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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
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Winda dla niepełnosprawnych
Już wkrótce, na zlecenie Gminy Olkusz, rozpoczną się prace związane montażem windy 
zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, prowa-
dzonego przez olkuskie Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet „SOS”. Olkuski 
WTZ mieści się przy ulicy Gęsiej 25.
- Inwestycja ta jest dowodem na 
różnorodność projektów reali-
zowanych w ramach Gminnego 
P r o g r a m u  R e w i t a l i z a c j i . 
Przypomnę, że z tych środków 
aktualnie prowadzone są także 
inne inwestycje – rewitalizacja 
Parku Czarna Góra, czy Dolinki 
na Os. Młodych. Mam nadzieję, 
że tak potrzebna winda pomoże 
podopiecznym WTZ w pokony-
waniu kolejnych barier, a opie-
kunom i rehabilitantom pomoże 
w organizacji codziennej pracy 
– komentuje Roman Piaśnik, bur-
mistrz Olkusza.
Przed kilkoma dniami włodarz 
Olkusza podpisał umowę na re-
a l izację zadania z wybranym 
w przetargu wykonawcą, któ-
rym jest f irma ZME BAJPAX 
z Nieznanic. Wartość umowy to 
116 439,35 zł brutto. Zakres prac 
jest dość znaczny. Obejmuje de-
montaż kostki betonowej w miej-
scu, gdzie będzie zamontowana 
winda, a po jej montażu uzupeł-
nienie kostki. Konieczne będzie 
także wykucie otworów na wejście 
do windy w ścianie zewnętrznej 
i wewnętrznej budynku. Po wy-
konaniu niezbędnych nowych 
instalacji elektrycznych nastąpi 
montaż i uruchomienie windy, 
która będzie miała wysokość pra-
wie 7 metrów. Prace mają potrwać 
cztery miesiące.
Montaż windy jest częścią więk-
szego projektu „Modernizacja 
budynku terapeutycznego wraz 

z kształtowaniem przestrzeni 
publ icznej na cele społeczne 
w Olkuszu”. Na realizację tego 
projektu Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu uzyskał dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacy jnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 
2020, 11. Osi Pr ior y tetowej 
Rewitalizacja przestrzeni regional-
nej, Działanie 11.1 Rewitalizacja 
miast, Poddziałanie 11.1.1. – zada-
nia 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”. 
Dzięk i zamontowaniu windy 
zwiększy się efektywność zajęć, 
jakie odbywają się w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej. Poszerzona 
zostanie również oferta rehabili-
tacyjna, gdyż realizacja inwestycji 
przyczyni się do przyjęcia nowych 
uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, co pozwoli na bez-
pieczne i funkcjonalne spędzanie 
czasu przez podopiecznych WTZ.
Warto przypomnieć, że olkuskie 
Stowarzyszenie Otwartych Serc 
Aktywnych Kobiet „SOS” działa 
od czerwca 2000 roku. We wrze-
śniu 2002 roku stowarzyszenie 
podjęło decyzję o uruchomieniu 
Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 
osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną w Olkuszu. Uroczyste 
otwarcie placówki w budynku 
przy ulicy Gęsiej odbyło się 19 lu-
tego 2003 roku. Szczegółowe in-
formacje o działalności olkuskiego 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
można znaleźć na stronie wtzol-
kusz.pl .

Stanowcza interwencja burmistrza Olkusza w sprawie odpadów
Okres wiosenny co roku mobilizuje mieszkańców do wykonywania bieżących remontów oraz porządków. Niestety nadal zdarza 
się, że duża część powstających w tym czasie odpadów nie trafia do miejsc do tego przeznaczonych. Szczególnie widać to na osie-
dlach, gdzie zarządcy mają obowiązek usuwania odpadów gromadzonych niezgodnie z przepisami. W zdecydowanej większości 
radzą sobie z tym problemem na bieżąco. Z jednym wyjątkiem – Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która od dłuższego czasu nie 
potrafiła usunąć odpadów zalegających w pobliżu wiat. Dopiero stanowcze działania burmistrza Romana Piaśnika przyniosły efekt 
– odpady zostały w zdecydowanej większości uprzątnięte.
- Zarządcy nieruchomości w większości dobrze wywiązują się 
z obowiązku bieżącego sprzątania otoczenia wiat. Niestety, ta 
zasada dotychczas nie sprawdzała się w przypadku Olkuskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. W jej obszarze administrowania 
nasze kontrole konsekwentnie wykazywały, że odpady w po-
bliżu wiat z kontenerami nie są systematycznie sprzątane. 
Dlatego podjąłem bardziej stanowcze działania, przekazując 
Spółdzielni obszerną dokumentację fotograficzną miejsc, co 
do których mieliśmy zastrzeżenia – komentuje Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.
Zjawisko podrzucania odpadów wielkogabarytowych, czy wy-
rzucania odpadów po remontach w pobliże osiedlowych śmiet-
ników zasługuje na nasze potępienie. Takie zachowania nie 
powinny się zdarzać, tym bardziej że w Olkuszu funkcjonuje 
Punt Selektywnego Zbierania Odpadów, gdzie można bezpłat-
nie oddać zużyte meble, sprzęty rtv i agd, czy gruz. Za jego 
utrzymanie płacą wszyscy mieszkańcy. Niestety zużyty sprzęt 
lub gruz nadal trafia na osiedlowe śmietniki, skąd powinien 
być niezwłocznie usuwany przez spółdzielnie mieszkaniowe. 
Troska o sterylność miejsc publicznych jest istotna szczegól-
nie teraz, gdyż ma szczególne znaczenie w obliczu zagrożenia 
koronawirusem.
Spółdzielnia, oprócz wyznaczenia dostępnych dla mieszkańców 
miejsc gromadzenia odpadów, ma obowiązek zabezpieczyć je 
przed osobami niepowołanymi, np. zamykając wiaty, czy insta-
lując monitoring. Sprawa jest tym bardziej poważna, ponieważ 
to mieszkańcy mogą zostać obciążeni dodatkowymi kosztami 
z tytułu nieprawidłowej segregacji odpadów. Już teraz zarząd 
OSM w Olkuszu jako jedyny wprowadził dodatkową opłatę za 
utrzymanie punktów gromadzenia i wywozu odpadów wielko-
gabarytowych, którą mieszkańcy – oprócz czynszu – wpłacają 
co miesiąc na konto spółdzielni.

O obowiązkach Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – ko-
lejny już raz – przypomniał Roman Piaśnik, burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz, kierując w ubiegłym tygodniu do władz OSM 
pisma z wezwaniem do natychmiastowego usunięcia odpadów, 
zalegających poza pojemnikami do ich gromadzenia.
- Oczekuję sprawnego i konsekwentnego działania Zarządu 
Spółdzielni w kwestii skutecznego utrzymywania czystości 
i porządku na terenach należących do Olkuskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Olkuszu oraz dzierżawionych od Gminy 
Olkusz. Chciałbym, by porządek wokół wiat stał się normą, 
kontrole czystości tych miejsc będą prowadzone na bieżąco. 
Z pewnością tę determinację docenią mieszkańcy naszego 
miasta. Widok zniszczonych mebli, opon, czy ceramiki łazien-
kowej nie powinien być wizytówką naszych osiedli. Dziękuję 
tym zarządcom, którzy poczuwają się do odpowiedzialności 
i systematycznie troszczą się o estetykę miejsc publicznych – 
podsumowuje Roman Piaśnik.

