
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.

SZAFY - GARDEROBY
Z DRZWIAMI SUWANYMI

KUCHNIE
tel.: 32 641 32 00, kom.: 502 261 586 

ul. Sławkowska 22, 32-300 Olkusz

www. system-olkusz.pl

biurosystem-olkusz@wp.pl 

PRODUCENT

CENTRUM MEBLI 
NA WYMIAR

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

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

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

   Serdecznie zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 17.15  
sobota     9.00 - 13.00

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

WSZYSTKO 
Z DREWNA

"U GÓRALA" • Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm • Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm 
• Deski elewacyjne 13 cm • Deski podłogowe • Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe 
• Listwy wykończeniowe z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu • Akcesoria ogrodowe 
• Akcesoria kuchenne • Zabawki, ozdoby, bibeloty, skrzynki do decupage
• MEBLE OGRODOWE • MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO

U nas kupisz drzwi wewnętrzne 
sosnowe i dębowe.
Surowe lub malowane 
- do wyboru wiele kolorów i kilkaset modeli 
   w tym białe lub bielone.

MOŻLIWOŚĆ
DOSTAWY

tel. (32) 754 60 10

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

Oferujemy:

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

POMOC DROGOWA • TRANSPORTPOMOC DROGOWA • TRANSPORT
TEL.: 5000 999 01TEL.: 5000 999 01

www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl
MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 28224h

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego 
   lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

SPRZEDAŻ WĘGLA 

Tel. 728 122 613

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

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791) 
 Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600  Sob. 800 - 1400

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791) 
 Czynne: Pn.-Pt. 730 - 1600  Sob. 800 - 1400

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

www.polnox.pl
Olkusz, ul. FrancescoNullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409079

Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00

TUSZE I TONERY
dokażdegourządzenia drukującego!!!

PROFESJONALNYSERWISKOMPUTEROWY
NOTEBOOKI • KOMPUTERY • MONITORY •DRUKARKI •OPROGRAMOWANIE

PODZESPOŁYKOMPUTEROWE
GAMING •PRODUKTYSIECIOWE

URZĄDZENIA FISKALNE
iwiele innych znajdź na

14 MAJA 2020 
Nr 05/2020 (067)
ISSN: 1896-1797 

www.gwarek-olkuski.pl 

GwarekOlkuski

gwarekolkuski@wp.pl

698 805 242, 510 190 038
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Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 64303 13 lub osobistyw siedzibie firmwOlkuszu,

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

informuje zainteresowanych, że posiada dowynajęcia
przy ul. K.K.Wielkiego 21 (dawny budynek ING):
• dwa pomieszczenia biurowe o pow. 13 m2
oraz pow. 12,5 m2 wyposażone w media

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

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 14.05.2020 r. do 03.06.2020 r. wywieszony
będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

• działka nr ew. gr. 554 w Osieku w celu umieszczenia w niej
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz energetyczny kablowy

• działka nr ew. gr. 3586/55 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu

• działka nr ew. gr. 3374 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej
urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu

Bliższe informacje można uzyskać
w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308)

lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje,

że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pokoju
nr 207 w dniach od 14.05.2020 r. do 25.06.2020 r.:

• wywieszony będziewykaz nieruchomości niezabudowanej, składającej się
z działek o numerze ewidencyjnym 5562, 5565 i 5560 o łącznej powierzchni
0,9122 ha, objętych księgami wieczystymi o numerach: KW KR1O/
00068525/4, KW KR1O/00050224/5, położonejwOlkuszu przy ul. Księdza
Kanonika Gajewskiego, stanowiącej własności Gminy Olkusz, przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu.

• wywieszony będziewykaz nieruchomości niezabudowanej, składającej się
z działki o numerze ewidencyjnym 595/11 o łącznej powierzchni 0,1350 ha,
objętej księgą wieczystą o numerze: KW KR1O/00075053/6, położonej
wOlkuszu przy ul. Długiej (obręb Pomorzany) stanowiącej własności Gminy
Olkusz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Bliższe informacjemożna uzyskaćwWydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem
UrzęduMiasta i GminyOlkusz, pokój 125 lub pod numerem telefonu 32 626 01 25.

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 tj. od dnia 14.05.2020 r. do dnia 03.06.2020 r.
wywieszony będziewykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

• 10 stanowisk handlowych, na placu targowym, zlokalizowanym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde stanowisko o pow. 21 m2 na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie
z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3080.2018 z 11.07.2018 r. w wysokości: 126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszu wliczona zostaje
opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

• część działki nr 1558 o pow. 54 m2 położonej w Olkuszu przy ul. J. Kantego, na okres 3 lat - z przeznaczeniem pod garaż o pow. 12m2 oraz pod dojście o pow. 42 m2 (działka
obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 12,00 zł netto za garaż
oraz 21,00 zł netto za dojazd (tj. brutto razem: 40,59 zł). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry;

• działki nr 617/29, 741/20, 741/17 o łącznej powierzchni 796 m2 położone w Olkuszu obręb Pomorzany, na okres 3 lat - z przeznaczeniem pod dojazd, dojście (działki obecnie
zajmowane na podstawie obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 0,50 zł/m2 netto
(tj. 489,54 zł brutto). Termin wnoszenia opłat miesięcznie - do 10-go każdego miesiąca z góry;

• część działki nr 599/61 o pow. 200m2 położonej w Olkuszu przy ul. B. Głowackiego na okres 3 lat - z przeznaczeniem pod parking (działka zajmowana na podstawie
obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 0,60zł/m2 netto tj. 147,60 zł brutto. Termin
wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z roku z góry;

• część działki nr 5489/6 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej o pow. 570 m2 z przeznaczeniem pod ogród przydomowy warzywno – owocowy (dojazd do działki jedynie
z działki prywatnej - brak dostępu do drogi) na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 70,00 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 wWydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu jest Jarosław Cieślik, Rynek 1, pok. 209, 32-300 Olkusz, tel. 32 6260209, mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.
3. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zawarcia umowy najmu/dzierżawy/użyczenia, udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Olkusz lub pozostających w jej władaniu na zasadach samoistnego posiadania,

na podstawie przepisów: art. 6 pkt 1 ppkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeksu Cywilnego, ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania wniosku, obowiązywania umowy i przez okres 10 lat od dnia jej ustania.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie danych osobowych jest podstawą rozpatrzenia złożonego wniosku.
9. Jest Pan/Pani zobowiązany(a) do podania danych określonych w formularzu, a konsekwencją niepodania danych będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacje • Reklamy
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Magistrat przywraca  
bezpośrednią obsługę mieszkańców

Od poniedziałku Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu przywrócił bezpośrednią 
obsługę mieszkańców. Ze względów bezpieczeństwa początkowo otwarty 
będzie sam parter, gdzie zostaną wyznaczone specjalne stanowiska do obsługi 
spraw wszystkich wydziałów Urzędu. Ponadto przewidziane zostały ogranicze-
nia dotyczące liczby mieszkańców przebywających jednocześnie w budynku. 
Obowiązkowe będą maseczki, a przy wejściu – dezynfekcja rąk.
- Chcielibyśmy jak najszybciej wró-
cić do normy. Dziś jednak najważ-
niejsze jest zdrowie mieszkańców 
i pracowników Urzędu, dlatego 
zachowujemy szczególne środki 
ostrożności. Dzięki temu miesz-
kańcy będą mogli załatwić swoje 
najpilniejsze sprawy – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Obsługa codziennie 
od 8:00 do 14:00

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 
będzie otwarty dla mieszkańców 
w godzinach od 8:00 do 14:00. 
Na parterze budynku zostaną wy-
znaczone specjalne strefy dostępu. 
Obsługę przy wyznaczonych sta-
nowiskach będą pełnili właściwi 

dla sprawy pracownicy Urzędu. 
Zostanie otwarta kasa, w której 
– ze względów bezpieczeństwa – 
preferowane będą płatności kartą. 
Korespondencję nadal będzie 
można złożyć do skrzynki podaw-
czej znajdującej się przy wejściu do 
Urzędu.
- Fakt, że rząd znosi ograniczenia, 
nie oznacza, że sytuacja, związana 
z epidemią koronawirusa, została 
opanowana. Nadal w kraju notu-
jemy przyrost liczby osób, u któ-
rych stwierdzono pozytywny wy-
nik testu na COVID-19. Dlatego 
apeluję o rozwagę podczas wizyt 
w Urzędzie, a także dyscyplinę do-
tyczącą dopuszczalnych odległo-

ści, np. w kolejkach. Pamiętajmy 
także, że wiele spraw urzędowych, 
takich jak wniosek o nowy dowód 
osobisty, czy płatności, można 
zrealizować przez internet, co jest 
rozwiązaniem najbezpieczniejszym 
– podsumowuje Roman Piaśnik.
Równolegle z ponownym otwar-
c iem obsług i bezpośredniej 
mieszkańców przez Urząd Miasta 
i Gminy, na turystów otwo-
rzy się także Punkt Informacji 
Turystycznej, w którym również 
będą obowiązywały szczególne 
środki bezpieczeństwa.

