiej psinki.
Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona.
Jest zaczipowana i została wysterylizowana.

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

Schronisko Psie Pole
Racławice 91, 32-222 Racławice k/Miechowa; woj. małopolskie
www.schroniskopsiepole.pl • e-mail: schroniskopsiepole@interia.pl • Tel kont: 793-993-779

Poziomo:
1. Pot. dorosły mężczyzna
4. Nierób, leń
7. Hiacyntowa papuga
8. Rejon łowiecki
9. Kuzyn gacka wielkoucha
10. Wierzchołek drzewca masztu
11. Harcują, gdy kota nie ma w domu
12. Główna tętnica w organizmie
13. Za nią kurczęta
16. Alkaloid w napoju z samowara
20. Tłum ludzi na miejscu wypadku
21. Ogół zwierzyny w łowisku
22. Lekkie odurzenie po spożyciu alkoholu
23. Kiść jarzębiny

Pionowo:
1. Garncarz artysta
2. Cel rejsu kutrów
3. Artur, „srebrny” skoczek wzwyż z Atlanty
4. Afr. kuzyn jaguara
5. Żołnierskie buty z krótką cholewką
6. Dźwignia handlu
14. Oswobodziciel
15. Mebel w babcinej kuchni
17. Cudowny napój młodości
18. Cios powalający pięściarza na deski ringu
19. Dudy góralskie
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Olkuscy policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w nawiązywaniu kontaktów w sieci. Zwłaszcza gdy nowo poznana
osoba prosi nas o pomoc i oczekuje wpłacenia pieniędzy na konto. Nie dajmy się zwieść pozorom. Pamiętajmy, że oszuści podczas korespondencji wykorzystują nasze uczucia i tylko „grają” na emocjach ludzkich.
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UWAGA NA OSZUSTÓW – POLICJANCI APELUJĄ
O OSTROŻNOŚĆ W NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW W SIECI

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
ul

.S

ul
.

POLICJA

Pod koniec ubiegłego tygodnia 63-letnia mieszkanka powiatu olkuskiego padła ofiarą oszustów. Kobieta zawarła znajomość z dwoma
mężczyznami na portalu społecznościowym. Jeden z nich przedstawiał się jako lekarz, który pracuje w Syrii. Drugi podawał się za inżyniera, pracującego na statkach. Znajomość zawarta w sieci przebiega bardzo dynamicznie. Zaledwie po kilkunastu dniach korespondowania, oszust – inżynier, poprosił o pomoc finansową. Mężczyzna oświadczył, że otrzymał spore wynagrodzenie za pracę, ale pieniądze
te zostały na granicy w Belgii i nie może ich odzyskać. Prosił więc, aby kobieta przesłała mu gotówkę, ponieważ dzięki temu będzie mógł
dokonać opłat na granicy. Podał numery kont bankowych, a 63-latka przelała swoje oszczędności. Ponad 100 tysięcy złotych!
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Historie, które opowiadają oszuści czy to pod legendą na lekarza pracującego w Syrii lub Iraku, czy na żołnierza będącego na misji, są wytworem
ich wyobraźni i nie polegają na prawdzie. Ten proceder trwa od wielu lat i wciąż jest doskonalony przez oszustów. Każdy z nich próbuje uzyskać swój cel, by zdobyć w łatwy
i szybki sposób pieniądze i inne kosztowności. Nie dajmy się więc oszukać. W kontaktach z osobami poznanymi w sieci zachowujmy szczególną ostrożność.

KIEROWCO ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ NA DRODZE!
Według policyjnych statystyk najczęstszymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych są: niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla
pieszych, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Wielu z tych
zdarzeń można było by uniknąć, gdyby tylko kierowcy i piesi przestrzegali przepisów ruchu drogowego.