Wolbrom - 75 tysięcy złotych 
bezzwrotnej dotacji przeznaczonej 

na zakup laptopów dla placówek 
oświatowych

Wniosek “Zdalna szkoła + w ramach Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej” w Gminie Wolbrom 
przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinan-
sowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w wysokości 74 999,62 
zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup 
laptopów dla placówek oświatowych.
Efektem realizacji projektu 
będzie umożliwienie zdalnej 
edukacji uczniom i aktywne 
włączenie się w codzienne 
zajęcia szkolne. Projekt jest 
odpowiedzią na obecną sy-
tuację szkolnictwa, związaną 
z wprowadzeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii. Zamknięcie placówek 
oświatowych na wiele tygodni 
wymusiło nowe standardy pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych.
Laptopy trafiają już do szkół 
na ternie Gminy. Dyrektorzy 
placówek przekażą sprzęt 
najbardziej potrzebującym. 
W przyszłości sprzęt kompu-

terowy będzie przeznaczony do 
wykorzystania w pracowniach 
informatycznych poszczegól-
nych szkół.
Zadanie realizowane jest w ra-
mach: Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Oś I „Powszechny do-
stęp do szybkiego Internetu” 
Działanie 1.1 „Wyeliminowanie 
t e r y t o r i a l n y c h  r ó ż n i c 
w możliwości dostępu do sze-
rokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach” 
dotycząca realizacji projektu 
grantowego pn. „Zdalna Szkoła 
+  w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej”

Informacje • Reklamy
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Całkiem nowa  
ul. H. Sienkiewicza

Mieszkańców oraz przedsiębiorców, których 
lokale zlokalizowane są przy ul. Henryka Sien-
kiewicza w Olkuszu, z pewnością ucieszył koniec 
prac związanych z przebudową tej drogi. Inwe-
stycja, której finał nastąpił z końcem maja, kosz-
towała blisko 1 mln złotych, a na jej realizację 
Gmina Olkusz pozyskała 50% dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Dzięki skuteczności w pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych 
realizujemy inwestycje drogowe 
o wartości wielu milionów zło-
tych. Zakończyliśmy moderni-
zację ul. Sienkiewicza, a do końca 
lipca zostanie zakończony remont 
ul. Rataja. Są to prace o wartości 
przekraczającej 1,5 mln złotych. 
Kolejne – jeszcze większe środki 
– pozyskaliśmy na remonty ulic 
Nullo i Słowackiego. Łącznie na 
przebudowy tych czterech dróg 
przeznaczymy ponad 5 milionów 
złotych – mówi Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.
W ramach przebudowy ul. H. 
Sienkiewicza wykonano prace 
rozbiórkowe i przygotowawcze, 
dokonano korekt w odwodnieniu 

drogi, położono nową nawierzch-
nię, ułożono chodniki oraz wy-
znaczono miejsca postojowe. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 
974 722,16 zł.
Jak informuje Małopolski Urząd 
Wojewódzki, Fundusz Dróg 
Samorządowych ma przyczynić się 
do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i parametrów tech-
nicznych lokalnej sieci drogowej, 
a także do poprawy oraz zwięk-
szenia atrakcyjności i dostępności 
terenów inwestycyjnych. Oceny 
wniosków dokonywano, mając 
na celu wyrównywanie potencjału 
społeczno-gospodarczego, po-
prawę jakości życia mieszkańców 
i zapewnienie spójności terytorial-
nej na obszarze województwa.

Od 1 czerwca w Olkuszu  
za parking zapłacisz aplikacją Pango

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu podpisał umowę operatorem płatności mobilnych za 
parking – Pango Polska Sp. Z o.o.  Aplikacja dostępna jest od 1 czerwca i pozwala na 
bezpieczne płatności za parking za dokładny czas postoju.   
Aplikacja Pango dostępna jest 
na urządzenia z systemem 
Android oraz iOS, działa w 45 
lokalizacjach w tym w strefach 
min w Krakowie, Tarnowie, 
My ś len icach ,  Wroc ław iu , 
Poznaniu czy Gdańsku oraz na 
ponad 20 parkingach prywat-
nych. Kierowcy mogą płacić 
za pomocą karty płatniczej, 
środków zgromadzonych na 
wirtualnej portmonetce czy 
doliczyć płatność za parking 
do rachunku za telefon w sieci 
Orange, Play a wkrótce i Plus 
GSM. Płatności za pomocą 
aplikacji mobilnych to najbez-
pieczniejsza metoda wnoszenia 
opłaty za parking, która dodat-
kowo pozwala opłacić rzeczy-
wisty czas postoju bez ryzyka 
przepłacenia lub niedopłaty, 
która może skończyć się karą. 
R o z p o c z ę c i e  k o r z y s t a -
n ia z Sy stemu Pango w y-
maga pobrania apl ikacji ze 
sklepy Google Play lub Apple 
AppStore. Osoby nie posiada-
jące smartfonu mogą po reje-
stracji przez stronę pango.pl 
zlecać parkowanie za pomocą 
komend sms lub połączenia 
te lefonicznego z numerem 
222 700 000. Do założenia 
konta potrzebny jest t ylko 
numer telefonu. Do założenia 

konta potrzebny jest tylko nu-
mer telefonu. Operator nie po-
biera żadnych opłat za korzysta-
nia z rozwiązania ponad opłaty 
za czas parkowania. Pojazd kie-
rowcy, który korzysta z Pango 
musi być oznaczony naklejką 
lub kartą z napisem PANGO 
pozostaw ioną za przednią 
szybą pojazdu. Naklejki można 
bezpłatnie odebrać w Urzędzie 
Miasta i

Promocja dla 
mieszkańców Olkusza

Operator przygotował promocje 
dla użytkowników, którzy nie 
korzystali dotychczas z systemu 
w innych miastach. Pierwsze 3 
godziny parkowania po wpi-
sania kodu START po rozpo-
częciu pierwszej płatności będą 
dla mieszkańców za darmo. 
W przygotowaniu jest także 
funkcjonalność pozwalająca 
sprawdzić, czy kierowca znaj-
duje się w strefie płatnego par-
kowania i konieczne jest wnie-
sienie opłaty za czas postoju. 
„Olkusz to kolejne miasto 
w województwie małopolskim, 
w którym startujemy. Kilka 
tygodni temu uruchomiliśmy 
Skawinę, w Krakowie jesteśmy 
od 5 lat. Ważna dla Nas jest 
wysoka adaptacja usługi w mie-
ście i zadowolenie jego miesz-

kańców. Ostatnie miesiące 
bardzo mocno pracowaliśmy 
nad poprawą doświadczenia 
korzystania z Pango. Owocem 
tego jest min. możliwość doli-
czenia płatności za parking do 
rachunku za telefon. Wkrótce 
uruchomimy także prezentacje 
miejsc parkingowych na mapie. 

Liczymy, że Nasze nowe roz-
wiązania znajdą uznanie w śród 
mieszkańców Olkusza i okolic.

 v Tomasz Krajewski 
CEO Pango Polska Sp. z o.o.

autoserwis.boleslaw

DK94

PROFESJONALNA OBSŁUGA!
ATRAKCYJNE CENY!