 v UMiG Olkusz

Wznowienie działania  
Stref Płatnego Parkowania

Media informują o kolejnych planach rządu dotyczących luzowania wpro-
wadzonych w ostatnich tygodniach obostrzeń spowodowanych epidemią 
koronawirusa. Po spełnieniu wytycznych sanitarnych od 18 maja otwarte 
mają zostać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne oraz ogródki przy lokalach 
gastronomicznych. Zwiększona ma zostać również dopuszczalna liczba 
osób w autobusach miejskich. Nowe regulacje mają zostać ogłoszone jesz-
cze dziś. Powolny powrót do względnej normalności oznacza, że włączone 
zostaną także Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Nullo i ul. Szpitalnej.
- Oswajamy się z koronawi-
r u s em . W du ż y m stopn iu 
nauczyliśmy się funkcjono-
wać w nowej rzeczywistości. 
Wychodzimy już nie tylko do 
sklepów, ale także na spacery, 
czy rower, a niedługo rów-
nież do punktów usługowych, 
które od nowego tygodnia mają 
wznowić działalność. Dlatego 
chciałbym, by centrum miasta 
w równym stopniu było do-
stępne i przyjazne dla wszyst-
kich – pieszych, rowerzystów 
i  os ób z motor y z ow a nyc h . 
Kierowcom proponujemy dwa 
a lter nat y w ne roz w i ą z a n ia 
– bezpłatny postój w ograni-
czonym czasie na rynku, albo 
postój płatny i nieograniczony 
czasowo tuż obok – przy ul. 
Szpitalnej – komentuje Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Pr z y pomn ijmy,  d z i a ł a n ie 
Stref Płatnego Parkowania 
i Ograniczonego Postoju zo-
sta ło zawieszone 16 marca 
2020 roku. Niemal dwa mie-
siące później , bo 11 maja , 
ponownie włączone zostały 
parkomaty obsługujące Strefę 

O g r a n i c z o n e g o  Po s t o j u 
w rynku. Tam parkowanie jest 
bezpłatne, ale ograniczone do 
90 minut.
Kolejnym etapem jest wzno-
w i e n i e  f u n k c j o n o w a n i a 
Stref Płatnego Parkowania. 
W Olkuszu są dwie – przy ul. 
Fr. Nullo oraz ul. Szpitalnej. 
Koszt rozpoczęcia każdej go-
dziny parkowania wynosi tam 
2 złote. Opłaty wymagane są 
w dni robocze w godzinach od 
8:00 do 17:00.
Od 18 maja na płatne parkingi 
wrócą kontrolerzy, którzy będą 
systematycznie sprawdzać, czy 
za szybami samochodów znaj-

dują się bilety z parkomatów. 
Same urządzenia będą syste-
matycznie dezynfekowane.
Strefa Płatnego Parkowania 
w Olkuszu
Poniedziałek – Piątek w godz. 
8:00-17:00
Zaparkuj pojazd na obszarze 
Strefy Płatnego Parkowania;
Pobierz bilet parkingowy po 
podaniu numeru rejestracyj-
nego pojazdu, czasu postoju 
i uiszczeniu obliczonej opłaty;
Bi let umieść w widocznym 
miejscu – najlepiej za przednią 
szybą pojazdu.

KOLONIA, UL. BOLESŁAWSKA 117 • TEL. 788 994 461

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 opon

od 50 zł
Internetowe ceny opon!!!

Diagnostyka 
i programowanie

czujników ciśnienie TPMS

Komputerowe ustawianie
zbieżności

Przy wymianie opon
sprawdzenie akumulatora,
alternatora i zawieszenia

GRATIS

autoserwis.boleslaw

Wymiana rozrządu

od 250 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Kasowanie błędów

od 30 zł
Karczma
Bida

Olkusz
Laski

Katowice
DK94

ul
. B

ol
es

ła
w

sk
a

www.autoserwis.boleslaw.net

W OCZEKIWANIU NA
NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

Informacje • Reklamy
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PIANKA TERMOIZOLACYJNA POLIURETANOWAPUR
• Ociepla, uszczelni i wygłusza

ściany działowe oraz dachy
• Uzupełnia szczeliny między płytami

nieszczelnej izolacji termicznej budynku
• Łączenie oraz izolowanie dachówek

czy paneli ściennych
• Łączenie drewnianych elementów
• PODDASZA - DACHY - FUNDAMENTY

- HALE MAGAZYNOWE

WDMUCHIWANIE GRANULATU CELULOZY
• Do stosowania w trudno dostępnych miejscach
• Naprawa istniejącej już termoizolacji, która należycie nie

spełnia swojej funkcji
• Jednolita, pozbawiona przerw i mostków termiczna

warstwa
• Zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem wilgoci i

grzybów
• STROPY - SKOSY PODDASZY - STROPODACHY -

ŚCIANKI DZIAŁOWE - ŚCIANY ELEWACYJNE W
DOMACH SZKIELETOWYCH

MEMBRANADACHOWA
• Renowacja i uszczelnianie dachów płaskich
• Odporność na niskie i wysokie temperatury oraz wilgoć
• Odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne
• Bardzo dobrze przytwierdza się do każdego typu

podłoża tworząc bezszwową powłokę.

IZOLACJA POLIMOCZNIKOWA
• Hydroizolacja (uszczelnianie zbiorników)
• Tworzenie powłok antykorozyjnych
• Powłoki do ochrony dachów, tarasów, balkonów
• Tworzenie posadzek i nawierzchni

(parkingi, mosty, hale produkcyjne, obiekty przemysłowe,
elektrownie, zakłady utylizacji odpadów)

• Ochrona przeciwpożarowa (ścian i posadzek)

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
• Zminimalizowanie rachunków za prąd do 0 zł
• Wyprodukowana nadwyżka energii jest

magazynowana i możesz skorzystać
z niej w razie potrzeby.

• Energia solarna nie wydziela szkodliwych substancji
• Nie ingeruje w środowisko naturalne

OGRZEWANIE DOMÓWFOLIĄ
• Ogrzewanie podłogowe, sufitowe, lub ścienne
• Równomierny rozkład temperatury w

pomieszczeniu
• Bezawaryjność i trwałość (nie przecieka i nie

zapowietrza się)

Dzięki połączeniu foli grzewczej z instalacją
fotowoltaicznąmożesz ogrzewać dom za 0 zł!

Dołącz do grona zadowolonych klientów
Kontakt 7 dni w tygodniu od 7.00 - 21.00 tel. 600 601 649 •www.prodartech.pl

DOCIEPLENIA

UMÓWSIĘ NA
BEZPŁATNĄWYCENĘ

PRODUKT POLSKI 
KUPUJ ŚWIADOMIE

Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Pola-
ków wystarczającą zachętę do zakupu danego 
produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, 
a połowa konsumentów swój patriotyzm manife-
stuje podczas zakupów w sklepach z artykułami 
rolno-spożywczymi? Znak „PRODUKT POLSKI” 
umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwa-
nie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem 
polskich surowców. 
Aby ułatwić konsumentom 
identyfikację produktów wy-
tworzonych z polsk ich su-
rowców, w Ministerst w ie 
Rolnict wa i Rozwoju Wsi 
opracowano znak „PRODUKT 
POLSKI” i zasady jego sto-
sowania. Zgodnie z ustawą 
o zmianie ustawy o jakości 
handlowej artykułów rolno-
-spożywczych produkty opa-
trzone tą informacją muszą 
być wyprodukowane z surow-
ców wytworzonych na terenie 
Polski z tym, że w produktach 
przetworzonych dopuszcza się 
użycie importowanych skład-
ników (np. przypraw, bakalii) 
w i lości do 25% masy tych 
produktów, pod warunkiem że 

składniki takie nie są wytwa-
rzane w kraju. Więcej o znaku 
„PRODUKT POLSKI”
USTAWA z dnia 4 listopada 
2016 r. o zmianie ustaw y 
o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczyczych
Wybierając żywność z oznacze-
niem „PRODUKT POLSKI”, 
konsument ma pewność, że zo-
stała ona wytworzona w kraju 
i z rodzimych surowców. Przy 
bogatej ofercie na sklepowych 
półkach ma to niebagatelne 
znaczenie, a w efekcie przy-
czynia się także do budowania 
patriotyzmu konsumenckiego 
i wsparcia sprzedaży polskiej 
żywności.

Szybciej, prościej i z większą dotacją – 
nowe zasady programu Czyste Powietrze

Prostsze zasady przyznawania dotacji, krótszy czas rozpatrywania wniosków, wyższe dofinanso-
wanie dla osób o niskich dochodach – to najważniejsze zmiany w rządowym programie Czyste 
Powietrze, z którego mogą korzystać osoby wymieniające piec na ekologiczny. Nowe zasady 
zaczną obowiązywać już od 15 maja.
Czyste powietrze to program 
przeznaczony dla właścicieli lub 
współwłaścicieli jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych, 
którzy zdecydują się na inwestycje 
zmniejszające emisję szkodliwych 
pyłów do atmosfery. Podstawa 
programu to dotacja na wymianę 
starego pieca zgodnego z nor-
mami unijnymi na paliwa stałe.
Dofinansowanie obejmuje jednak 
szereg innych działań pozwala-
jących na oszczędzanie ciepła 
i energii: docieplenie budynku, 
wymianę stolarki itp. Zgodnie 
z now ymi zapisami, osoby 
uprawnione do podstawowego 
poziomu dofinansowania mogą 
liczyć na wsparcie podstawowe 
do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja 
obejmuje bardziej efektywne 
źródło ogrzewania, czyli pompę 
ciepła –można dostać do 25 tys. 
zł, a jeśli do tego instalowane są 
panele fotowoltaiczne, to łączna 
wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.
- Powietrze jest dobrem wspól-
ny m, a w ys i łek wk ładany 
w utrzymanie jego czystości 
powinien być wspierany. Takim 
wsparciem jest program Czyste 
powietrze, konkretna f inan-
sowa pomoc, której pozyskanie 
było jednak dotychczas nieco 
skomplikowane. Bardzo mnie 
cieszy, że teraz dotacje z pro-

gramu Czyste powietrze będą 
łatwiej dostępne dla zwykłych 
mieszkańców Ma łopolsk i . 
Przypominam też, że do Państwa 
dyspozycji są ekodoradcy w kil-
kudziesięciu gminach, którzy 
pomogą przy formalnościach 
i kompletowaniu dokumentów
- mówi wicemarszałek woje-
wództwa Tomasz Urynowicz.
Zarząd Narodowego Funduszu 
O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a 
i Gospodarki Wodnej przyjął 
w programie Czyste Powietrze 
zmiany, które nie tylko uprosz-
czą pozyskanie dotacji, ale także 
przyspieszą procedury oraz za-
chęcą do wymiany pieca i termo-
modernizacji domu osoby i ro-
dziny, których nie stać na wkład 
własny lub mogą sobie na niego 
pozwolić tylko w ograniczonym 
zakresie. Takim przypadkom po-
święcony został projekt ustawy 
przewidującej wydawanie przez 
samorządy gminne zaświadczeń 
potwierdzających prawo gorzej 
sytuowanych gospodarstw domo-
wych do otrzymania w programie 
dofinansowania o zwiększonej 
intensywności. Na wprowadze-
nie tego rozwiązania potrzebna 
jest jeszcze zgoda Sejmu.
Najważniejsze założenie aktuali-
zacji Programu Czyste Powietrze 
to:

• uproszczenie zasad 
przyznawania dotacji 
i wniosków w tym samego 
formularza wniosku,

• zastąpienie części 
wymaganych dokumentów 
oświadczeniami,

• skrócenie czasu 
rozpatrywania wniosków 
z 90 dni roboczych do 30 
dni kalendarzowych,

• możliwość finansowania 
przedsięwzięcia rozpoczętego 
do 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku

• włączenie w program 
Jednostek Samorządu 
Terytorialnego,

• włączenie do programu 
banków jako źródła 
finansowego i pomostowego,

• pozyskanie PGNiG jako 
partnera strategicznego, 
co pozwoli na szybszą 
weryfikację dostępności 
sieci gazowej dla konkretnej 
nieruchomości,

• integracja z programem 
Mój Prąd, która umożliwi 
uzyskanie dotacji do 5 tys. 
zł na montaż instalacji 
fotowoltaicznej bez 
konieczności składania 
2 osobnych wniosków,

• dotacje dla tych, którzy 
wymienili już źródło ciepła,

• wydłużenie okresu realizacji 
przedsięwzięcia z 24 do 30 
miesięcy od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie,

• możliwość finansowania 
zarówno rozpoczętych, jak 
zakończonych przedsięwzięć.

Do czasu ogłoszenia naboru na 
nowych zasadach, wnioski o do-
finansowanie należy składać do 
właściwych wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej na zasadach, 
które obowiązywały do tej pory.
Szczegółowe zasady nowej 
ods łony Prog ramu Cz yste 
Powietrze oraz formularz zgło-
szenia są dostępne na stronie in-
ternetowej: portal.wfos.krakow.pl
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KOLONIA, UL. BOLESŁAWSKA 117 • TEL. 788 994 461

SERWIS KLIMATYZACJI
SAMOCHODOWEJ

autoserwis.boleslaw

Karczma
Bida

Olkusz
Laski

Katowice
DK94
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www.autoserwis.boleslaw.net

Lato zbliża się wielkimi krokami,
zadbaj już dziś o swoją klimatyzację!

• Napełnianie klimatyzacji
• Lokalizacja nieszczelności
• Naprawa
• Ozonowanie i odgrzybianie
• Ceny od 99 zł

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG 
SERWISU SKUTERÓW W JERZMANOWICACH:

• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
   skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach
• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie 
   i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności 
   chłodzonym powietrzem
• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów 
   jednocześnie, skracając czas naprawy
• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku 
   do soboty od 6.00 do 23.00
• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe 
   i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T
• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo 
   poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemy motocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw 
   części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach
• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki 
   WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET 
   oraz motorynek STELLA i PONY
• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
   i motorowerów z PRL
• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej firmy 
   ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³; 
   w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.

Zapraszamy do serwisu wszystkich fanów chińskich skuterów.
Więcej o Firmie: 

Google LM. SKUTERY Przemysław Mrozowski MAŁOPOLSKA 

Już od 18 maja możemy pójść do 
fryzjera, kosmetyczki i restauracji

Przed nami trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawiru-
sem. Od 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki 
oraz pójść do restauracji i kawiarni.
Wśród zaleceń dla salonów urody 
znalazły się m.in.: obowiązek no-
szenia przez klientów i obsługę ma-
seczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, 
a w salonie kosmetycznym – jeśli 
zabieg na to pozwala), używanie 
ręczników jednorazowych, gdy jest 
to możliwe, przyjmowanie klientów 
po wcześniejszym umówieniu się na 
wizytę telefonicznie lub online, po-
nieważ klient nie może oczekiwać 
na usługę w poczekalni.
Pełne otwarcie branży gastrono-
micznej musi odbyć się, pod warun-
kiem przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa są nimi m.in.: limit osób 
w lokalu (na 1 osobę musi przy-
padać co najmniej 4 m2), dezyn-
fekcja stolika po każdym kliencie, 
zachowanie 2 m odległości między 
stolikami, zachowanie dystansu 1,5 
m od gości przy osobnych stolikach, 
noszenie maseczek oraz rękawiczek 
przez kucharzy, oraz obsługę lokalu 
gastronomicznego. Goście restau-
racji mogą zdjąć maseczki, jeśli 
siedzą już przy stolikach.
Kolejnym aspektem trzeciego etapu 
znoszenia ograniczeń jest życie 
edukacja – opieka w szkołach dla 
najmłodszych i konsultacje z na-
uczycielami. Od 18 maja będzie 
można prowadzić zajęcia: prak-
tyczne w szkołach policealnych. 
Zostaną również otwarte placówki 
i instytucje z bazą noclegową i dzia-
łalnością opiekuńczo-edukacyjną. 
Od 25 maja umożliwimy prowa-
dzenie: zajęć opiekuńczo- wycho-

wawczych w klasach 1-3 
szkoły podstawowej, 
konsultacji z nauczy-
cielami w szkołach dla 
maturzystów i uczniów 
8 klas przede wszystkim 
z przedmiotów zdawa-
nych na egzaminach. Konsultacje 
będą mogły odbywać się indywi-
dualnie lub w małych grupach. 
Od 1 czerwca – konsultacje 
w szkołach z nauczycielami dla 
pozostałych uczniów ze wszyst-
kich przedmiotów. Uczelnie 
wyższe będę, mogły prowadzić 
zajęcia dla studentów ostatniego 
roku oraz zajęcia, które nie mogły 
się odbyć zdalnie już od 25 maja. 
Zmniejszamy również restrykcje 
związane z przebywaniem wier-
nych w miejscach sprawowania 
kultu religijnego i na innych uro-
czystościach religijnych. 
Od niedzieli 17 maja podczas 
mszy lub innego obrzędu na 1 
uczestnika musi przypadać 10 
m2. W sektorze sportu również 
przewidujemy zmiany już od 18 
maja, zwiększymy limity osób, 
które mogą ćwiczyć na otwar-
tych obiektach sportowych: na 
stadionach, boiskach, skoczniach, 
torach, orlikach, skateparkach 
– może przebywać maksymal-
nie 14 osób (+ 2 trenerów) a na 
otwartych pełnowymiarowych 
boiskach piłkarskich – mogą 
przebywać maksymalnie 22 osoby 
(+ 4 trenerów). Od najbliższego 

poniedziałku umożliwimy także 
organizację zajęć w obiektach 
zamkniętych. W salach i halach 
sportowych równocześnie będzie 
mogło ćwiczyć: 12 osób + trener 
(w obiektach do 300 m2),
16 osób + 2 trenerów (w obiektach 
od 301 do 800 m2), 24 osoby + 
2 trenerów (w obiektach od 801 
do 1000 m2), 32 osoby + 3 trene-
rów (w obiektach powyżej 1000 
m2). Jednak trzeba pamiętać, że 
w obiektach zamkniętych nie 
można będzie korzystać z szatni 
ani węzła sanitarnego (poza WC). 
Po każdych zajęciach należy prze-
prowadzić dezynfekcję urządzeń.
Poluzowanie obostrzeń na-
stąpi również w świecie kultury. 
I tak od 18 maja możliwe będą 
m.in.: działalność kin plenero-
wych (w tym samochodowych), 
wznowienie prac na planach 
filmowych, wznowienie nagrań 
fonograficznych i audiowizual-
nych w instytucjach kultury, in-
dywidualne zajęcia na uczelniach 
artystycznych, wznowienie prób 
i ćwiczeń.

 v www.gov.pl 
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POMYSŁ NA WEEKEND 
– SZLAK JANUSZKOWEJ GÓRY  

I REZERWAT PAZUREK
Szlak „Januszkowej  Góry”, to krótka licząca 4,1 km trasa umożliwiają-
ca objechanie jednego z najbardziej malowniczych jurajskich wzniesień 
w gminie Olkusz. Januszkowa Góra (449 m n.p.m.) w dolnych partiach 
porośnięta jest sosnowym borem, a w górnych buczyną sudecką otaczają-
cą malownicze, wapienne skały. 
Południowo –zachodni 
fragment zbocza tej 
góry w 2008 roku zo-
stał objęty ochroną ze 
względu na stanowiska 
chronionych rośl in 
a także skupiska wa-
piennych ostańców. 
Najciekawsze z nich 
to Zubowe Skały two-
rzące skalne miasto. 
Z południowej strony 
szczytu wzniesienia 
rozciąga się widok na 
ruiny zamku Rabsztyn. 
Kilkanaście metrów 
poniżej szczytu znaj-
duje się wejście do 
jask ini Januszkowa  
Szczel ina – jednej 
z najg łębszych (56 
m) jask iń na Jurze. 
Jaskinia została od-
kryta jesienią 1970 roku przez 
grupę olkuskich speleologów. 
Z racji na głębokie, sięgające 30 
m studnie i znaczną skalę trud-
ności jaskinia jest zamknięta 
kratą, aby uchronić przypad-
kowych turystów przed nie-
szczęściem. Nazwa Januszkowej 
Góry zwanej także Januszówką 
według legendy pochodzi od 

zbójnika Janusza, który miał się 
ongiś schronić w tutejszych la-
sach. W XVI wieku w „Opisie 
włości pomorzańskiej” pióra 
Seweryna Bonera (1534 r.) góra 
nazywana jest Jastrząbką. Warto 
dodać, że w kwietniu 1863 roku 
w  lasach  porastających  zbo-
cza  Januszkowej Góry kwate-
rował liczący 300 powstańców  

oddzia ł dowodzony  
pr z ez  A nas taz ego 
M o s s a k o w s k i e g o . 
R o w e r o w y  S z l a k 
„ Januszkowej Góry” 
może stanowić dodat-
kową  atrakcję dla rowe-
rzystów korzystających 
z niebieskiego szlaku  
„Okrężnego” i zielonego 
„Wschodniego”.
Januszkowa Góra to 
świetne miejsce space-
rowe, także dla osób 
uprawiających Nordic 
Walking. Na szczyt pro-
wadzi czerwony pieszy 
Szlak Orlich Gniazd. Po 
zdobyciu Januszkowej 
Góry proponujemy wy-
cieczkę do rezerwatu 
Pazurek, pieszym zie-

lonym szlakiem turystycznym. 
Na miejscu odnajdziemy ścieżkę 
dydaktyczną w formie pętli 
oznaczoną czerwonymi znakami 
o długości ok. 5 km. Na trasie 
m.in. skalne miasto, zróżnico-
wany las i miejsce na piknik. 