Bukowno, Ul. Szkolna 1A
obok INTERMARCHE
Pn. - Pt. 700 - 1900, Sob. 700 - 1400

tel: 32

100 20 57

W poniedziałek tj. 02.03.20 r. około godziny 5.40 na ulicy I-go Maja w Wolbromiu, kierowca Iveco potrącił pieszego. Jak
ustalono, do wypadku doszło na przejściu dla pieszych. Ranny 40-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala
w Olkuszu. Kierowca Iveco był trzeźwy. W sprawie wypadku będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające, zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
03.03.20r. na drodze wojewódzkiej nr 794 w Podchybiu zderzyły się dwa samochody: ford tourneo oraz opel mokka.
Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący fordem, jadąc drogą wojewódzką w kierunku Wolbromia, nie dostosował
prędkości do panujących warunków drogowych, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w opla. Kierowca opla
oraz jego pasażer zostali przewiezieni do szpitala w Olkuszu.
Policjanci apelują do kierowców o stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych użytkowników dróg, nieprzekraczanie dozwolonej prędkości,zachowanie ostrożności, szczególnie w okolicach przejść dla pieszych, ale także po zmroku, kiedy w znacznym stopniu ograniczona jest widoczność.
Do pieszych z kolei, zwracamy się z prośbą o respektowanie obowiązku poruszania się lewą stroną drogi oraz używania elementów odblaskowych. Należy pamiętać, że ubrany
na ciemno pieszy poruszając się po zmroku, często „zlewa” się z otoczeniem i jest praktycznie niewidoczny dla kierowców.

OLKUSZ. ZATRZYMANI ZA PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE USŁYSZELI ZARZUTY
Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali trzech mężczyzn, którzy posiadali środki odurzające. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Do zatrzymania 32-letniego mieszkańca powiatu olkuskiego doszło 19 lutego br. w Olkuszu na ulicy Szkolnej. Podejrzenie kryminalnych wzbudził zaparkowany tam samochód osobowy marki Renault Laguna. Przy 32-latku z tego
pojazdu policjanci znaleźli amfetaminę. Ponadto podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania, kryminalni
znaleźli i zabezpieczyli marihuanę. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do policyjnego aresztu. Następnego
dnia doprowadzono go do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie przedstawiono mu zarzut z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. posiadania substancji odurzających i psychotropowych. Wobec 32-latka został
zastosowany policyjny dozór.
Druga z policyjnych akcji miała miejsce 20 lutego br. Kryminalni wpadli na trop mieszkańca gminy Klucze, który
mógł posiadać środki odurzające. Ich podejrzenia szybko się sprawdziły. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 38-latka, policjanci znaleźli marihuanę oraz haszysz. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy.
38-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków.
Kolejna realizacja olkuskich kryminalnych wymierzona w osoby posiadające narkotyki miała miejsce 25 lutego br. w Olkuszu. Policjanci podejrzewali, że 44-letni
olkuszanin posiada narkotyki. Informacje śledczych były trafne. Podczas przeszukania mieszkania 44-latka, kryminalni znaleźli i zabezpieczyli marihuanę oraz
amfetaminę. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzut w tej sprawie.
Zgodnie z art. 62. ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

NIE MA POBŁAŻANIA DLA NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW
Nietrzeźwi kierowcy stanowią jedno z największych zagrożeń dla
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kierowca, który prowadzi
pojazd pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, może być
przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

W samym Olkuszu policjanci zatrzymali kilku nietrzeźwych kierowców. 21 lutego 2020 około godziny 4 doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Na
ulicy Króla Kazimierza Wielkiego zderzyły się dwa samochody osobowe: volkswagen passat i mazda. Obaj kierujący byli nietrzeźwi. Kierowca passata miał ponad
1,5 promila, a kierowca mazdy ponad 2 promile alkoholu. Na szczęście nikt nie poniósł obrażeń, pomimo groźnie wyglądającego zdarzenia. Oprócz zniszczonych
samochodów, uszkodzeniu uległo ogrodzenie znajdujące się przy jednym z budynków. Policjanci z komendy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczynę tej kolizji.
W sobotę (22.02.20r.) zatrzymano dwóch nietrzeźwych kierowców. W Olkuszu na ulicy Dworskiej i na ulicy Zagaje. Jeden z nich, który kierował oplem, miał pół
promila alkoholu. Drugi, kierowca fiata sieny, miał ponad 1,5 promila. Rekordzista, który został zatrzymany 21 lutego na ulicy Juliana Tuwima w Olkuszu miał ponad
4 promile alkoholu.
Tak niewiele trzeba, aby doszło do tragedii. Jazda w stanie nietrzeźwości niesie za sobą nie tylko konsekwencje prawne, ale przede wszystkim ryzyko spowodowania tragicznego wypadku, którego skutki często bywają nieodwracalne.

