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WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

SPRZEDAŻ WĘGLA

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

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

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

CENTRUM MEBLI
NA WYMIAR

DOWOZIMY POD WSKAZANY ADRES!

PRODUCENT

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

Tel. 728 122 613

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

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7, 32-300 Olkusz
TEL: 791 097 989.

POMOC DROGOWA • TRANSPORT

TEL.: 5000 999 01
www.pomocdrogowaolkusz.pl

24h

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

TUSZE I TONERY
do każdego urządzenia drukującego!!!
PROFESJONALNY SERWIS KOMPUTEROWY
NOTEBOOKI • KOMPUTERY • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE
PODZESPOŁY KOMPUTEROWE
GAMING • PRODUKTY SIECIOWE
URZĄDZENIA FISKALNE
i wiele innych znajdź na

www.polnox.pl

Olkusz, ul. Francesco Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00

"U GÓRALA"

• Boazeria świerkowa szer. 7 cm, 9 cm • Podbitka pod dachy szer. 9.1 cm, 11.1 cm
• Deski elewacyjne 13 cm • Deski podłogowe • Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe

WSZYSTKO
Z DREWNA

• Listwy wykończeniowe z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu • Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne • Zabawki, ozdoby, bibeloty, skrzynki do decupage
• MEBLE OGRODOWE • MEBLE Z DREWNA SOSNOWEGO

Oferujemy:

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

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

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

Serdecznie zapraszamy:

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

DOSTAWY

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

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl tel. (32) 754 60 10
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Podziemne muzea w Olkuszu coraz bliżej
Wkrótce rozpoczną się prace dotyczące zaprojektowania i wykonania trasy multimedialnej w Olkuszu. W podziemiach ratusza powstanie ekspozycja
„Historia miasta Olkusza”, a w piwnicach budynku dawnego Starostwa wystawa „Górnictwo kruszcowe oraz mennica”. Nowoczesne i atrakcyjne dla
odbiorcy ekspozycje, które mają przekazywać ciekawe informacje o historii miasta z wykorzystaniem multimediów, są realizowane w ramach projektu
„Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”.
- Liczę, że dzięki prowadzonym pracom nie tylko przywracamy dawną
świetność budynkowi dawnego starostwa, ale także otwieramy nowy
rozdział olkuskiej turystyki. Zyskamy obiekty nowoczesne, niezwykle
interesujące, które będą atrakcyjne dla mieszkańców oraz gości Srebrnego
Miasta. Co szczególnie ważne, pomyśleliśmy również o osobach z niepełnosprawnościami. Równolegle prowadzimy prace na zamku w Rabsztynie,
dzięki czemu znacznie poszerzamy ofertę czasu wolnego w Olkuszu – mówi
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Obie ekspozycje będą prezentowały trzy główne elementy. Są nimi zabytkowe wnętrza średniowiecznych piwnic ratusza i kwartału królewskiego,
ciekawe znaleziska archeologiczne, na które natrafiono podczas prac przy
rewitalizacji starówki oraz opowieść o historii miasta i górnictwa srebra
i ołowiu. O wartości i znaczeniu olkuskich podziemi nie trzeba nikogo przekonywać. Unikatowe są także znaleziska archeologiczne, na jakie natrafiono
podczas rewitalizacji starówki. W trakcie rewitalizacji pozyskano prawie
100 000 zabytkowych przedmiotów, w tym monety, ceramikę, kawałki
ołowiu, skóry, elementy odzieży, miedziane odważniki i ozdoby. Wybrano
przeszło trzysta najciekawszych eksponatów, w tym 130 monet, które zostały
poddane konserwacji i będzie można je oglądać w podziemnych wystawach.
To wszystko ma uzupełnić ciekawa ekspozycja multimedialna.