 v mosir.olkusz.pl

POMYSŁ NA WEEKEND 
– SZLAK RABSZTYN – SILVER PARK

SZLAK ROWEROWY RABSZTYN – OLKUSZ (SILVER PARK); Długość – 6,1 km. Z parkingu pod 
zamkiem w Rabsztynie a dokładniej spod altany obok odtworzonego domu Antoniego 
Kocjana alejką pieszą wzdłuż drogi wojewódzkiej 783, a następnie skręcając w prawo na 
drogę asfaltową, która prowadzi pod kapliczkę (miejsce parkingowe w Rabsztynie) rusza-
my na kolejny szlak prowadzący do Parku Rekreacyjno – Krajobrazowego „Silver Park”. 
Spod kapliczki ruszamy dalej przez 
Bogucin Mały, Parcze i Osiedle 
Glinianki docieramy na ulicę 
Głowackiego do Parku Rekreacyjno 
– Krajobrazowego „Silver Park”, naj-
większej bazy sportowo-wypoczyn-
kowej w Polsce i jednej z większych 
w Europie. W „Silver Parku” w jed-
nym miejscu  skupione są obiekty do 
profesjonalnego uprawiania dyscyplin 
związanych z jazdą na deskorolkach, 
rolkach i różnego rodzaju rowerach 
oraz infrastruktura służąca zarówno 
do wypoczynku jak i uprawiania in-
nych aktywności fizycznych.
Park Rekreacyjno-Krajobrazowy 
„Silver Park” został wybudowany 
na zdegradowanym terenie dawnej 
eksploatacji górniczej przy ulicach 
Długiej i Głowackiego w Olkuszu, 
w pobliżu centrum miasta. O wy-
borze miejsca zdecydowało jego po-
łożenie w bezpośredniej bliskości 
drogi krajowej 94 oraz jej skrzyżo-
wań z kluczowymi drogami wo-
jewódzkimi 783 i 791. Poza tym 
uznano, że z racji na szkody górni-
cze, które ograniczają zakres poten-
cjalnych możliwości inwestycyjnych, 
rekultywacja tego terenu w kierunku 
stworzenia parku rekreacyjno – 
krajobrazowego jest rozwiązaniem 
optymalnym.  Teren całego Parku 
to ponad 60 tys. m2. Teren jaki 
został zagospodarowany pod I etap 
budowy to ponad 20 tys. m2.
I n t e g r a l n ą  c z ę ś c i ą  Pa r k u 
Rekreacyjno-Krajobrazowego jest 
profesjonalna skateplaza, szeroka 

alejka w formie pętli z gładką na-
wierzchnią do jazdy na rolkach i na-
uki jazdy na rowerach oraz 4 sekcje 
trialowe. Tory trialowe stanowiące 
elementy architektury krajobrazu 
zbudowane są m. in. z bloków skal-
nych, pni drzew, drewnianych kłód, 
podkładów kolejowych. Tory umoż-
liwiają uprawianie takich dyscyplin 
jak cyklotrial i parkour.
Oprócz tego wykonane są tory 
ziemne do jazdy na rowerach z odcin-
kami dla początkujących i zaawan-
sowanych rowerzystów oraz pump-
track (tory do jazdy na rowerach bez 
pedałowania) i dirty (tory do jazdy 
umożliwiające wykonywanie trików 
rowerowych).
Teren parku jest również miejscem 
do wypoczynku dla młodszych 
i starszych. Znajduje się tu zbiornik 
wodny z kaskadami, plac zabaw dla 
dzieci z podłożem piaszczystym, 
altana wielofunkcyjna, utwardzone 
alejki spacerowe z elementami ma-

łej architektury, duża ilość terenów 
z uporządkowaną zielenią i parkingi.
Wyjątkową atrakcją parku są wy-
eksponowane maszyny górnicze, 
które pracowały w okolicznych 
kopalniach oraz specjalnie zapro-
jektowany postument pod wyeks-
ponowaną lokomotywą kopalnianą 
z wagonikami, który stanowi tzw. 
skatespot i wykorzystany jest do 
jazdy na deskorolkach, rolkach 
i bmx.
Dzięki zeszłorocznej przebudo-
wie ul. Głowackiego, przy której 
znajduje się Silver Park, powstała 
ścieżka rowerowa oraz chodniki dla 
pieszych.
Uwaga: Od 09.05.2020 r. po-
nownie można korzystać ze ska-
teplazy w Parku Rekreacyjno 
– Krajobrazowym „Silver Park” 
w Olkuszu.

 v mosir.olkusz.pl
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Partnerzy:

Miejsko-Gminne
Centrum Medyczne
WOL-MED Sp. z o.o.

Liczna grupa członków Jurajskiego Klubu OYAMA
Karate z Olkusza i Wolbromia w trosce o swoje
zdrowie fizyczne i psychiczne trenuje online.
Treningi polegają na utrwalaniu wcześniej
poznanych ćwiczeń i technik.

OYAMA Karate to nie tylko kształtowanie naszej
fizyczności, ale także naszejmentalności, poznajemy
swoje słabe i mocne strony. Optymistyczne
myślenie daje namwiększą wiarę w siebie i pozwala
pokonywać wszelkie bariery. Aby wypracować silne
ciało, silnego ducha i bystry umysł, należy przejść
rygorystyczne treningi.

Ta trudna sytuacja dobitnie pokazuje nam, że nic nie
jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu ćwiczącego z trenerem. Mamy
nadzieję, że ten bardzo ciężki czas również dla Jurajskiego Klubu,wkrótce ulegnie
poprawie i będziemymogli wrócić na sale, aby kontynuować wspólne treningi.

Zajęcia prowadzone są przez trenera Sensei Kazimierza Skalniaka 4 dan
i Sensei Kingę Skalniak 1 dan, pod nadzorem swoich Rodziców i Opiekunów.

PozdrawiamyWszystkich Serdecznie! OSU !!!

JURAJSCY KARATECY OYAMA
Z OLKUSZA I WOLBROMIA

TRENUJĄ ONLINE!

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom,
Miejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o.,

Urząd Miasta i Gminy Olkusz

• 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

Zdrowie zaczyna się od aktywności fizycznej.  
Pamiętaj o ćwiczeniach w dobie pandemii

Pomimo coraz lepszej aury, walka z pandemią koronawirusa wymaga od nas pozostania w domach. Powoduje to, że 
wiele osób ograniczyło aktywność fizyczną. Jednak należy pamiętać, że ruch jest szczególnie istotny dla naszego zdrowia, 
również psychicznego. Podpowiadamy, jak bezpiecznie rozpocząć wzmacnianie ciała i… ducha. 
Sytuacja epidemiologiczna skłania wiele osób do 
refleksji dotyczącej kondycji własnego ciała, która 
w okresie mniejszej aktywności fizycznej może się 
pogarszać. A co ważne, dbałość o dobrą formę jest 
jednym z podstawowych elementów kształtowa-
nia odporności, tak istotnej w obecnym czasie. 
Niestety Polacy nie mają się czym chwalić. Dane 
związane z otyłością są alarmujące i podczas kwa-
rantanny prawdopodobnie ulegną pogorszeniu. 
Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, 
jeszcze przed okresem pandemii trzech na pięciu 
dorosłych mieszkańców naszego kraju miało nad-
wagę. Dodatkowo, co czwarty jest otyły i w tym 
aspekcie prognozy nie są optymistyczne – w 2025 
roku odsetek ten może wzrosnąć do jednej trzeciej 
społeczeństwa. 
– Problemy związane z nieprawidłową masą 
ciała dotyczą osób w każdym wieku. Siedząca 
praca, chroniczne zmęczenie i niehigieniczny 
tryb życia nie sprzyjają aktywności fizycznej. 
Tymczasem długie tygodnie, potencjalnie spę-
dzone niemal wyłącznie za biurkiem i na kana-
pie, jeszcze pogłębią problem naszego społeczeń-
stwa. Pamiętajmy, ruch jest potrzebny zarówno 
w kontekście utrzymania formy fizycznej, jak 
i psychicznej. Podczas treningów wydzielają się 
endorfiny, czyli popularne hormony szczęścia – 
mówi Jeremi Niedbałowski, trener, założyciel 
szkoły EasyWave. 

Zadbaj o siebie!

Niektórzy zaniechanie aktywności f izycznej 
w domu tłumaczą brakiem specjalistycznego 
sprzętu. To jednak tylko wymówka. Do utrzyma-
nia swojego ciała w dobrej formie nie są niezbędne 
takie przyrządy jak bieżnia, stacjonarny rower czy 
zestaw hantli. – Kluczem jest dobór odpowiednich 

ćwiczeń. Pełnowartościowy trening, składający się 
z obowiązkowej rozgrzewki, części zasadniczej 
i rozciągania, nie wymaga od nas wielkiej prze-
strzeni i może być wykonany z pomocą ciężaru 
własnego ciała – tłumaczy Jeremi Niedbałowski, 
zauważając przy tym, że w kontekście dbania 
o formę ważnym elementem jest systematyczność. 
– Wiele osób rozpoczyna ćwiczenia bez odpo-
wiedniego przygotowania. Często początkowe 
treningi są zbyt intensywne, co niestety kończy 
się bólami mięśni. W ten sposób nie wzmocnimy 
ani swojego ciała, ani umysłu. Przetrenowanie 
może bowiem skończyć się spadkiem motywacji 
i porzuceniem decyzji o prowadzeniu zdrowszego 
trybu życia. Znacznie lepsze rezultaty osiągniemy 
ćwicząc 3 razy w tygodniu po 30 minut, a na-
stępnie wydłużając czas wysiłku – zauważa Jeremi 
Niedbałowski.