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

Wymiana rozrządu

od 250 zł
Komputerowe ustawianie

zbieżności

Kasowanie błędów

od 30 zł
AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie

czujników ciśnienie TPMS

Wymiana opon

od 50 zł

Montaż
haków W OCZEKIWANIU NA

NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

ul
.B
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ła
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a

Karczma
Bida

Olkusz
Laski

Katowice

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

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

Informacje • Reklamy
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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):
• pomieszczenia biurowe o pow. 13 m2
i 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 09.06.2020 r.

do 29.06.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy:

• działka nr ew. gr. 455/9 w Olkuszu w celu umieszczenia
w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz
elektryczny

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
OGŁOSZEN I E Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020
r. poz. 283, z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XLV/686/2018 z dnia 2 października 2018 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego zmianą studium przedstawiono na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej treści, które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik
graficzny dołączono również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu
http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. zmiany studiumwraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r.w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie sięwdniu 6 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Sali Narad (nr 112) o godzinie
15.00. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i związanych z tym faktem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów informuje się, że dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem
przepisów obowiązujących na dzień jej organizacji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do
publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 sierpnia 2020 r., w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Jednocześnie informuję, że projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępny będzie również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku i jego ochronie” dalej „Projekty zmian studium wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą: Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów

przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem

nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r., Nr 118 poz. 1233), tzn. dane
osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.

UWAGA TELEPORADY !!!
od czerwca 2020r.

GMINNY PUNKTWSPARCIA OSÓB I RODZINY
WTOREK 16.00 - 18.00
ŚRODA 16.00 - 18.00
CZWARTEK 16.00 - 18.00
PIĄTEK 16.00 - 18.00

TEL.: 518 636 456 TEL.:518 419 214
Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba nadużywa alkoholu i chcesz to zmienić;

Jeżeli w Twoimdomumamiejsce przemoc dokonywana na Tobie lub Twoich bliskich;
Zadzwoń - Otrzymaszwsparcie, fachową pomoc, poradę, informację.

Dyżur przy telefonie pełnią: prawnik, psycholog, pedagog, policjant, specjaliści od
przeciwdziałania przemocy.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
OGŁOSZEN I E Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.
poz. 283, z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XLV/687/2018 z dnia 2 października 2018 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej treści, które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik
graficzny dołączono również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://
bip.malopolska.pl/umigolkusz/.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 22 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie sięw dniu 9 lipca 2020 r.w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Sali Narad (nr 112) o godzinie
15.00. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i związanych z tym faktem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów informuje się, że dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem
przepisów obowiązujących na dzień jej organizacji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do
publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

Wnioski i uwagiw postępowaniuw sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosićwnieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia
2020 r., w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Jednocześnie informuję, że projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępny będzie również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku i jego ochronie” dalej „Projekty planów miejscowych
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą: Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów

przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 12 pkt 16

w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164
poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
OG Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektówmiejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego: południowo – zachodniej części Zedermana, Osieka, Zimnodołu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z
późn. zm.), a także w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Olkuszu : XLV/685/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018 r., Nr XLV/683/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października
2018 r., Nr XLV/684/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 października 2018r.
zawiadamiam owyłożeniu do publicznego wglądu projektówmiejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: południowo – zachodniej części Zedermana, Osieka, Zimnodołu wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko.
Granice obszarów objętych planami przedstawiono na załącznikach graficznych do obwieszczenia o tej samej treści, które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załączniki graficzne
dołączono również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://
bip.malopolska.pl/umigolkusz/.
Wyłożenia do publicznego wglądu projektów ww. planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędą sięw dniach od 22 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w
Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędą sięw dniu 13 lipca 2020 r.w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Sali Narad (nr 112) o godzinie:
15.00 dlamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej części Zedermana;
16:00 dlamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek;
17:30 dlamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zimnodół,
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i związanych z tym faktem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów informuje się, że dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem przepisów
obowiązujących na dzień jej organizacji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, projekty planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniemmożliwości udziału społeczeństwa w okresie ich wyłożenia do publicznego wglądu
wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.
Wnioski i uwagi w postępowaniuw sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosićwnieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2020
r.,w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Jednocześnie informuję, że projekty planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępne będą również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku i jego ochronie” dalej „Projekty planów miejscowych wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko”.
Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą: Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów

przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 12 pkt 16

w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164
poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.
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Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
o rozstrzygnięciu Konkursu na najbardziej

„EKO-nomiczny dom”
Z przyjemnością informuję o rozstrzygnięciu konkursu, który miał na celu
wyróżnienie i nagrodzenie właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Miasta
i Gminy Olkusz, za zastosowanie w tych budynkach rozwiązań oszczędzających
wodę i energię, wykorzystujących energię odnawialną, ekologiczne formy
ogrzewania itp.

Konkurs współfinansowany był z projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń
grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa
gazowe i biomasę” w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.2
Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Ocenie podlegał rodzaj oraz liczba zastosowanych w danym budynku rozwiązań
chroniących środowisko. Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz,
Komisja konkursowa, w dniach 22 i 26 maja br. dokonała oceny zgłoszonych
rozwiązań na podstawie wizji w zgłoszonych do konkursu budynkach.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Pan Dariusz z Olkusza
II miejsce - Pani Sabina z Troksa

III miejsce - Pani Barbara z Kosmolowa

Zwycięzcom przyznano wysokie nagrody pieniężne.

Serdecznie gratuluję Laureatom oraz zachęcamwszystkich
MieszkańcówMiasta i Gminy Olkusz do uczestnictwa
w innych konkursach organizowanych przez Urząd.

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 09.06.2020r.
do dnia 30.06.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości

przeznaczonych do najmu i dzierżawy:

• 8 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 11.07.2018r.
wwysokości: 126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszuwliczona zostaje
opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia
opłat: miesięcznie do 10 każdegomiesiąca z góry;

• działki nr 1449/13 o pow. 37 m2, nr 1449/15 o pow. 42 m2 - położone w Olkuszu przy
ul. Górniczej i ul. Staszica z przeznaczeniem pod wiatę śmietnikową i kontenery do
zbiórki odpadów komunalnych pow. 40 m2. Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr
VIII/88/2011 RadyMiejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 100,00 zł netto (tj.
brutto 123,00 zł). Terminwnoszenia opłat: rocznie do 31-gomarca każdego roku z góry;

• najem lokalu użytkowego położonego w Podlesiu o powierzchni 160 m2 na okres
3 lat - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawka czynszu
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.1091.2020 z dnia
20.05.2020 r. w wysokości: 10,00 zł netto w pierwszym okresie działalności i 200,00 zł
netto miesięcznie w następnych latach działalności. Termin wnoszenia opłat
miesięcznie - do 10-go każdego miesiąca z góry;