Ekspozycja w podziemiach starostwa będzie poświęcona historii olkuskiego
górnictwa oraz mennicy królewskiej. Będzie tam można zobaczyć m.in.
stanowiska interaktywne, gdzie zostaną zaprezentowane modele i repliki
dawnych urządzeń górniczych i hutniczych, takich jak kierat, płuczka, śruba
Archimedesa, czy tzw. Pater noster. Będzie też część poświęcona metalurgii,
gdzie znajdzie się piec rosztowy, a zwiedzający dowiedzą się więcej o trzech
okresach wydobycia i produkcji metali w Olkuszu, czyli ołowiu, srebra
i cynku. Osobna część ekspozycji „Srebrny splendor” ma być opowieścią
o historii srebra od starożytności po czasy współczesne. W ekspozycji zostanie przedstawiona także historia olkuskiej mennicy. Przybliżeniu historii
olkuskiego górnictwa będą służyły multimedia, czyli m.in. filmy, animacje,
prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry edukacyjne. Zostanie opracowany
audioprzewodnik, także w wersji dla osób niepełnosprawnych, oraz spójny
system informacji i identyfikacji wizualnej. Szacuje się, że zwiedzanie ekspozycji poświęconej historii górnictwa będzie trwało około 45 minut.

Ekspozycja w podziemiach ratusza ma z kolei przedstawiać historię
Srebrnego Miasta. Jej elementem będzie m.in. przestrzenna makieta pokazująca Olkusz w czasach największej świetności, czyli pod koniec XVI
wieku. W podziemiach będzie można także zobaczyć replikę srebrnego
„Krzyża gwarków”, który znajduje się w olkuskiej Bazylice Mniejszej pw. św.
Andrzeja Apostoła oraz replikę astrolabium - urządzenia astronomicznego,
które należało do słynnego olkuskiego astronoma i astrologa Marcina Bylicy.
Część ekspozycji będzie poświęcona historii samego ratusza – siedziby władz
miasta, kancelarii i więzienia miejskiego. Na pewno dużą atrakcją będą liczne
multimedia, czyli filmy, animacje, prezentacje, nagrania dźwiękowe i gry,
jak również instalacje i eksponaty interaktywne, w tym makiety, modele
eksponatów oraz instalacje artystyczne. Zastosowanie multimediów ma nie
tylko uatrakcyjnić ekspozycję i formę przekazu, ale także dać możliwość
wyboru przez zwiedzających tematu i zakresu wiedzy oraz ułatwić zwiedzanie osobom niepełnosprawnym. Przewidziano dwa warianty zwiedzania podziemnej trasy multimedialnej, czyli zwiedzanie indywidualne oraz
zwiedzane grupowe z przewodnikiem. Zwiedzanie piwnic ratusza będzie
trwało około 45 minut.

O poprawność historyczną zaproponowanych rozwiązań zadbają pracownicy magistratu, a także dr hab. Dariusz Rozmus, który działa w zespole
inwestora zastępczego. Zadaniem firmy, która wygrała przetarg na prace,
będzie opracowanie szczegółowych scenariuszy i projektów wykonawczych
obu ekspozycji, a po ich akceptacji - kompleksowe wykonanie wystawy wraz
z dostawą i montażem urządzeń i sprzętu oraz uruchomieniem ekspozycji
i przeszkoleniem pracowników obsługi. Podstawą do opracowania scenariuszy i projektów wykonawczych wystaw jest - opracowana wcześniej na
zlecenie władz miasta - dokumentacja projektowa, w tym szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy oraz koncepcje obu wystaw.

Firma Trias AVI, która działa na rynku od ponad 20 lat, ma swoim koncie kompleksową realizację ekspozycji w Oddziale Muzeum Narodowego
w Szczecinie „Centrum Dialogu Przełomy” oraz ekspozycji przyrodniczej
Gorczańskiego Parku Narodowego, a także m.in. współpracę przy wykonaniu ekspozycji Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Firma
odpowiadała także za dostawę oraz montaż sprzętu multimedialnego do
kilkudziesięciu obiektów, w tym hal widowiskowych, muzeów, czy dworców
kolejowych.

Wartość umowy to 4 602 331,47 zł brutto, z czego znaczną część pokryje
unijna dotacja pozyskana przez władze miasta. Realizacja tego projektu
wzmocni rozwój gospodarczy i kulturalny miasta, a także wpłynie na wykreowanie nowego wizerunku Olkusza poprzez promowanie i upowszechnianie
w innowacyjny sposób wiedzy o historii regionu dzięki ochronie, zachowaniu
i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Srebrne Miasto zyska obiekt o dużym znaczeniu dla mieszkańców i przyjezdnych. Projekt zagospodarowania Kwartału Królewskiego przewiduje nie
tylko ekspozycję muzealną, ale również restaurację, pokoje hotelowe, ogród
z kameralną sceną, pomieszczenia konferencyjne, sklep z pamiątkami czy
pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego
w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi
Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji to około 20 mln
zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi kwota dofinansowania.