Zestaw ćwiczeń na początek

Pierwszą częścią treningu jest rozgrzewka, często 
zaniedbywana przez początkujących sportowców. 
Tymczasem, jest ona tak samo ważna jak zasadni-
cze ćwiczenia. To bowiem przygotowanie naszego 
ciała do wysiłku poprzez uelastycznienie mięśni 
i podniesienie tętna. Na dobry start wystarczy na 
nią poświęcić 7-10 minut. W miejscach o małej 
powierzchni, jak mieszkania, zaleca się trucht 
w miejscu, skipy lub bieg bokserski. Dobrym 
uzupełnieniem tej części treningu będą znane już 
ze szkoły podstawowej skłony głowy, krążenia 
ramion, bioder i kolan oraz pajacyki, brzuszki, 
pompki (należy pamiętać, by dostosować liczbę 
powtórzeń do swojej formy i aby ćwiczenia wyko-
nywać od górnych partii ciała do dolnych). 
Główna część treningu powinna być równie zróż-
nicowana. Może składać się z takich ćwiczeń 

jak rowerek, bieganie/marsz w miejscu czy cho-
dzenie po schodach, jeżeli mieszka się w domu. 
Oczywiście nie ma przeszkód, by wzbogacić ją też 
o elementy, które zostały wykonane podczas roz-
grzewki. Niektórzy posiadają podstawowe sprzęty 
do ćwiczeń, takie jak drążek czy hantle. Z powo-
dzeniem można je wykorzystać do wzmacniania 
siły mięśni. W warunkach domowych warto rów-
nież wypróbować popularny i łatwy w wykonaniu 
trening obwodowy. Polega on na ułożeniu w plan 
poszczególnych stacji, na których wykonuje się 
różne ćwiczenia. Trening obwodowy łączy w sobie 
ćwiczenia spalające tkankę tłuszczową, a także te 
wzmacniające i rzeźbiące całą sylwetkę. To ide-
alne rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczy-
nają swoją przygodę z aktywnością fizyczną, bo 
w odróżnieniu od treningu siłowego nie obciąża 
tak stawów.

Czy trening obwodowy 
można zrobić w domu? 

Dysponując w domu odrobiną miejsca i matą do 
ćwiczeń, można wykonać prosty trening obwo-
dowy. Istnieje bardzo dużo ćwiczeń, do których 
nie potrzeba żadnych dodatkowych przyrządów, 
znajdujących się na siłowni. Ćwiczenia, które 
można włączyć do takiego treningu to: przysiady, 
burpees, wspinaczka w podporze, plank, twist ro-
syjski, przysiad-wyskok, wypady, wykroki i doty-
kanie kolanem do łokcia w podporze. Jeżeli jednak 
niezbędne jest dodatkowe obciążenie, którego nie 
ma w domu (np. hantli), warto wykorzystać np. 
butelki z wodą. Czas ćwiczeń zależy wyłącznie od 
aktualnej kondycji fizycznej. Osoby początkujące 
powinny zacząć od 30 sekund pracy i 15 sekund 
przerwy,  stopniowo zwiększając z każdym tre-
ningiem okres wysiłku.

Na zakończenie należy poświęcić kilka minut na 
rozciąganie. To pomoże w efektywniejszej re-
generacji, a także zwiększy mobilność i uchroni 
przed kontuzjami. W tej części mogą królować 
skłony (zarówno w siadach, jak i pozycji stojącej), 
skręty (uwaga: nie robimy skrętów szyi, a skłony) 
i skrętoskłony. 

Nie wiesz jak zacząć? 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, nie należy bać 
się zasięgnięcia porady eksperta. Nawet jeżeli ma 
się wrażenie, że odpowiedź na nurtujące pytania 
jest oczywista. Fachowa pomoc bowiem nie tylko 
uchroni nasze ciało przed przetrenowaniem, ale 
także wesprze w znalezieniu motywacji. Teraz, 
gdy siłownie są zamknięte, wielu trenerów udziela 
profesjonalnych wskazówek on-line. To dodat-
kowy bodziec, by zacząć regularne ćwiczenia. Nie 
dla pięknej wakacyjnej sylwetki, ale dla zdrowia 
i dobrego samopoczucia.

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
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Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie powołany Zarządzeniem

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
Podejmowanie przez Zespół Interdyscyplinarny
lub Grupę Roboczą interwencji w środowisku

wobec rodziny dotkniętej przemocą, odbywa się w
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.

Lokalne placówki i instytucje

Nowy Szpital
Al. 1000-lenia 13, tel. 32 2401200;

Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Al. 1000-lecia 13, tel. 32 2401373

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

Al. 1000-lecia 15c, tel. 32 6413212

Gminny Punkt Wsparcia Osób i Rodzin
ul. Szpitalna 9, tel. 32 6413738

Punkt Interwencji Kryzysowej PCPR
ul. Piłsudskiego 21, tel. 32 643 3941

Komenda Powiatowa Policji
ul. J.P II 32, tel. 32 6438200 lub 112

Prokuratura Rejonowa
ul. Fr. Nullo 6, tel. 32 6450007

Sąd Rejonowy
ul. K.K. Wielkiego 45, tel. 32 6431557

Przemoc w rodzinie jest jednym
z dominujących obecnie problemów społecznych.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we
współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum
Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan
awaryjny” dla osób doświadczających przemocy domowej
w epidemii koronawirusa. Zawiera on informacje
o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla
wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają
przemocy. Pobierz bezpłatną aplikację „Twój Parasol” –
nowe narzędzie do walki z przemocą. Aplikacja „Twój
Parasol” poza materiałami edukacyjnymi umożliwia dostęp
do bazy organizacji oferujących wsparcie. Więcej
informacji o aplikacji „Twój Parasol” na stronie http://
mopssopot.pl/pobierz-bezplatna-aplikacje-twoj-parasol-
nowe-narzedzie-do-walki-z-przemocą (Źródło: rpo.gov.pl)

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon
dla osób doznających przemocy domowej i świadków
przemocy 800 12 00 02. Działa także poradnia e-mailowa:
niebieskalinia@niebieskalinia.info. Ponadto w poniedziałki
w godz. 13.00-15.00 można także skonsultować się
z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype
(pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem
Skype mogą również korzystać także osoby, posługujące
się językiem migowym.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,
prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
Dzwoniąc pod 116 111, młodzi ludzie znajdą wsparcie
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, zarówno osób
pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej, jak i
sprawców przemocy.

W Punkcie dyżurują specjaliści:
prawnik, psycholog i pracownik socjalny.

Tu uzyskasz:
• konsultacje psychologiczne i prawne,
• wsparcie psychologiczne,
• wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej,
• informacje na temat placówek udzielających
pomocy osobom krzywdzonym,

• możliwości uzyskania pomocy przez Ośrodek
Pomocy Społecznej.

Dyżury w Punkcie odbywają się dwa razy w tygodniu:
w każdy wtorek - dyżur prawnika i pracownika
socjalnego oraz
każdy czwartek - dyżur psychologa, w godzinach
popołudniowych: 15.00 - 17.00

Telefon zaufania - Bezpłatna infolinia

800 17 00 77
telefon czynny jest w godzinach pracy Ośrodka
tj. od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do

15.00, a w poniedziałki od 7.00 do 17.00;
oraz w godzinach pracy Punktu.

Więcej informacji na stronie internetowejwww.ops.olkusz.pl

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia
oraz poszanowanie godności osobistej. Nie bądź obojętny. Reaguj na przemoc!

Słyszysz czyjś płacz? Widzisz, że ktoś z Twoich znajomych, sąsiadów doznaje przemocy?
Zgłoś lub Zadzwoń! Pomóż sobie i swoim bliskim zgłoś się po pomoc! Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!
Na Twoim terenie funkcjonują placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

SPRAWY ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM 
ZAŁATW PRZEZ TELEFON 

PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA OLKUSZ 

NZOZ Olmed 32 643 37 13                   516 182 637

Eskulap sp. z o.o., ul. Kr. K. Wielkiego 110 32 647 01 05                   694 208 976

COM Eskulap s.c., ul. Kr.K. Wielkiego 28 32 647 40 30 

NZOZ "SANA - MED" 32 411 71 11 32 411 71 11                   512 221 466

Centrum Medyczne S5 sp. z o.o. 32 754 62 22                   668 127 238

NZOZ Pro Familia 32 754 35 22

NZOZ Inter - Med 32 205 88 30

PRZYCHODNIA GMINA BOLESŁAW 

Centrum Medyczne PROMED 32 642 41 47                  696 385 827

PRZYCHODNIA GMINA BUKOWNO 

NZOZ MEDBRUK 32 642 10 33                 514 109 565

PRZYCHODNIE GMINA KLUCZE

NZOZ Zdrowie - Klucze 32 642 84 13                 660 287 471 

NZOZ Zdrowie - Bydlin 32 642 60 13 

NZOZ Zdrowie - Jaroszowiec 32 642 86 78

PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA WOLBROM 

Przychodnia Wielospecjalistyczna w Wolbromiu 32 644 12 74                 32 644 10 29