• część działki nr 2689/48 położonej w Olkuszu przy ul. Korczaka o pow. 40 m2

z przeznaczeniem pod garaż murowany na czas nieokreślony (dzierżawa na podstawie
obowiązującej umowy). Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady
Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 40,00 zł netto (tj. brutto 49,20 zł).
Termin wnoszenia opłat miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie
Najemcy/Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą
w przetargu.
• Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.
Dzierżawa, najem 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, najem 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 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
OG Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.
poz. 283, z późn. zm.), a także w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XIX/255/2012 z dnia 25 września 2012 r. oraz Nr XVI/269/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks - Braciejówka – etap B wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej treści, które wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Załącznik
graficzny dołączono również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu http://
bip.malopolska.pl/umigolkusz/.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu ww. zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 22 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków pokój nr 102, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r.w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w Sali Narad (nr 112) o godzinie
15.00. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju i związanych z tym faktem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów informuje się, że dyskusja publiczna odbędzie się z zachowaniem
przepisów obowiązujących na dzień jej organizacji.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2020 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do
publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.
Wnioski i uwagiw postępowaniuw sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosićwnieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia
2020 r., w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, na adres e-mail: poczta@umig.olkusz.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.
Jednocześnie informuję, że projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dacie wyłożenia, dostępny będzie również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce „Urbanistyka i Ochrona Zabytków” dalej „Publicznie dostępne wykazy danych, informacje o środowisku i jego ochronie” dalej „Projekty planów
miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Informuję, że:
1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenia.
2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą: Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów

przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podane danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 12 pkt 16

w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164
poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: j.cieslik@umig.olkusz.pl.
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• 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

POMYSŁ NA WEEKEND 
SZLAK KORDONÓW GRANICZNYCH

Niesułowice → Żurada → Niesułowice → Osiek → Gorenice → Niesułowice
Rowerowy „Szlak Kordonów Granicznych”,  tworzy pętlę o długości nieco 
ponad 20 km, której południowy fragment biegnie dawną granicą zabo-
rów; północny prowadzi pod Osiek. 
Początek „Szlaku Kordonu 
Granicznego” znajduje się na 
placu przy przebiegającej przez 
Niesułowice drodze wojewódz-
kiej 791, gdzie staraniem sołectwa 
Niesułowice odbudowano frag-
ment muru budynku rosyjskiego 
Urzędu Celnego, jaki wznosił się 
na przejściu granicznym. 
Największą ciekawostką szlaku, 
jest to, że w sporej części prowa-
dzi on po terenach, gdzie od 1815 
roku przebiegała granica pań-
stwowa pomiędzy  podporządko-
wanym Rosji Królestwem Polskim 
i Rzeczpospolitą Krakowską, 
a potem cesarstwem Austro-
Węgier. Pokonując trasę szlaku 
można zobaczyć miejsca, gdzie 

wznosiły się rosyjskie posterunki 
graniczne zwane kordonami, 
kamienne kopce, którymi ozna-
czano przebieg samej granicy oraz 
umocnienia. Z ustawionych tam 
tablic informacyjnych można się 
dowiedzieć, jak granica wpływała 
na życie miejscowej ludności. 
Są również informacje o wyda-
rzeniach, jakie miały tutaj miejsce 
w czasie Powstania Styczniowego. 
Wtedy maszerujące z Krakowa 
oddziały ochotników przekra-
czały nielegalnie granicę idąc na 
pomoc Powstaniu. Zatem jest to 
wycieczka nie tylko po pięknym 
terenie jurajskiej przyrody, ale 
także po historii.

Na terenie miasta i gminy Olkusz 
wyznaczono dziewięć szlaków: 
5 głównych i cztery łącznikowe 
o łącznej długości ponad 102 km, 
które przebiegają po najbardziej 
atrakcyjnych turystycznie rejonach 
i łączą się ze szlakami sąsiednich 
gmin. Olkuskie Szlaki są dostoso-
wane do możliwości przeciętnego 
turysty. Rowerzyści mogą samo-
dzielne planować sobie trasy tak, 
aby zamykały się one w krótsze 
bądź dłuższe pętle. Więcej in-
formacji i dokładny przebieg tej 
i wielu innych tras dostępne na 
stronie http://mosir.olkusz.pl

 v mosir.olkusz.pl

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

Ponad 20 lat
doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

Partnerzy:

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

Mimo pandemii liczna grupa dzieci i młodzieży trenuje online.

W dniu 9 czerwca 2020r.w Wolbromiu w SP nr 1, ul. Łokietka 10, odbył się egzamin na stopnie
uczniowskie. Egzamin przeprowadził Sensei Kazimierz Skalniak 4 dan i Sensei Kinga Skalniak 1 dan.
Informujemy również o możliwości wyrobienia aktualnego orzeczenia lekarskiego uprawniającego
do udziału w treningach i zawodach sportowych. Badania są bezpłatne dzięki współpracy z Panią
Lidią Gądek - Prezes Zarządu Miejsko - Gminnego Centrum Medycznego WOL-MED sp. z o.o.
wWolbromiu. Zainteresowani obowiązkowymi badaniami proszeni są o kontakt do 13 czerwca 2020
r. z Sensei K.Skalniak. W dniach 06.07. do 16.07 2020 roku obędzie się XI Obóz sportowy Jurajskiego
Klubu OYAMA Karate nad Morzem Bałtyckim w Sztutowie, gdzie będą aktywnie odpoczywać
i trenować zawodnicy JKOK wraz ze swoimi koleżankami i kolegami.

Mamy nadzieję, że od września wrócimy na „Dojo” (sala gimnastyczna, miejsce treningu). Przy
sprzyjających warunkach w październiku mamy zamiar zorganizować XXVI Mistrzostwa Polski
OYAMA PFK w Kata w Wolbromiu pod Patronatem Burmistrza MiG Wolbrom. Życzymy Wszystkim
Zdrowych i bezpiecznych wakacji. OSU!

Jurajscy Karatecy OYAMA
z Wolbromia i Olkusza

zamykają wyjątkowy sezon
szkoleniowy 2019/2020

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

Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Olkuski Szlak Gwarków finalistą 
Wydarzenia Historycznego Roku 2019

„Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich” zakwalifikował się do finału prestiżowe-
go plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2019” organizowanego przez 
Muzeum Historii Polski w Warszawie. Swój głos na olkuski projekt, zgłoszony 
w kategorii „Edukacja i multimedia”, można oddać do końca czerwca. Link do 
głosowania: http://whr.muzhp.pl/#vote
- Bardzo się cieszę, że nasz 
projekt został doceniony przez 
specjalistów i zakwalif ikował 
się do finału tego prestiżowego 
plebiscytu. To świadczy, że dzia-
łania, jakie podejmujemy, aby 
w niebanalny sposób przybliżyć 
mieszkańcom i turystom historię, 
zabytki i atrakcje naszego miasta, 
są słuszne. To, czy wygramy ple-
biscyt, zależy tylko od Państwa 
głosów, ale już sam fakt zakwali-
fikowania się do finału jest wyróż-
nieniem i służy promocji naszego 
miasta. Serdecznie gratuluję or-
ganizatorom wszystkich 15 pro-
jektów, które zakwalifikowały 
się do finału - mówi burmistrz 
Roman Piaśnik.
W tym roku do plebiscytu zostało 
zgłoszonych blisko dwieście pro-
jektów z kraju i zagranicy, z któ-
rych jury, pod przewodnictwem 
prof. Andrzeja Szczerskiego, 
dyrektora Muzeum Narodowego 
w Krakowie, wybrało 15 najcie-
kawszych, w tym nasz „Srebrny 
Szlak Gwarków Olkuskich”. 
Celem konkursu jest uhonorowa-
nie organizatorów, twórców oraz 
inicjatorów najciekawszych przed-
sięwzięć historycznych minionego 
roku, promujących historię i kul-
turę Polski w kraju i za granicą.
S r e b r n y  S z l a k  G w a r k ó w 
Olkuskich to projekt edukacyjny, 
dotyczący historii górnictwa rud 
ołowiu i srebra w Olkuszu. Jego 