OLKUSZ. ARESZT DLA DWÓCH OSÓB PODEJRZANYCH
O UDZIAŁ W OSZUSTWIE METODĄ NA „POLICJANTA”
Policjanci zatrzymali 19-letnią kobietę oraz 40-letniego mężczyznę podejrzanych o udział w oszustwach metoda na „policjanta”.
Oboje usłyszeli już zarzuty w tej sprawie i decyzją Sądu zostali aresztowani na okres 3 miesięcy.
Schemat działania oszustów w metodzie na „policjanta” jest zwykle taki sam i w proceder zazwyczaj zaangażowanych jest kilka
osób. Oszust dzwoni do przypadkowych osób, które wybiera często z książki telefonicznej, informuje o policyjnej akcji i namawia
do przekazania pieniędzy, które odbiera od właściciela inna osoba – kolejny oszust.
29 stycznia br. do kilku mieszkańców powiatu olkuskiego zadzwoniła kobieta, która podawała się za policjantkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Oszustka informowała, że potrzebuje pomocy podczas policyjnej akcji, której celem jest zatrzymanie przestępców okradających lokaty i konta bankowe. Kobieta w sumie atakowała w ten sposób kilka razy. Zadzwoniła m.in. do
66-latka, który od razu zorientował się, że ma do czynienia z oszustką. Mężczyzna, wiedząc, jak wygląda metoda działania przestępców, szybko skontaktował się z policjantami olkuskiej komendy i powiadomił ich o zdarzeniu. To dzięki jego zaangażowaniu oraz
rozwadze, jaką się wykazał, policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, zatrzymali 19-letnią kobietę,
która w tym dniu miała odebrać pieniądze od pokrzywdzonego. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy, pozwolił na
przedstawienie podejrzanej zarzutu usiłowania oszustwa. 31 stycznia br. Sąd Rejonowy w Olkuszu zastosował wobec 19-letniej
mieszkanki województwa dolnośląskiego areszt na okres 3 miesięcy.
Dalsze działania policjantów pozwoliły na zatrzymanie kolejnej osoby, która zamieszana była w ten proceder. Był nim 40-letni mieszkaniec Wrocławia. Mężczyzna
został zatrzymany 18 lutego br. w miejscu zamieszkania przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 19 lutego br. 40-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie przedstawiono mu zarzut
usiłowania oszustwa. Jeszcze tego samego dnia sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.
Coraz więcej osób ma świadomość tego, w jaki sposób działają oszuści i jak nie stać się ich ofiarą. Należy jednak zachować czujność gdyż przestępcy cały czas
modyfikują swoje metody. Działają szybko i wykorzystują wszystkie preteksty, aby wyłudzić pieniądze od swoich rozmówców. Opowiadane przez nich historie, to
najczęściej wytwór ich wyobraźni, niemający żadnego pokrycia z rzeczywistością. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzą liczne działania
profilaktyczne, których celem jest zapobieżenie takim przestępstwom. Liczne apele mundurowych i lokalnych mediów przynoszą efekty. W niedzielę tj. 8 lutego
br. we wszystkich parafiach w powiecie olkuskim został odczytany apel, przygotowany przez policjantów olkuskiej komendy, dotyczący metod działania oszustów.
Rozdawane były również ulotki informacyjne „Uwaga na oszustów”.
Policja dziękuje 66-letniemu mieszkańcowi Olkusza, który przyczynił się do zatrzymania oszustki. Bez wątpienia jego wzorowa postawa zasługuje na pochwałę
i wyrazy wielkiego uznania. Jego zachowanie świadczy o wsparciu dla Policji w codziennej służbie, jakie niesie społeczeństwo, jest też wzorem do naśladowania
dla tych osób, które są świadkami łamania prawa.

„UMUD” OGRODZENIA
Sprzedaż i Montaż
• ogrodzeń panelowych,
• bram i furtek rożnego typu
• siatek ogrodzeniowych

Tel.: 516 412 756

Dojazd do klienta na pomiary Gratis!