Ośrodek Zdrowia w Dłużcu 32 644 70 10 

Ośrodek Zdrowia w Łobzowie 32 644 11 85

Ośrodek Zdrowia w Zarzeczu 32 646 51 74

PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA TRZYCIĄŻ

SP ZOZ - Trzyciąż 12 389 40 23                506 201 665

SP ZOZ - Trzyciąż - filia w Imbramowicach 12 389 48 07 

NOWY SZPITAL W OLKUSZU 

Centrala 41 240 12 00

Oddiał zakaźny - dyżurka lekarska 41 240 12 72

SANEPID OLKUSZ

Centrala 32 754 57 20

Alarmowy 506 197 234

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 

INFOLINIA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA 800 190 590 

KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

FOCACCIA Z ZIEMNIAKAMI  
I ROZMARYNEM ORAZ CZOSNKIEM
Focaccia z ziemniakami i rozmarynem oraz czosnkiem to genialne danie aby 
wykorzystać ziemniaki pozostałe z poprzedniego dnia. To pyszna włoska wersja 
pieczywa, występuje w wersji cienkiej jak i grubszej. Ja tym razem zrobiłam 
grubszą, aby wykorzystać ją jako podstawę kanapek.
Focaccia z ziemniakami, 
rozmarynem i czosnkiem
• 300 g ugotowa-

nych ziemniaków
• 300-400 ml ciepłej wody
• 1 łyżeczka soli
• 650 g mąki pszennej
• 20 g drożdzy świeżych 

plus 1 łyżeczka cukru
• 3 łyżki oliwy
• oliwa do posmarowa-

nia wierzchu focacci
• 2-3 łyżki suszo-

nego rozmarynu
• 3 ząbki czosnku ( 

u mnie mrożony )
• sól morska (użyłam wę-

dzonej soli w płatkach)
Drożdże rozetrzeć z łyżeczką cu-
kru, wymieszać z 2 łyżkami ciepłej 
wody i odstawić na 15 minut aby 
zaczyn urósł. Ja stawiam na kubku 
z ciepłą wodą.
Ziemniaki rozgniotłam widelcem, 
wymieszałam z mąką i solą w mi-
sie robota dodałam zaczyn droż-
dżowy i miksując ciasto powoli 
wlewałam oliwę i wodę – ciasto 
powinno być raczej luźne, klejące. 
Ilość wody zależy od tego, jak wil-
gotne są ziemniaki, dlatego należy 
dodawać ją stopniowo.
Kiedy konsystencja ciasta będzie 
gładka, przykryć miskę folią i od-

stawić na 1,5 – 2 godziny, aż cia-
sto podwoi objętość. I tu znowu 
przyspieszyłam całość – gotował 
się rosół więc na jakiego pokrywce 
postawiłam miskę z ciastem.
Formę do pieczenia wyłożyć papie-
rem do pieczenia. Przełożyć ciasto  
Opuszkami palców zrobić w wierz-
chu wgłębienia, posmarować oliwą, 
posypać solą i rozmarynem i po-
układać czosnek w plasterkach.
Piekarnik nagrzać do 180 st C.

Wstawić focaccię i piec ok. 30-40 
minut, do czasu zrumienienia.
Lekko przestudzić (wówczas lepiej 
się kroi).
Focaccia jest wspaniała w towarzy-
stwie oliwy, oliwek, dobrej włoskiej 
wędliny. Możesz ją podgrzać na-
stępnego dnia w tosterze. Oj .. roz-
marzyłam się ; )
Smacznego!

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

oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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CATERING ARQBA OFERUJE:
ABONAMENTY OBIADOWE Z DOWOZEM
105 zł ZA 7 DNI ZUPA + DRUGIE DANIE
MENU NA FACEBOOKU

#ARQBA11 Wraz ze stowarzyszeniem
"Bo żyje się raz" - robimy zakupy seniorom

PRZYJMUJEMY REZERWACJE
NA UROCZYSTOŚCI ZORGANIZOWANE:
chrzciny, komunie, bierzmowania,
wesela, przyjęcia rodzinne, stypy.

663 615 662 • 530 640 460

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

SZWAGIER
Piękny pręgowany wesoły piesek

Przedstawiamy Szwagra - wesołego, ener-
gicznego, pogodnego, przyjaznego psiaka, 
który trafił pod naszą opiekę.
Szwagier jest pieskiem dorosłym, ale mło-
dziutkim; obecnie ma około 1,5 roku, waży 
około 27-28 kg.
Psiak potrafi chodzić na smyczy, jest 
psem bardzo pozytywnie skierowanym 
do opiekunów, ale wymaga ruchu, zabawy 
i spacerów.
Szwagier jest najprawdopodobniej mie-
szańcem amstaffa.
Nie polecamy go do domu z kotkami i z inny-
mi psami jeśli nie ma się doświadczenia 
z psiakami. To super zwierzak, który potrze-
buje konsekwentnego właściciela.
Prosimy o dobry, aktywny dom dla tego 
pięknego zwierzaka.

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany i zostanie 
za kilka dni wykastrowany.

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

CHRUPCIO
Niewielki kudłaty piesek

Przedstawiamy Chrupcia - małego psiaka, 
który trafił pod naszą opiekę.
Psiak jest w wieku 4-5 lat, waży około 9-10 
kg, jest w dobrej kondycji choć gdy do nas 
trafił miał ogrom kleszczy i trochę dredów.
Chrupcio jest pieskiem energicznym, ale 
i trochę niecierpliwym. Nie przepada na 
noszeniem na rękach, zdecydowanie nie 
przepada za zabiegami pielęgnacyjnymi, 
ale uporaliśmy się z jego okrywą.
Chrupcio początkowo troszkę buntował się 
przy zakładaniu smyczy, na pewno nie był 
do niej przyzwyczajony, ale ogólnie obecnie 
dobrze współpracuje z opiekunami.
Psiak bardzo lubi ruch i spacery. Jest czystym 
zwierzakiem, załatwia swoje potrzeby na 
zewnątrz. Chrupcio, jak typowy przedstawi-
ciel psów w typie szpica, potrzebuje konse-
kwentnego opiekuna, to nie pies-sabawka.
Gdy pozna zasady właściwego zachowania 
świetnie odnajdzie się w domu.
Prosimy o dobry, doświadczony dom dla 
tego pięknego kudłacza.

Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest 
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony 
i odpchlony. Jest zaczipowany i został 
wykastrowany.

SERIA
Nieduża brązowa pogodna suczka

Przedstawiamy Serię, młodą, piękną sunię, 
która wraz ze swoją psią rodziną trafiła pod 
naszą opiekę.
Seria jest niewielka, obecnie waży około 
12 kg (powinna troszkę mniej, około 9-10 
kg), jest młodą suczką, ma około 1,5 - 2 lata.

Usposobienie:
Początkowo Seria była bardzo ostrożna 
w kontakcie z opiekunami, ale obecnie 
to już nie ta sama dziewczynka. Znacz-
nie otwarła się na człowieka i gdy widzi 
„swoich” ludzi potrafi szczerze się cieszyć.
Zjada smakołyki z ręki, polubiła głaskanie 
i przytulanie, bez problemu można ją wziąć 
na ręce. Nauczyła się też chodzić na smyczy.
Sunia potrzebuje jednego-dwóch tygodni 
w domu by poczuć się pewnie, ale będzie 
cudowną dziewczynką.
Przy cierpliwym opiekunie stanie się kocha-
ną, wdzięczną, wpatrzoną w człowieka 
psinką. Potrzebuje jedynie trochę czasu.
Bardzo prosimy o dobry, spokojny i cierpli-
wy dom dla Serii.

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

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

KRZYŻÓWKA

Poziomo:
1. Komiksowy kolega Tytusa
4. Z boku filiżanki
7. Stop cyny służący do łączenia metali
8. Leczone przez nefrologa
9. Liściowy sukulent w doniczce
10. Mikroskopijny otwór w skórze
11. Brana u krawca
12. Patologiczna jama w narządzie
13. Prześladowanie, uciskanie kogoś
18. Buntowniczy młodzian z lat 60.
19. Uschła łodyga ziemniaka lub pomidora
21. Jednostka monetarna EWG
22. „Skoczny” przyrząd gimnastyczny
23. Spodnie lub książka
24. Fatum, przeznaczenie
25. Opłata klimatyczna
26. Kwitnie tylko raz

Pionowo:
1. Dobra opinia i rozgłos
2. Zastąpiona hektarem
3. Dawna moneta kwadratowa
4. Żółtka z cukrem na kogel-mogel
5. Andrzej, współtwórca „Polskiego Zoo”
6. Miejsce zasięgu czegoś
14. Pot. trunek
15. Dawniej o wiolonczeli
16. Ruch igły magnesu
17. Noszona ze spódniczką
19. Dawny internat
20. Pensja posła

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

Udało się! Jesteście Wielcy! 
Drodzy Czytelnicy chcielibyśmy przypomnieć Państwu historię z ubiegłego 
roku, kiedy to do naszej redakcji odezwał się Pan Zbigniew Siemniszko z prośbą 
o pomoc dla swojej żony Anny, która porusza się na wózku inwalidzkim i od lat 
marzy o podjeździe łączącym balkon na parterze z podwórzem, gdyż bez tego 
jej wyjście z domu było praktycznie niemożliwe. Natychmiast po tej wiadomo-
ści wyemitowaliśmy serię ogłoszeń z prośbą o pomoc. Dzięki Państwa datkom 
i wielkiemu zaangażowaniu udało się zrealizować marzenie Pani Anny. Serdecz-
nie dziękujemy i publikujemy list od Państwa Siemniszko z podziękowaniami:
Serdecznie dziękujemy redakcji 
gazety Gwarek Olkuski za oka-
załą pomoc poprzez publikacje 
serii ogłoszeń z apelem o pomoc 
dla mojej żony Anny w związku 
ze staraniem się o zebranie 
potrzebnych pieniędzy na zro-
bienie podjazdu do mieszkania 
- balkonu.
Udało się! Dzięki temu ode-
zwało się sporo osób dobrej woli. 
Pomoc otrzymaliśmy zewsząd 
od anonimowych darczyńców 
i lokalnych przedsiębiorców 
po władze miast z powiatu ol-
kuskiego oraz duchownych. 
Dlatego też składamy serdeczne 
podziękowania dla wszystkich 
tych, którzy nie przeszli obok 
nas obojętnie:
Panu Przemysławowi Wąsowi 
- właścicielowi f irmy Gigant 
z K lucz , Pani mgr. fa rm. 
L uc y n i e  K a c z m a rc z y k  - 
„Twoja Apteka Rodzinna” 
w Kluczach, f irmie RAFIA 
z K lucz a w szczególności 
Pani Katarzynie Szromnik za 
o k a z a ł ą  p o m o c ,  f i r -
mie WOSTAL z Jaroszowca.
Podziękowania dla Wójta oraz 
Sekretarza gminy Klucze za po-
moc dla mojej rodziny.