główną częścią jest ścieżka eduka-
cyjno-historyczna „Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich” utwo-
rzona w październiku 2019 roku. 
Tworzy ją 18 rzeźb olkuskich 
gwarków. Kolejnym elementem 
projektu jest bezpłatna aplikacja 
„Olkusz – Szlak Gwarków” na 
urządzenia mobilne, która daje 
możliwość spaceru z wirtualnym 
audio przewodnikiem. Poza tym 
powstał quest „Srebrny Szlak 
Gwarków Olkuskich”, który zo-
stał opracowany i wydany w for-
mie ulotki przez olkuski magi-
strat. Została także opracowana 
i wydana drukiem gra planszowa 
typu memo związana z historią 
olkuskiego górnictwa i szlakiem 
gwarków, a w ubiegłym roku ol-
kuski magistrat opracował i wydał 

bezpłatne kalendarze z gwarkami 
na 2020 rok w kilku wersjach.
„Srebrny szlak gwarków olku-
skich” to część rewitalizacyjnego 
projektu „Modernizacja budyn-
ków: administracyjnego, terapeu-
tycznego wraz z kształtowaniem 
przestrzeni publicznej na cele 
społeczne w Olkuszu – zadania 
7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”, na 
który władze miasta pozyskały 
dofinansowanie z Regionalnego 
P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020.
P l e b i s c y t  „ W y d a r z e n i e 
Historyczne Roku 2019” jest 
organizowany przez Muzeum 
Historii Polski w Warszawie we 
współpracy z portalem historia.
org.pl oraz Muzeum
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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 

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

ANDZIA :)
Przedstawiamy Andzię - młodziutką, weso-
łą, pogodną sunię, która trafiła pod naszą 
opiekę.
Andzia ma około 2 lat, obecnie waży 25 kg, 
to jej właściwa masa ciała. Jakim określe-
niem można by nazwać Andzię? Wulkan 
pozytywnej energii ;) 
Uwielbia się bawić, jest radosna i uwielbia 
być blisko człowieka. Przytulanie i głaska-
nie to coś, co Andzia lubi najbardziej.
Sunia ma dzicze umaszczenie, bardzo cie-
kawy pyszczek, na którym od razu widać 
wszystkie emocje Andzi.
Sunia potrafi chodzić na smyczy, jest 
posłuszną dziewczynką.
Andzia może być troszkę zazdrosna o inne 
psiaki, szukamy dla niej domu raczej bez 
innych zwierząt lub zapraszamy na zapo-
znanie.
Bardzo prosimy o dobry, troskliwy, aktywny 
dom dla Andziulki.
Profilaktyka:
Suczka ma komplet szczepień, jest ogólnie 
zdrowa. Została odrobaczona i odpchlona. 
Została u nas zaczipowana i została wyste-
rylizowana.

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
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.

Usposobienie:
Chrupcio jest pieskiem energicznym, ale 
swój charakter ma. Jest psem w typie szpi-
ca i mocno wykazuje właśnie „szpicowy” 
temperament.
Nie lubi noszenia na rękach, zdecydowanie 
nie przepada za zabiegami pielęgnacyjnymi, 
ale uporaliśmy się z jego okrywą.
Chrupcio na pewno nie był przyzwyczajony 
do chodzenia na smyczy, teraz już lubi. Ogól-
nie dobrze współpracuje z opiekunami. Sam 
lubi się przytulać i szuka kontaktu, ale tak 
troszeczkę na własnych warunkach.
Psiak bardzo lubi ruch i spacery. Jest czystym 
zwierzakiem, załatwia swoje potrzeby na 
zewnątrz.
Chrupcio potrzebuje konsekwentnego 
opiekuna. Gdy pozna zasady właściwego 
zachowania powinien dobrze odnaleźć się 
w domu. Prosimy o dobry, doświadczony 
dom dla tego pięknego kudłacza.

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

HAPPY
Przedstawiamy Happy’ego - radosnego psia-
ka, który trafił pod naszą opiekę.
Happy ma około 3-5 lat, obecnie waży około 
25 kg, jest w dobrej kondycji, zadbany.
Prawdopodobnie, przynajmniej przez część 
swojego życia, Happy był trzymany na uwię-
zi, ale na szczęście nie ma złych zachowań.
Z całą pewnością psiak jest bardzo sprytny 
i radzi sobie np. z pokonywaniem ogrodzeń 
- wszystko byle być blisko ludzi.
Happy potrafi chodzić na smyczy, potrzebuje 
ruchu, zabawy, aktywności, ale doskonale 
współpracuje z ludźmi.
W pierwszych chwilach spaceru jest trochę 
podekscytowany, ale zwraca uwagę na opie-
kunów i z pewnością będzie dobrze z ludźmi 
współpracował.
Happy jest bardzo bystrym zwierzaczkiem; 
lubi się bawić, na pewno można z nim wiele 
zdziałać - zachowuje się jak typowy pies 
pracujący - prawdopodobnie drzemie w nim 
pies ras północnych.
Prosimy o dobry, aktywny dom dla naszego 
psiaka. Z całą pewnością będzie rewelacyj-
nym towarzyszem wspólnych, rodzinnych 
wędrówek.

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

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

Dbamy o Wasze bezpieczeństwo 
na najwyższym poziomie!

Drodzy Widzowie, w związku z ponownym otwarciem Kina Radość, wdro-
żyliśmy wszystkie procedury wytyczone dla kin przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
Wprowadzamy obowiązek 
zasłaniania nosa i ust oraz de-
zynfekowania rąk przy wejściu 
i wyjściu z kina, wyznaczamy 
miejsca przy kasie i w sali ki-
nowej w bezpiecznej odległo-
ści między sobą, sprzątamy 
i dezynfekujemy wszystk ie 
powierzchnie w budynku DK 
ze wzmożoną częstotliwością, 
wietrzymy salę kinową zgodnie 
z zaleceniami, a nasi pracownicy 
zachowują wszelkie środki bez-
pieczeństwa i ochrony osobistej.
Abyście czuli się naprawdę kom-
fortowo i bezpiecznie, idziemy 
jeszcze o krok dalej niż inne 
kina! Zakupiliśmy do sali kino-
wej sprzęty do dezynfekcji o naj-
wyższej jakości i skuteczności.
Nasza sala kinowa będzie odka-
żana kompleksowym systemem 
dezynfekcji  za pomocą suchej 
mgły, który jest wykorzystywany 
m.in. w szpitalach i karetkach 
pogotowia. Specjalistyczny de-
zynfekator wytwarza tzw. suchą 
mgłę, która wypełnia pomiesz-
czenie i odkaża w nim wszyst-
kie powierzchnie, łącznie ze 
ścianami, podłogami i sufitem. 
Wykorzystywaną w nim sub-
stancją aktywną jest nadtlenek 
wodoru, który eliminuje pełne 
spektrum patogenów. Po ze-
tknięciu z wydzieloną parą, li-

kwidacji ulegają groźne bakterie, 
wirusy oraz grzyby.
Dodatkowo w przerwach mie-
dzy seansami w sali kinowej 
uruchomione będą dwa naj-
nowszej generacji przemysłowe 
oczyszczacze powietrza, które 
zapewnią całkowitą wymianę 
powietrza w sali po każdej 
projekcji.
Zastosowanie obu rodzajów tych 
specjalistycznych urządzeń po-
zwoli na kompleksową dezyn-
fekcję sali kinowej, a wśród na-
szych widzów poprawi poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu pod-
czas seansu.
Przy wejściu na salę lustrzaną 
umieszczona została lampa bak-
teriobójcza emitująca promie-
niowanie UV-C. Oprawa została 
zaprojektowana w taki sposób, 
aby szkodliwe promieniowanie 
UV-C nie wydostawało się na 
zewnątrz urządzenia.