Policjanci walczą z tymi kierowcami, którzy prowadzą pojazd na tzw.
„podwójnym gazie”. Liczne kontrole i działania profilaktyczne mają
na celu ograniczenie tego zjawiska. Wciąż jednak nie brakuje tych
kierujących, którzy nie bacząc na zagrożenia i konsekwencje prawne
czy finansowe, jeżdżą w stanie nietrzeźwości i swoim zachowaniem
narażają na niebezpieczeństwo nie tylko siebie i pasażerów z nim
podróżujących, ale i innych użytkowników dróg.

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Szybikowa 5, 32-300 Olkusz
tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl
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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)

SKUP AUT

Osobowe • Dostawcze
SKUP MOTOCYKLI QUADÓW

Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

SKLEP MOTORYZACYJNY

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory •
• oleje luz •
Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
v SWINGERSI
Reżyseria: Andrejs Ēķis; Gatunek: Komedia; Produkcja: Polska/Łotwa
• 14/03/2020 14:30 Kameralna • 14/03/2020 16:15 Kameralna • 17/03/2020 19:45 Kameralna
• 18/03/2020 16:15 Kameralna
v NAPRZÓD
Reżyseria: Dan Scanlon; Gatunek: Animacja; Produkcja: USA
• 14/03/2020 18:00 Kameralna • 15/03/2020 11:45 Kameralna • 15/03/2020 13:45 Kameralna
• 15/03/2020 15:45 Kameralna • 17/03/2020 13:45 Kameralna • 17/03/2020 15:45 Kameralna
• 17/03/2020 17:45 Kameralna • 18/03/2020 18:00 Kameralna • 19/03/2020 18:15 Kameralna
• 20/03/2020 14:00 Kameralna • 20/03/2020 16:00 Kameralna • 21/03/2020 13:00 Kameralna
• 21/03/2020 15:00 Kameralna • 22/03/2020 12:00 Kameralna • 22/03/2020 14:00 Kameralna
• 22/03/2020 16:15 Kameralna • 24/03/2020 14:00 Kameralna •
v SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER
Reżyseria: Jan Komasa; Gatunek: Thriller; Produkcja: Polska
• 14/03/2020 17:45 Widowiskowa • 14/03/2020 20:00 Kameralna • 15/03/2020 17:45 Kameralna
• 17/03/2020 17:30 Widowiskowa • 18/03/2020 17:45 Widowiskowa • 18/03/2020 20:00 Kameralna
• 19/03/2020 16:00 Kameralna • 19/03/2020 17:45 Widowiskowa • 20/03/2020 18:00 Kameralna
• 21/03/2020 18:00 Widowiskowa • 22/03/2020 20:00 Widowiskowa • 24/03/2020 20:00 Widowiskowa
• 25/03/2020 18:00 Widowiskowa • 26/03/2020 20:00 Widowiskowa •
v ZEW KRWI
Reżyseria: Chris Sanders; Gatunek: Przygodowy; Produkcja: USA
• 22/03/2020 17:15 Kameralna • 24/03/2020 18:15 Kameralna • 25/03/2020 17:15 Kameralna
• 26/03/2020 17:15 Kameralna
v MULAN
Reżyseria: Niki Caro; Gatunek: Dramat, Przygodowy; Produkcja: USA
• 27/03/2020 15:30 Widowiskowa • 28/03/2020 11:45 Kameralna • 28/03/2020 15:45 Kameralna
• 28/03/2020 18:00 Kameralna • 29/03/2020 15:45 Kameralna • 29/03/2020 18:00 Kameralna
• 31/03/2020 15:45 Kameralna • 01/04/2020 15:30 Widowiskowa • 02/04/2020 15:30 Widowiskowa
• 03/04/2020 17:45 Kameralna • 04/04/2020 13:30 Kameralna • 04/04/2020 15:45 Kameralna
• 05/04/2020 17:45 Kameralna • 07/04/2020 15:30 Kameralna • 07/04/2020 17:45 Kameralna
• 08/04/2020 17:45 Kameralna • 09/04/2020 17:45 Kameralna
v PRAWDA
Reżyseria: Hirokazu Koreeda; Gatunek: Dramat; Produkcja: Francja, Japonia
• 27/03/2020 20:00 Kameralna • 29/03/2020 20:00 Kameralna • 31/03/2020 18:00 Kameralna
• 01/04/2020 20:00 Kameralna • 02/04/2020 17:45 Kameralna •
v NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK
Reżyseria: Leigh Whannell; Gatunek: Horror; Produkcja: Australia, USA
• 27/03/2020 20:15 Widowiskowa • 28/03/2020 20:15 Kameralna • 29/03/2020 20:30 Widowiskowa
• 31/03/2020 19:45 Widowiskowa • 01/04/2020 20:15 Widowiskowa • 02/04/2020 20:15 Widowiskowa •