Za zorganizowanie zbiórki środ-
ków wśród parafian podzięko-
wanie dla Księdza Proboszcza 
parafii w Kluczach ks. Marka 
Łabudy oraz d la Księdza 
Proboszcza z Bazyl ik i św. 
Andrzeja Apostoła z Olkusza 
ks. Mieczysława Miarki.
Projekt podjazdu wykonała Pani 
Architekt z Olkusza Katarzyna 
Wadas-Jelito poświęcając swój 
prywatny czas.
Kolejne serdeczne podzięko-
wania trafiają do: firmy LUKS 
z Olkusza za przekazanie 1% po-
datku na subkonto fundacji mo-
jej żony na poczet podjazdu oraz 
firmie PSB Mrówka z Olkusza 
za przekazanie materiałów bu-
dowlanych, w co mocno zaan-
gażował się Kierownik sklepu 
Pan Dariusz Sołtysik, Panu 
Zygmuntowi Soleckiemu właści-
cielowi firmy Malbox z Osieka 
za okazałą pomoc oraz f ir-
mie Benek Meble na Wymiar 
z Wolbromia, która zaoferowała 
się w zrobieniu nowej kuchni, 
która ułatwiła życie mi i mojej 
żonie Annie.
Dzięki wszystkim wymienio-
nym wyżej osobą i firmą udało 
nam się zebrać potrzebną kwotę, 

materiały i projekt do wybudo-
wania podjazdu dla mojej żony 
a dzięki Olkuskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, która szybko 
i pozytywnie rozpatrzyła sprawę 
i wydała stosowne pozwolenie 
i mogliśmy szybko przystąpić 
do prac.
Drodzy sąsiedzi i znajomi o Was 
również nie zapominamy, dzię-
kujemy Wam wszystkim za 
przyczynienie się do wykona-
nia podjazdu. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni i nigdy nie zapo-
mnimy o tak wielu dobrych ge-
stach od Was wszystkich.

 v Zbigniew  
i Anna Siemniszko 



10

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE 

Bukowno, Ul. Szkolna 1A
obok INTERMARCHE

Pn. - Pt. 700 - 1900, Sob. 700 - 1400

tel: 32 100 20 57
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WJAZD!
TUJESTEŚMY!

Intermarche

Upominek 
od firmy gratis! 

POLICJA

POLICJANCI WYELIMINOWALI Z RUCHU DROGOWEGO  
KIEROWCÓW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE W RUCHU DROGOWYM

Nieodpowiedzialni  kierowcy, którzy przekraczają prędkość, stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym, obligatoryjnie tracą  uprawnienia do kiero-
wania pojazdami mechanicznymi.  Niejednokrotnie ryzykują oni własnym życiem, życiem pasażerów,  ale także  innych użytkowników drogi. 8 
maja 2020 roku po godzinie 19 w Olkuszu na drodze krajowej nr 94 w pobliżu CH „Carrefour”, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę 
samochodu osobowego marki Toyota, którym kierował 40-letni mieszkaniec Będzina.  Kierowca pędził z prędkością 101 km/h. Zgodnie z przepi-
sami na tym odcinku drogi można jechać najwyżej 50/h. Na tym samym odcinku drogi zatrzymano 22-letniego mieszkańca Olkusza,  który jechał 
bmw z prędkością 110 km/h. Jego brawurowa jazda zakończyła się zatrzymaniem prawo jazdy. Kierowca otrzymał również mandat karny i punkty 
karne. Jeszcze tego samego dnia w pobliżu stacji „Cyrkle” w Olkuszu przy drodze krajowej nr 94  policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 44-letnią 
mieszkankę Zawiercia. Kobieta jechała 102 km/h, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.  Przypominamy, że nadmierna prędkość  jest jedną 
z przyczyn kolizji i wypadków drogowych.  Kierowcy, którzy jeżdżą brawurowo, nie mogą liczyć na taryfę ulgową.

GWAŁTOWNIE RUSZYŁ PODCZAS KONTROLI POWODUJĄC  
OBRAŻENIA CIAŁA U DWÓCH POLICJANTÓW

3 miesiące aresztu zastosował Sąd wobec 29-letniego mieszkańca gminy Olkusz, który podczas kontroli drogowej nie zastosował się 
do poleceń policjantów i spowodował u nich obrażenia ciała. Do zdarzenia doszło 3 maja br. około godz. 11.30 w miejscowości Kogutek 
przy jednym z wjazdów do lasu. Policjanci z Olkuszu patrolujący ten rejon, przejeżdżając koło zaparkowanego tam, Nissana zauważy-
li, że jego kierowca nerwowo się zachowuje. Podczas rozmowy z kierowcą zauważyli nóż, którego ostrze było wbite pomiędzy radio 
samochodowe, a deskę rozdzielczą. Ze względów bezpieczeństwa policjant natychmiast wyjął ten nóż i położył go na dachu samocho-
du. Kierowca w miarę upływu czasu był coraz bardziej zdenerwowany. Mundurowi podejrzewali, że w samochodzie mogą znajdować 
się jeszcze inne niebezpieczne przedmioty, dlatego też wydali polecenie kierowcy, by ten niezwłocznie opuścił pojazd. W tym samym 
momencie mężczyzna przekręcił klucz w stacyjce i gwałtownie ruszył. Jeden z policjantów biegł obok i próbował wyciągnąć kierowcę 
z samochodu, lecz po kilkunastu metrach kiedy samochód nabierał prędkości, upadł na jezdnię. W tym czasie drugi funkcjonariusz 
będąc połową ciała w samochodzie, próbował wyciągnąć kierowcy kluczyki ze stacyjki. Mężczyzna ciągnął w ten sposób policjanta 
przez 150 metrów, jadąc z dużą prędkością, aż do momentu, kiedy policjant stracił równowagę i wypadł z pojazdu, pociągając za sobą 
torbę, która znajdowała się w samochodzie. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Jak się okazało, w torbie należącej do kierowcy 
znajdował się woreczek z amfetaminą. Obaj policjanci trafili do szpitala. Jeden z nich doznał urazu nogi i biodra, drugi stłuczenia głowy 
oraz ogólnych potłuczeń i otarć. Obrażenia mundurowych nie wymagały dalszej hospitalizacji.

Szybko ustalono, że kierowcą jest 29-latni mieszkaniec gminy Olkusz. Nie było go jednak w domu, ukrywał się. Policjanci sprawdzali 
każdą osobę, z którą 29-latek miał, bądź mógł nawiązać kontakt, jak również adresy zamieszkania, gdzie mógł przebywać mężczyzna. 
Poszukiwania za sprawcą trwały kilka dni. Nissana poszukiwanego odnaleziono na Śląsku, w rejonie Dąbrowy Górniczej.

8 maja br. 29-latek wraz z adwokatem zgłosił się do komendy. Jak oświadczył, czuł się osaczony i wiedział, że dalsze ukrywanie nie miało żadnego sensu.

Jeszcze tego samego dnia Prokurator Prokuratury Rejonowej w Olkuszu przedstawił podejrzanemu zarzuty stosowania przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza 
publicznego do zaniechania prawnej czynności służbowej, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego poniżej 7 dni (art. 224 § 2 kk i art. 157 § 2) oraz posiadania 
narkotyków ( art. 62 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Mężczyźnie teraz grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

MĘŻCZYZNA PODEJRZEWANY O PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI  
I OBYCZAJOWOŚCI SEKSUALNEJ W RĘKACH OLKUSKICH POLICJANTÓW

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o przestępstwo 
seksualne. 28-latek myślał, że koresponduje z 14-latką. Prezentował „małoletniej” treści pornograficzne, a także składał jej 
propozycje obcowania płciowego i innej czynności seksualnej.  Kontakt nawiązał za pośrednictwem systemu teleinformatycz-
nego oraz sieci telekomunikacyjnej.

28-latek korespondował z osobą małoletnią na jednym z portali społecznościowych. Mężczyzna budował relację z 14-latką. W pierw-
szych rozmowach poruszał niewinne tematy. Potem przeszedł do prezentowania treści pornograficznych, a następnie do składania 
propozycji seksualnych. Mężczyzna  zmierzał do ich realizacji, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, ponieważ w rzeczywistości za mało-
letnią mieszkankę Olkusza podawała się osoba dorosła. Informacje te  zdobyli olkuscy policjanci. 28-letni mieszkaniec Śląska został 
namierzony, a w czwartek  (tj. 23.04.2020r.) zatrzymany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty w tej sprawie.  

Policjanci apelują do rodziców, o zwracanie uwagi na to, co robi dziecko w Sieci. Zwłaszcza teraz, kiedy dzieci mają większy 
dostęp do telefonów, tabletów czy komputerów. Dorośli muszą wiedzieć, z kim dziecko nawiązuje kontakt w sieci. Ważne jest, aby 
powiedzieć dziecku, że nie może się ono umawiać w na spotkania z osobami poznanymi bez ich zgody. Obowiązkiem rodzica jest zwrócenie uwagi  na to, by dziecko było ostrożne 
przy zawieraniu nowych znajomości w Internecie. Należy tłumaczyć mu, że osoba, która podaje się za rówieśnika, wcale nie musi nim być. Rodzice muszą  uczyć swoje pociechy 
bezpiecznych zachowań. Natomiast jeśli rodzice  podejrzewają, że ich dziecko mogło zostać skrzywdzone, muszą  wiedzieć, co robić w takiej sytuacji i w jaki sposób pomóc swoim 
pociechom. W Internecie dziecko nie może  również pododawać danych osobowych rodziny: adresu, nazwiska czy telefonu, jak również informacji przekazywanych na temat życia 
rodzinnego. Należy pamiętać, że pedofilem może być każdy. Nie ma znaczenia wiek, płeć i poziom wykształcenia, czy też stan cywilny.