Promieniowanie UV-C o długo-
ści 253,7 nanometrów pozwala 
na rezygnację ze stosowania 
środków chemicznych, skutecz-
nie oczyszcza otoczenie, w tym 
powierzchnie, powietrze i wodę. 
Promieniowanie UV-C ma silne 
właściwości biobójcze, nieod-
wracalnie dezaktywuje bakte-
rie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz 
wszelkie inne drobnoustroje.

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz
Tel. 32 647 07 40 wew. 22

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

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
• Finansowanie zabiegów medycznych możliwe
w systemie ratalnym

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

APEL O POMOC
Szanowni Państwo, Pan Zbigniew po raz kolejny prosi o pomoc dla
swojej żony Anny za pośrednictwem naszej redakcji.
Przypomnijmy, że Pani Anna jest mieszkanką gminy Klucze, która na
co dzień zmaga się z wieloma trudnościami z powodu choroby
Heinego Medina, na którą cierpi od urodzenia. Porusza się na wózku
inwalidzkim a w codziennym życiu, pomaga jej mąż, który również jest
osobą niepełnosprawną.
Już raz pokazaliśmy, że wspólnymi siłami możemy wiele i tak rok temu udało się zebrać
środki na podjazd dla Pani Anny, który niesamowicie ułatwia jej życie.
Pani Anna potrzebuje stałej rehabilitacji, aby Jej stan zdrowia nie pogarszał się tak szybko,
dlatego też tym razem apel dotyczy pomocy w zebraniu brakującej części na łóżko
rehabilitacyjne.
Udało się otrzymać dofinansowanie z PFRON w wysokości 1200 zł koszt łóżka to 3500 zł,
brakująca część to 2300 zł.
Wpłata, każdej nawet najmniejszej kwoty zbliża Ich do zakupu wymarzonego łóżka.

Rachunek Bankowy: BANK PEKAO SA
Nr konta: 05 1240 4953 1111 0010 5900 5464

Tytuł wpłaty: ŁÓŻKO
Kontakt: Zbigniew Siemniszko, Tel.: 508 168 926
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KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

CIASTO Z RABARBAREM,  
PROSTY PRZEPIS
Ach, nadeszła wiosna, place się zapełniły samymi dobrymi warzywami 
i owocami, wśród nich pojawił się ukochany rabarbar. Rabarbar, który już 
dzisiaj widziałam w cenie 3,50 za taką porządną wiązkę. A jak rabarbar to 
musi być ciasto. Ciasto musi być lekko puchate, na nim kwaskowy rabar-
bar, może posypany cukrem przed podaniem. Ale to już zostawiam Tobie, 
ja wolę sam, jak czuję słodkawe ciasto i kwaśny miękki rabarbar.
Ciasto z rabarbarem
• 200 gram miękkiego masła
• 4 jajka
• 200 gram cukru
• 250 gram mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku 

do pieczenia
Masło kroimy w drobne kawałki 
i przekładamy do misy miksera, do-
dajemy cukier i miksujemy. Masło 
winno się zmienić w jasną masę, 
dodajemy wtedy po jednym jajku 
i dalej mieszamy. Gdy już dodamy 
jajka, dodajemy mąkę, ja dodaję na-
raz po 2 – 3 łyżki, wraz z proszkiem 
do pieczenie.
Formę wykładam papierem do 
pieczenia, na to wykładam ciasto, 
rozprowadzam po całej formie. 
Układam obrany i pokrojony ra-
barbar. Ja lubię jak jest go dużo : )
Wstawiam do nagrzanego do 180 
C piekarnika na 50 – 60 minut, gdy 
wbijesz patyczek w ciasto, patyczek 
musi być suchy. Nie wbijaj patyczka 
przez kawałek rabarbaru ; )
Gotowe! Szybko i prosto prawda ?
Smacznego!

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

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

Porady kulinarne:  
czy temperatura ma znaczenie?

Według badań 8 na 10 Polaków przygotowuje potrawy w domu, a w kuch-
ni spędza 6,1 godziny w ciągu tygodnia. Z drugiej strony ponoć zaledwie 
30% osób gotuje dla przyjemności. 
Dlaczego? Być może wynika to 
z efektów, jakie uzyskujemy i naj-
chętniej „oddalibyśmy fartucha”. 
Często nie wiemy bowiem jak przy-
gotowywać dania, aby wydobyć 
z nich odpowiedni smak. A tempera-
tura, czy czas przyrządzania potrawy 
mają duże znaczenie. Poniżej porady 
kulinarne, o których warto pamiętać 
podczas gotowania. 

W jakiej temperaturze 
gotować rosół?

Rosół – król niedzieli, gości na wielu 
polskich stołach, niezależnie od oka-
zji. Według sondażu „Sto pytań na 
stulecie niepodległości” to właśnie 
rosół jest wyborem nr 1 Polaków, 
przeganiając nawet pomidorową. 
Pierwszy przepis na tę zupę zna-
leźć można w książce kucharskiej 
„Compendium ferculorum, czyli 
zebranie potraw” wydanej w 1682 
roku. W jaki sposób zatem przy-
gotować tę zupę? Najważniejszym 
czynnikiem wpływającym na smak 
rosołu są czas i temperatura goto-
wania. To właśnie one wpływają na 
późniejszy smak dania. Optymalna 
temperatura gotowania rosołu wy-
nosi 85 °C. Dlaczego? W wyższych 
temperaturach (np. 95 °C) aromat 
mięsa przestaje być tak intensywny, 
a potrawa nabiera gorzkiego smaku. 
Z kolei, jeśli temperatura wynosi po-
niżej 85 °C, rosół może mieć krwi-
sty, metaliczny posmak. 

W jakiej temperaturze 
gotować jajka?

Gotowanie jajek bywa pierwszą 
czynnością kulinarną, jaką naby-

wamy w dzieciń-
stwie. I mimo że 
jest to dosyć prosty 
produkt, to obróbka 
termiczna wciąż 
bywa wyzwaniem 
dla wielu z nas. 
W jakiej tempera-
turze najlepiej jest 
je ugotować? Czas 
gotowania zależy od efektu, jaki za-
mierzamy uzyskać. Warto zacząć od 
podgrzania wody do temperatury ok. 
100 stopni, a następnie jajko (uprzed-
nio przechowywane w pokojowej 
temperaturze) umieścić w wodzie. 
Dzięki temu będziemy mieć pew-
ność w kwestii czasu, jaki spędziło 
w garnku, a co za tym idzie, łatwiej 
będzie nam przygotować jajko na 
miękko (ok. 3,5 minuty gotowania) 
lub na twardo (powyżej 8 minut). 
Idealna temperatura tłuszczy

Smażenie potraw zazwyczaj odbywa 
się w temperaturze powyżej 100°C. 
Warto jednak pamiętać o tzw. 
punkcie dymienia, czyli tempera-
turze, przy której tłuszcz zaczyna 
rozpadać się na glicerol i wolne 
kwasy tłuszczowe, a co za tym idzie 
- traci wszelkie własności odżywcze. 
W kolejnym etapie powstaje akrole-
ina. Wydziela się w postaci gryzą-
cego dymu, obniżając walory smako-
wane, a dodatkowo uważana jest za 
czynnik rakotwórczy. W jaki sposób 
dobrać zatem odpowiednią tempera-
turę, aby przygotowane danie było 
smaczne? Poniżej porady kulinarne, 
które mogą stanowić podpowiedź:

• Masło klarowane – temperatura 
dymienia wynosi ponad 250°C 
(idealnie nadaje się do smażenia 
na głębokim tłuszczu).