AG-MAR, Chełm ul. Grabie 33
kom. 501 101 873

15.03.2020 - Zapraszamy na IX Małopolski Przeglądu Kapel
Weselnych do Domu Kultury w Wolbromiu.
Wydarzeniu towarzyszą Mini Targi Weselne, stoiska foto-video, salony sukien ślubnych,
cukiernie, stoiska z dekoracją ślubną, samochody, fotobudka…
Wstęp tylko 5 zł.

Kabaret Pod Wyrwigroszem w programie jubileuszowym
Kabaret Pod Wyrwigroszem to nie tylko kabaret, to mieszanka wielu gatunków teatralno-muzycznych.
Nietuzinkowe, zabawne teksty zbliżone do farsy, dlatego też kabaret ten stoi na pograniczu teatru. Wizytówką kabaretu to parodie, skecze komentujące aktualną rzeczywistość społeczną. Tym razem zapraszamy
na wspólne świętowanie Jubileuszu 25 – lecia na scenie.
22 marca 2020 godz. 16:00 Dom Kultury w Wolbromiu.

www.MEBLEbenek.pl

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

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

MEBLE
DOPASOWANE

DO TWOICH
POTRZEB

"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.
Kontakt:
Zapraszamy do
Małgorzata Poznańska
Regionalnego Biura
tel. 696-052-702;
Oriflame w Olkuszu
email:
ul. Kr. K. Wielkiego 57

Świat należy
do kobiet

mpoznanska1@vp.pl
poniedziałek 1600 - 1800 www.twoje-ori.olkusz.pl
00
00
środa 13 - 17
zapraszamy do sklepu internetowego:
piątek 1200 - 1800 http://beautystore.oriflame.pl/842930

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

Koncert RED BOX
Red Box – Legendarna Londyńska formacja powstała w na początku lat 80,
wielokrotnie podbiła światowe listy przebojów w tym UK Top Ten, m.in. takimi utworami „Lean on Me”, „Chenko” oraz „For America” . Grupa może się
pochwalić sprzdanymi w milionowych nakładach albumami „The Circle and
the Square” (1985) oraz „Motive” (1990). RED BOX podbili ponownie serca
polskich fanów po 20 latach albumem „Plenty’. (2011r.) W 2019 grupa wydała
swój najnowszy album- Chase the Setting Sun. Utwory singlowe z tego albumu zajmują czołowe miejsca na liście przebojów Trójki. Red Box po raz pierwszy zdobył uznanie w latach 80. ubiegłego wieku dzięki takim światowym
przebojom jak: Lean On Me, For America czy szczególnie doceniony w Polsce
Chenko. Ich ambitny i eklektyczny debiutancki album The Circle and the
Square zwracał uwagę dzięki wprowadzeniu światowych smaków do środowiska muzyki pop. Od tego czasu zyskał status albumu kultowego.
Grupa ma na koncie trzy albumy: „The Circle & The Square”, „Motive” i nagrany po reaktywacji „Plenty”. W nowej odsłonie zespołu, mniej
obecne są znane ze wcześniejszych utworów stare automaty perkusyjne i syntezatory, a bardziej słyszalne są naturalne brzmienia.
Po sukcesach w latach osiemdziesiątych przyszedł czas na kolejne. Zespół powrócił w 2011r. z nową płytą „Plenty” która odniosła
niezwykły sukces w Wielkiej Brytanii, Europie a zwłaszcza w Polsce!.
Single „The Sign” i „Hurricane” z najnowszego albumu dotarły na sam szczyt listy przebojów Programu 3, co świadczy o wysokiej popularności Red Box w kraju nad Wisłą.
Na czele zespołu stoi niezmiennie wokalista i autor piosenek Simon Toulson-Clarke. Można go przypisać, wraz z Talk Talk, The Waterboys,
Scritti Pollitti, The The i Aztec Camera, do całej fali brytyjskich, wyrastających z punkowej rewolty zespołów będących artystycznym
wehikułem dla wyrazistych, śpiewających liderów.
Simon należy do twórców, którzy spotykają się ze słuchaczami tylko wtedy, gdy mają im coś ważnego do przekazania.
W 2017 roku Red Box podpisał kontrakt z weteranem branży, Ianem Ramage dla BMG Music Rights, dzięki któremu 13 września 2019
roku ukazał się długo oczekiwany album ‘Chase The Setting Sun’.
Album i trasa koncertowa pod tym samym tytułem – Chase The Setting Sun’ pokazuje, że grupa zatoczyła pełne koło, łącząc swoje
bardzo indywidualne brzmienie z echami swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości rzuconej w tygiel, dając tym samym wspaniały
efekt w postaci ponadczasowej muzyki.