POLICJANCI ELIMINUJĄ Z RUCHU PIRATÓW DROGOWYCH
Prawo o Ruchu Drogowym nakłada obowiązek stosowania się do ograniczeń prędkości, pomimo tego znaczna część kierujących zapo-
mina o powyższych obowiązkach i łamie przepisy obowiązujące w ruchu drogowym, zagrażając tym samym własnemu bezpieczeń-
stwu oraz bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. 

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali czterech kierujących, którzy nie 
zważając na ograniczenie prędkości, złamali przepisy. Kierowcy przekroczyli dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym 
o ponad 50 km/h. W piątek tj. 24.04.br. po godzinie 11 w Lgocie Wolbromskiej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierow-
cę bmw, który jechał z prędkością 109 km/h. Natomiast w Kluczach na ulicy Bolesławskiej zatrzymano kierowcę porsche, który 
pędził z prędkością 117 km/h również przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h. Z kolei w Olkuszu na drodze krajowej nr 94 kierow-
ca forda przekroczył prędkość o 62 km/h/. Policyjny miernik  prędkości wskazywał 112 km/h. Rekordzistą okazał się kierowca 
volkswagena, który w sobotę 25.04. na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu, jechał z prędkością 120 km/h. Wszyscy kierowcy oprócz 
zatrzymanych uprawnień do kierowania, zostali ukarani mandatami i punktami karnymi.

KLUCZE. DWAJ MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY UKRADLI SKARBONKĘ Z KOŚCIOŁA USŁYSZELI ZARZUTY 
W TEJ SPRAWIE

Funkcjonariusze  z Komisariatu Policji w Kluczach zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 26 lat, podejrzanych o kradzież z włamaniem  do jednego z miejscowych 
kościołów.  Ich łupem padła metalowa skarbonka z datkami. Wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 1200 złotych.

Do zdarzenia doszło 19 kwietnia br. Mężczyźni weszli do przedsionka kościoła i z jego wnętrza ukradli skarbonkę, która przytwierdzona była do ściany 
budynku. Puszka z pieniędzmi została jednak szybko odzyskana, albowiem kiedy wracali po kradzieży przez pobliski cmentarz  przypadkowy mężczyzna 
odebrał im skarbonkę. Obaj sprawcy po utracie łupów rzucili się do ucieczki. Kiedy policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu, natychmiast rozpoczęli 
ich poszukiwania . Jeszcze tego samego dnia mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzeni do komisariatu. Obaj byli nietrzeźwi. 21 –latek miał około 2,2 
promila alkoholu, drugi ponad 2,6 promila. 20 kwietnia br. mężczyźni  usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem i przyznali się do popełnionego przestępstwa.  
O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

Zapraszamy!
Pn.-Pt. 8.00 - 18.00, Sob. 8.00 - 14.00 

SKLEP MOTORYZACYJNY SKLEP MOTORYZACYJNY 

• oleje • filtry • części samochodowe •
• kosmetki • chemia • akumulatory • 

• oleje luz •

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

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

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

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

DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

tel. 32 643 22 33, Olkusz, ul. Wiejska 4

30% rabatu
na wybrane modele

odzieży i kasków

MOTOCYKLE, SKUTERY,
ODZIEŻ, AKCESORIA, CZĘŚCI

www.motoolkusz.otomoto.pl

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

KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

MaChina Paweł Bretner

• Diagnostyka układu
• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna

KONKURENCYJNE CENY!!!
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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.

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

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

Szlifierka kątowa HIKOKI Cena 420 zł brutto

SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
(CZĘŚCI ZAMIENNE)

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

• Model: G23SW2
• Moc: 2200W
• Tarcza: 230 mm
+ Tarcza diamentowa
Hikoki 230 mm

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków. 
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapraszamy do 
Regionalnego Biura 
Oriflame w Olkuszu 
ul. Kr. K. Wielkiego 57 

poniedziałek 1600 - 1800

środa 1300 - 1700

piątek 1200 - 1800

Świat należy
do kobiet

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

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

• USUWANIE BAKTERII
I WIRUSÓW

• LIKWIDACJA ROZTOCZY
• USUWANIE BRZYDKICH
ZAPACHÓW

• OZONOWANIE KLIMATYZACJI

DEZYNFEKCJAOZONOWANIEM
600 606 405

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

GwarekOlkuski
AKTUALNE INFORMACJE

zawsze na
www.duodampex.pl

Szybikowa 5, 32-300 Olkusz
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

DZIEŃ ADRES

14.05.2020 Czwartek al. 1000-lecia 17

15.05.2020 Piątek ul. Buchowieckiego 15 A

16.05.2020 Sobota al. 1000-lecia 2 B

17.05.2020 Niedziela ul. Krakowska 16

18.05.2020 Poniedziałek ul. K.K. Wielkiego 14

19.05.2020 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 28

20.05.2020 Środa ul. K.K. Wielkiego 60

21.05.2020 Czwartek ul. K.K. Wielkiego 64 B

22.05.2020 Piątek ul. K.K. Wielkiego 64 B

23.05.2020 Sobota ul. Mickiewicza 7 

24.05.2020 Niedziela ul. Buchowieckiego 15 A

25.05.2020 Poniedziałek ul. Orzeszkowej 22

26.05.2020 Wtorek ul. Piłsudskiego 22

27.05.2020 Środa ul. Skwer 6

28.05.2020 Czwartek ul. K.K. Wielkiego 24

29.05.2020 Piątek ul. Rabsztyńska 2 

30.05.2020 Sobota al. 1000-lecia 17

31.05.2020 Niedziela ul. Nullo 2

01.06.2020 Poniedziałek al. 1000-lecia 2 B

02.06.2020 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 64 B

03.06.2020 Środa ul. K.K. Wielkiego 14

04.06.2020 Czwartek ul. K.K. Wielkiego 28

05.06.2020 Piątek ul. K.K. Wielkiego 60

06.06.2020 Sobota ul. K.K. Wielkiego 64 B

07.06.2020 Niedziela ul. Buchowieckiego 15 A

08.06.2020 Poniedziałek ul. Mickiewicza 7 

DYŻURY APTEK

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

DZIEŃ ADRES

14.05.2020 Czwartek Plac Wolności 15

15.05.2020 Piątek ul. Skalska 22

16.05.2020 Sobota Plac Wolności 15

17.05.2020 Niedziela ul. Skalska 22

18.05.2020 Poniedziałek ul. Krakowska 43

19.05.2020 Wtorek ul. 1 Maja 39

20.05.2020 Środa ul. Krakowska 2

21.05.2020 Czwartek ul. Mariacka 6

22.05.2020 Piątek Oś. Skalska 9 

23.05.2020 Sobota ul. Krakowska 43

24.05.2020 Niedziela ul. 1 Maja 39

25.05.2020 Poniedziałek Plac Wolności 15

26.05.2020 Wtorek ul. Skalska 22

27.05.2020 Środa ul. Krakowska 43

28.05.2020 Czwartek ul. 1 Maja 39

29.05.2020 Piątek ul. Krakowska 2

30.05.2020 Sobota Oś. Skalska 9 

31.05.2020 Niedziela ul. Krakowska 43

01.06.2020 Poniedziałek ul. Mariacka 6

02.06.2020 Wtorek Oś. Skalska 9 

03.06.2020 Środa Plac Wolności 15

04.06.2020 Czwartek ul. Skalska 22

05.06.2020 Piątek ul. Krakowska 43

06.06.2020 Sobota ul. Krakowska 2

07.06.2020 Niedziela ul. Mariacka 6

08.06.2020 Poniedziałek ul. 1 Maja 39

OLKUSZ WOLBROM

www.uniwersal.olkusz.pl • biuro@uniwersal.olkusz.pl

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

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264

ZATRUDNIMY
OPERATORA
DŹWIGU OD 2

5 t.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
w Nowym Szpitalu w Olkuszu

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego

oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Olkusz, al. 1000-lecia 1 (nowy budynek za budynkiem administracji)
Tel: 41 240 1345

Wolbrom, ul. Skalska 22 (Miejsko-Gminne Centrum Medyczne Wol-Med)
Tel: 32 644 10 29, 32 644 12 74

Informacje • Reklamy
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WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE

PILAR-KOS  Paweł Maroszek

SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO 

Zapraszamy:
OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)

MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 10.00 - 13.00

tel. 518 718 020

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

CENTRUM OGRODNICZECENTRUM OGRODNICZE

Godz. otwarcia: Pon. - Pt. 800 - 1800  Sob. 800 - 1600

ACZERACZER

OLKUSZ, ul. Zagaje 48 www.aczer.com.pl

tel.
662 121 525

tel.
662 121 525

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

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

Bogata oferta
wczasów, kolonii
i obozóww Polsce
już w sprzedaży
Wyjazdy od 15 czerwca
do końca września 2020 r.
Super ceny
z rabatami do 30%
Serdecznie zapraszamy
do naszego biura :)

NOWA STACJA

Bolesław
ul.Wyzwolenia 1K

(naprzeciwko BIDY)

pn. - pt. 8⁰⁰ - 20⁰⁰
sob. 7⁰⁰ - 15⁰⁰

KONTROLI POJAZDÓW

SZANUJEMYTWÓJ CZAS
PRZEGLĄD SAMOCHODUODRĘKI

Do każdego przeglądu firmowy upominek
lub ozonowanie pojazdu GRATIS!

KLIMATYZACJA ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ

tel. 534 455 099

Reklamy