• Masło – temperatura 
dymienia wynosi ok. 170 °C 

• Smalec – temperatura 
dymienia wynosi 200°C 
(ze względu na wysoką 
zawartość nasyconych kwasów 
tłuszczowych, nie jest to tłuszcz 
korzystny dla zdrowia).

• Olej rzepakowy rafinowany- 
temperatura dymienia 
wynosi ok. 204 °C 

• Olej lniany nierafinowany- 
temperatura dymienia 
wynosi ok. 107 °C 

• Olej słonecznikowy 
rafinowany - temperatura 
dymienia wynosi ok. 227 °C 

• Olej kokosowy rafinowany ze 
stabilizatorami - temperatura 
dymienia wynosi ok. 232 °C 

• Oliwa z oliwek Extra Virgin 
- temperatura dymienia 
wynosi ok. 191 °C 

KRZYŻÓWKA SUDOKU
Poziomo:
3. Wtręt w tekście
7. Nad nim blindaż
9. Cieśnina między Portoryko a Haiti
10. Cuma
11. Reklamowany specyfik ziołowy
12. Kulszowa, to ischias
13. Klasa w liceum
15. Robin, legendarny banita z Sherwood
18. Rodzaj welwetu
20. Sport R. Nadala
21. Producent przyprawy Delikat
24. Owad pasożytniczy
27. Daw. pobór do wojska
28. Roślina motylkowata z czepnymi
wąsami
29. Pierwszy w gminie
30. ... archaiczna
31. Waluta Brazylii

Pionowo:
1. Miłostka
2. Obejście, zagroda
4. Pot. przeciętny zjadacz chleba
5. Bóg w islamie
6. Zasilane wpłatami
8. Tkanina na ciepłe bluzy
14. Słynne muzeum w Paryżu
16. Zimne lub bengalskie
17. Uczucie zaspokojenia
19. Sharon, amer. aktorka („Nagi instynkt”)
22. Wałkoń
23. Pas ziemi obsadzony roślinami
ozdobnymi
24. Piłkarze z Mediolanu
25. Niesamowity upał
26. Odmiana renety

Wypełnij diagram w taki sposób,
aby w każdym wierszu, w każdej
kolumnie i w każdym z dziewięciu
pogrubionych kwadratów 3x3
znalazło się po jednej cyfrze

od 1 do 9.

Litery na czerwonychpolach czytane
odgóry dodołu utworzą hasło.

Powodzenia!
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STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE 

Bukowno, Ul. Szkolna 1A
obok INTERMARCHE

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

tel: 32 100 20 57

ul
. K

ol
ej

ow
a

ul. SZKOLNA

WJAZD!
TUJESTEŚMY!

Intermarche

Upominek 
od firmy gratis! 

POLICJA

22-LETNI KIEROWCA STRACIŁ PRAWO JAZDY ZA ZBYT SZYBKĄ JAZDĘ
Mężczyzna jechał w terenie zabudowanym w Olkuszu z prędkością 102 kilometry. Zgod-
nie z przepisami na tym odcinku drogi można jechać najwyżej 50 kilometrów. Mężczyzna 
stracił uprawnienia. W takiej sytuacji nikt nie może liczyć na taryfę ulgową.
Nieodpowiedzialni  kierowcy, którzy przekraczają prędkość, stwarzają zagrożenie w ruchu 
drogowym, obligatoryjnie utracą  uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.  
Niejednokrotnie ryzykują  własnym życiem, życiem pasażerów,  ale także  innych użyt-
kowników drogi. 22-letniemu kierowcy forda, który 7 czerwca br. na drodze krajowej nr 
94 w Olkuszu  (skrzyżowanie dk nr 94 z ul. Słowackiego), jechał z prędkością 102 km/h, 
policjanci zatrzymali prawo jazdy. Ponadto kierowca forda  został ukarany mandatem 
karnym i otrzymał punkty karne. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest 
jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji drogowych.

OLKUSZ - W JEDNYM Z MIESZKAŃ ZNALEZIONO ZWŁOKI KOBIETY I MĘŻCZYZNY
W piątek tj. 5.06.br. około godziny 14.30 olkuscy policjanci zostali powiadomieni przez 
spółdzielnię mieszkaniową, że w  jednym  z mieszkań na osiedlu Słowiki w Olkuszu unosi 
się nieprzyjemny zapach. Na miejsce skierowano patrol policji. Drzwi do mieszkania były 
zamknięte.  Dopiero z pomocą strażaków  policjanci weszli  do środka. Tam, znajdowały 
się zwłoki 48-letniej kobiety i 65-letniego mężczyzny.
Na miejscu obecny był prokurator, przeprowadzono oględziny. Wstępnie wykluczono 
udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Ciała kobiety i mężczyzny zostały zabezpieczone 
do zakładu medycyny sądowej. Sekcja zwłok wskaże na przyczyny zgonu. W tej sprawie 
prowadzone jest śledztwo Prokuratury Rejonowej w Olkuszu.

POLICJANCI ZATRZYMALI POSZUKIWANEGO 23-LATKA
Dnia 4.06.20r. policjanci operacyjni zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany przez organy ścigania do odbycia kary 
pozbawienia wolności.
Policjanci prowadzą liczne akcje pod krypt. „poszukiwani”. Działania te powtarzane są cyklicznie 
kilka razy w roku. W akcję angażowani są policjanci wydziału kryminalnego, policjanci prewencji 
oraz dzielnicowi, którzy często wykazują się wiedzą oraz dużym rozpoznaniem w swoim terenie.  Od 
początku roku w powiecie olkuskim zatrzymano  96 osób. Wśród nich znalazły się osoby poszuki-
wane listami  gończymi, nakazami aresztowań, osoby podejrzane o przestępstwo czy do ustalenia 
miejsca pobytu. Osoby te ukrywały  się przed wymiarem sprawiedliwości, często zmieniały  swoje 
miejsca zamieszkania. Ukrywały się wśród znajomych czy rodziny. Dobre rozpoznanie, czujność 
policjantów, a także duże zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych 
przynoszą właściwe  efekty.  Przypominamy, że na stronie internetowej KPP w Olkuszu znajdują się dane osób poszukiwanych, 
wraz z ich wizerunkiem. W przypadku rozpoznania osoby poszukiwanej lub posiadania informacji o jej miejscu przebywania , o tym 
fakcie należy powiadomić policję, nr tel. 112. Takie zgłoszenia są anonimowe! 