Nie Zwlekaj!
Dołącz do Nas!

Postaw na rozwój i zareklamuj
swój biznes w 55 miejscowościach.

Tel.: 698 805 242
gwarekolkuski@wp.pl
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SKLEP TECHNIK

Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi
Zestaw Combo 1390 zł brutto

• Szliﬁerka 18V
• Wkrętarka 18 V
• 3 x bateria li-jon
• walizka systemowa

SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
(CZĘŚCI ZAMIENNE)

• ostrzenie pił widiowych• ostrzenie łańcuchów do pił •
• narzędzia spawalnicze • narzędzia pneumatyczne •

Olkusz ul. Mickiewicza 16 tel.: 533 190 712
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl

PRODUCENT

BLACHY
RABSZTYN
PRODUKCJA BLACH DACHOWYCH
• CIĘCIE BLACH NA DOWOLNY WYMIAR
• OBRÓBKI BLACHARSKIE (do 6 m.b. )
• PARAPETY ZEWNĘTRZNE (do 6 m.b.)

• TRAPEZOWANIE BLACH
• OBMIARY DACHÓW
• SPECJALISTYCZNE DORADZTWO
• WŁASNY TRANSPORT

RABSZTYN 32 b
tel. 32 645 83 76, 602 52 63 02
UDŹWIGNIEMY NAWET NAJWIĘKSZY PROBLEM!

Dźwigi od 30 - 200 ton
Ładowarki teleskopowe do 17 m
Zwyżki do 60 m
Koparko-ładowarka

IMY
ZATRUDN W
Ó
OPERATOR
www.uniwersal.olkusz.pl • biuro@uniwersal.olkusz.pl

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264

gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski

Wydawca:

Gwarek Media i Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Redaktor naczelny:

698 805 242
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

Mateusz Mucha
Skład i łamanie:

Krzysztof Kurdyła
Druk:

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

„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

Bogata oferta
wczasów, kolonii
i obozów w Polsce
już w sprzedaży
Wyjazdy od 15 czerwca
do końca września 2020 r.
Super ceny
z rabatami do 30%

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR
PROFESJONALNA OBSŁUGA!
ATRAKCYJNE CENY!

SKLEP MOTORYZACYJNY

 AKCESORIA I CHEMIA
 TARCZE I KLOCKI
 FILTRY I OLEJE
 AKUMULATORY
 ZAWIESZENIA
 ROZRZĄDY
 ŻARÓWKI

Wymiana rozrządu

od

250 zł

Komputerowe ustawianie
zbieżności

Kasowanie błędów

tel.

od

662 121 525
Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 8 - 18
00

OLKUSZ, ul. Zagaje 48

00

AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Sob. 8 - 16
00

00

www.aczer.com.pl

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS
•
NAPRAWA
•
USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje,
żyłki, części, smary itp.

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

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

tel. 604 790 113

www.paneleipodlogi.pl

30 zł

Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS

Wymiana opon

od

50 zł

Internetowe ceny opon!!!
Przy wymianie opon
sprawdzenie akumulatora,
alternatora i zawieszenia
GRATIS

Laski
Katowice
ul. Bolesławska

CENTRUM OGRODNICZE

ACZER

Serdecznie zapraszamy
do naszego biura :)

Olkusz
DK94

Karczma
Bida

W OCZEKIWANIU NA
NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

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

autoserwis.boleslaw