OLKUSZ - ZATRZYMANY DILER NARKOTYKOWY
Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali 41-latka, 
który handlował środkami odurzającymi.
3. czerwca br. na ulicy Korczaka w Olkuszu, policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca gminy. 
Ze zgromadzonych przez funkcjonariuszy informacji wynikało, że mężczyzna może posiadać przy 
sobie narkotyki. W trakcie kontroli policjanci rzeczywiście znaleźli woreczek strunowy, w którym 
znajdowała się niewielka ilość marihuany.
Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny, policjanci znaleźli kolejne ilości marihu-
any oraz amfetaminy. Łącznie zabezpieczono prawie  70 gramów marihuany i 50 gramów amfetaminy. Mężczyznę zatrzymano 
i przewieziono do policyjnego aresztu. 4 czerwca br. prokurator przedstawił mu zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków 
i udzielania narkotyków ( art. 62 ust. 2 oraz 59 ust. 1  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii .  Dzień później,  Sąd Rejonowy w Olku-
szu wobec podejrzanego zastosował  tymczasowy areszt na okres  3 miesięcy.

OLKUSCY POLICJANCI ZLIKWIDOWALI NIELEGALNY SALON GIER,  
KTÓRY DZIAŁAŁ POD PRZYKRYWKĄ KAFEJKI INTERNETOWEJ

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu ujawnili działający na terenie miasta lokal, 
służący do prowadzenia gier hazardowych, który działał bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. 
Zgodnie z ustawą o grach hazardowych automaty do gier hazardowych mogą być udostępniane 
wyłącznie w kasynach, na których prowadzenie wymagana jest koncesja. Za to przestępstwo grozi 
kara grzywny oraz do 3 lat pozbawienia wolności.
Policjanci weszli do jednego z lokali na terenie miasta. Z posiadanych informacji wynikało, że 
działający jako „kafejka internetowa” lokal prowadzi gry hazardowe bez wymaganej koncesji lub 
zezwolenia.  Na miejscu mundurowi potwierdzili posiadane informacje. W pomieszczeniu znajdo-
wały się  urządzenia i sprzęt komputerowy, które służyły do prowadzenia gier hazardowych. Mundurowi zabezpieczyli komputery 
oraz znajdującą się w lokalu gotówkę. Prowadzone w tej sprawie postępowanie przygotowawcze wykaże, kto odpowiedzialny jest 
za organizowanie nielegalnych gier hazardowych.

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

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!!!

USŁUGI I WYNAJEM:
DŹWIG-ZWYŻKA 32 mb.

 504 050 140 Olkusz
Baza PKS
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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

Spawarka THF 224 Cena 2549,00 zł brutto
Model: THF AC/DC DIGITAL PLUS
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Prąd spawania: 200A
+ butla z Argonem lub mieszanką Ar / CO2

FUNKCJE URZĄDZENIA:
• spawanie MMA, AC/DC
• możliwość wyboru kształtu fali AC (4 opcje)
• obróbka cyfrowa fali AC
• częstotliwość PULSU AC 250 Hz

(zwiększone skupienie łuku)
• częstotliwość PULSU DC 1000 Hz
• funkcja 2T / 4T
• funkcja puls
• funkcja arc force
• funkcja hot start
• wbudowana pamięć

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

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
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

9.06.2020 Wtorek ul. Nullo 2
10.06.2020 Środa ul. Orzeszkowej 22 *

11.06.2020 Czwartek 
(Boże Ciało) al. 1000-lecia 17

12.06.2020 Piątek ul. K.K. Wielkiego 64 B
13.06.2020 Sobota ul. Skwer 6 *
14.06.2020 Niedziela ul. K.K. Wielkiego 24
15.06.2020 Poniedziałek ul. Rabsztyńska 2
16.06.2020 Wtorek al. 1000-lecia 17
17.06.2020 Środa ul. Skwer 6 *
18.06.2020 Czwartek al. 1000-lecia 2B
19.06.2020 Piątek ul. K.K. Wielkiego 64 B
20.06.2020 Sobota ul. K.K. Wielkiego 14
21.06.2020 Niedziela ul. K.K. Wielkiego 28 *
22.06.2020 Poniedziałek ul. K.K. Wielkiego 60 *
23.06.2020 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 64 B
24.06.2020 Środa ul. Krakowska 16
25.06.2020 Czwartek ul. Mickiewicza 7
26.06.2020 Piątek ul. Nullo 2
27.06.2020 Sobota ul. Skwer 6 *
28.06.2020 Niedziela ul. Orzeszkowej 22 *
29.06.2020 Poniedziałek ul. Piłsudskiego 22
30.06.2020 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 24
01.07.2020 Środa ul. Rabsztyńska 2
02.07.2020 Czwartek al. 1000-lecia 17
03.07.2020 Piątek ul. K.K. Wielkiego 64 B
04.07.2020 Sobota al. 1000-lecia 2B
05.07.2020 Niedziela ul. K.K. Wielkiego 24
06.07.2020 Poniedziałek ul. K.K. Wielkiego 14
07.07.2020 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 28 *
08.07.2020 Środa ul. K.K. Wielkiego 60 *
09.07.2020 Czwartek ul. K.K. Wielkiego 64 B

DYŻURY APTEK

Dyżury aptek obowiązują w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w godzinach od 20.00 do 24.00
* apteki oznaczone gwiazdką pełniom dyżur w godzinach od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego

DZIEŃ ADRES

9.06.2020 Wtorek ul. Skalska 22
10.06.2020 Środa oś. Skalska 9

11.06.2020 Czwartek 
(Boże Ciało) ul. Krakowska 2

12.06.2020 Piątek ul. Mariacka 6
13.06.2020 Sobota oś. Skalska 9
14.06.2020 Niedziela ul. 1 Maja 39
15.06.2020 Poniedziałek ul. Skalska 22
16.06.2020 Wtorek ul. Krakowska 43
17.06.2020 Środa ul. 1 Maja 39
18.06.2020 Czwartek ul. Krakowska 2
19.06.2020 Piątek ul. Mariacka 6
20.06.2020 Sobota ul. Skalska 22
21.06.2020 Niedziela ul. Krakowska 43
22.06.2020 Poniedziałek oś. Skalska 9
23.06.2020 Wtorek ul. Mariacka 6
24.06.2020 Środa ul. Skalska 22
25.06.2020 Czwartek ul. Krakowska 43
26.06.2020 Piątek ul. 1 Maja 39
27.06.2020 Sobota ul. Mariacka 6
28.06.2020 Niedziela oś. Skalska 9
29.06.2020 Poniedziałek ul. Krakowska 2
30.06.2020 Wtorek ul. Mariacka 6
01.07.2020 Środa oś. Skalska 9
02.07.2020 Czwartek ul. Krakowska 2
03.07.2020 Piątek ul. Skalska 22
04.07.2020 Sobota ul. 1 Maja 39
05.07.2020 Niedziela ul. Krakowska 2
06.07.2020 Poniedziałek ul. Krakowska 43
07.07.2020 Wtorek ul. 1 Maja 39
08.07.2020 Środa ul. Krakowska 2
09.07.2020 Czwartek ul. Mariacka 6

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

Nie Zwlekaj!
Dołącz do Nas!

gwarekolkuski@wp.pl 

Postaw na rozwój i zareklamuj
swój biznes w 55 miejscowościach.

Tel.:  698  805  242

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!!!

W tym niecodziennym czasie
życzymy wszystkim Państwu,

aby mimo wszystko wakacje 2020
dały Wam oddech, dużo słońca

i rodzinnego ciepła.
Abyście spędzili je w pięknych

okolicznościach przyrody,
czerpiąc energię z natury i słońca :)

Zespół ASESTRAVEL

Reklamy