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

informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia
przy ul. K.K. Wielkiego 21 (dawny budynek ING):
• pomieszczenia biurowe o pow. 13 m2
i pow. 12,5 m2 wyposażone w media
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu,
przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
www.MEBLEbenek.pl

WYLEWKI MASZYNOWE

MIXOKRET

• Wylewki maszynowe
• Docieplenia pianą PUR
• Sprzedaż i transport
kruszyw i materiałów sypkich
• Niwelacje terenu
• Wykopy
• Rozbiórki

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

MEBLE

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

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB

USŁUGI:
• Wywrotką • Koparko-ładowarką • Koparką
Paweł Mstowski - Tel. 510 492 890
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 90 A, 32-310 Klucze
pawel.mstowski@interia.eu
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Olkusz: Stary cmentarz i staw Tomsi w nowej odsłonie
W olkuskim magistracie rozstrzygnięto przetarg na realizację kompleksowego zagospodarowania terenu wokół
stawu przy ul. Nullo (wraz z terenem Starego Cmentarza). Zostało ono wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji,
dzięki czemu Gmina Olkusz uzyskała wsparcie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
- Przystępując do Gminnego Programu Rewitalizacji, cieszyliśmy się mocno ze środków, które pozyskaliśmy na realizację tak
ważnych inwestycji. Przypomnę, że wartość wszystkich zadań,
realizowanych w różnych częściach miasta, to 26 mln złotych,
z czego 17,5 mln złotych pokryje dofinansowanie. Wiedzieliśmy
również, że tak duże zaangażowanie środków w tak krótkim
czasie będzie wyzwaniem. Szeroki zakres prac pozwala nam diametralnie zmienić Srebrne Miasto. Wszystko z myślą o mieszkańcach – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Wykonawcą inwestycji przy Starym Cmentarzu i stawie Tomsi, na
zlecenie władz gminy, będzie firma Leszek Wcisło J&R Roboty
Ziemne ze Skawiny. Przy stawie zostanie wykonana ścieżka rowerowa i chodniki, a także zamontowane elementy małej architektury, czyli ławeczki i kosze na śmieci. Na cmentarzu powstaną
utwardzone alejki. Zakres inwestycji obejmuje także remont kamiennych murów cmentarnych i bram. Planowane jest oświetlenie
terenu – na 14 słupach zostaną zamontowane oprawy oświetleniowe, a na dwóch projektory. Wcześniej zostaną ułożone kable
energetyczne. Koszt inwestycji, to 939 046,89 zł, z czego znaczną
część pokryją środki unijne pozyskane przez Gminę Olkusz. Prace
mają potrwać do końca września.

dowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-DK
w Olkuszu, a także przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszu. Część prac
Rea l iz ow a na inwest yc ja jest c z ę ś c ią sz ersz ego z ada n ia
została już wykonana. Wartość całego projektu to 2 754 691,05 zł,
„ Prz ebudowa i modernizacja obiektów: ku lt ur y, Sta rego
a kwota pozyskanego dofinansowania: 1 709 409,44 zł. W ramach
Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne
promocji projektu zostanie m.in. opracowana broszura z opisem
w Olkuszu – zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”. Uzyskało ono
historii Starego Cmentarza oraz zrealizowanych prac.
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województ wa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Staw przy ul. Nullo, zwany stawem Tomsi, to pozostałość dawPriorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie nych robót górniczych, jakie były prowadzone w tym rejonie.
11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głów- Stary Cmentarz powstał na początku XIX wieku. Na cmentarzu
nych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu znajduje się grób pułkownika Francesco Nullo, który poległ 5
Rozwoju Regionalnego. Umowę o dofinansowanie pomiędzy maja 1863 roku w bitwie pod Krzykawką. Nieopodal grobu boGminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto haterskiego Włocha rozciąga się kamienny mur, odgradzający
w dniu 18 kwietnia 2018 r. W skład całego zadania wchodzi: za- część prawosławną cmentarza. Na murze, zamienionym w Ścianę
gospodarowanie terenu wokół Przedszkola Nr 7 w Olkuszu, kom- Pamięci, od kilkunastu lat, staraniem grupy miłośników histopleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza rii ziemi olkuskiej, umieszczane są tablice upamiętniające olkuw Olkuszu (wraz z terenem wokół stawu przy ul. Nullo), przebu- szan poległych podczas wojen i powstań narodowych. Na terenie

KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTRYCZNE
Instalacje Elektryczne
Instalacje Alarmowe
Instalacje Odgromowe
Monitoring
Pomiary
Instalacja osprzętu elektrycznego
Pogotowie elektryczne 24/h

MICHAŁ WĄTORSKI

505 747 599

cmentarza znajdują się groby zasłużonych olkuszan. Są tu pochowani między innymi burmistrz Olkusza Aleksander Kujawski,
miejscowy proboszcz Władysław Kuczyński, założyciel i pierwszy naczelnik olkuskiej straży pożarnej Edward Chmielewski
i wielu innych. Przy wejściu na teren cmentarza umieszczona
jest kamienna tablica oznaczająca miejsce, w którym pochowano
szczątki zakonników – augustianów, jakie znajdowały się w kryptach wyburzonego na początku XIX wieku olkuskiego klasztoru.
Przez wiele lat społecznym opiekunem Starego Cmentarza był
Mieczysław Karwiński, podczas wojny żołnierz AK, a potem
działacz harcerski, który z własnych środków pokrywał koszty
wykonania części prac na cmentarzu. Ufundował także pomnik
„Pieta katyńska”.
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Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
OGŁOSZENIE

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz - oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków jako działka nr 1573 o pow. 4,4323 ha (RV – 4,3706 ha, RIVb - 0,0408 ha, dr – 0,0209
ha) położona w Niesułowicach, na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Dla
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę
wieczystą nr KR1O/00052422/7.
2. W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działce drzew niezbędne jest uzyskanie
pisemnego zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut.
Urzędu oraz Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
3. W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego
zadań umowa dzierżawy zostanie wypowiedziana Dzierżawcy z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia z możliwością zebrania ewentualnych zasiewów.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 (duża sala na parterze). Stawka wywoławcza rocznego czynszu
dzierżawnego wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
5. Postąpienie wysokości stawki rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych).
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu
nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie
do dnia 24.07.2020 r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta
i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: przetarg na dzierżawę działki nr 1573.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego
czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech
dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. Osoba, która
wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w
szczególności wznosić budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem. Obowiązkiem
Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno
prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy (w tym podatku od nieruchomości) - zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
8. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i
Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok. 111.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Jednocześnie Gmina Olkusz wyraziła zgodę TAURON Dystrybucja SA na wykonanie inwestycji
polegającej na zmianie lokalizacji linii kablowej sieci napowietrznej SN znajdującej się
na w/w działce.
10. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w
Olkuszu, pok. 111, tel. (032) 6260111. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać odwołany.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Olkusz o ogólnej powierzchni 6,6595 ha, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1570 o pow. 5,5420 ha (RV), nr 1577 o pow. 1,1175 ha
(PSV – 0,2632 ha, RV – 0,8543 ha) - położone w Niesułowicach, na czas określony tj. do 31.12.2020r.
z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy
w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00052422/7.
2. W przypadku konieczności usunięcia rosnących na działkach drzew niezbędne jest uzyskanie
pisemnego zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi tut.
Urzędu oraz Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
3. W sytuacji gdy przedmiot dzierżawy będzie Wydzierżawiającemu niezbędny do wykonywania jego
zadań (tj. w przypadku wyłonienia nabywcy w/w nieruchomości) umowa dzierżawy zostanie
wypowiedziana Dzierżawcy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia z możliwością zebrania
ewentualnych zasiewów.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.07.2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 (duża sala na parterze). Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego
(za cały okres dzierżawy) wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Postąpienie wysokości
stawki czynszu dzierżawnego wynosi: nie mniej niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00
zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748
1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 24.07.2020 r.
(w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z
podaniem tytułu wpłaty: przetarg na dzierżawę działek nr 1570, 1577.
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego
czynszu dzierżawnego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni
od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. Osoba, która wygra
przetarg zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie
może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wydzierżawiającego, a w szczególności wznosić
budynków i budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem.
7. Obowiązkiem Dzierżawcy jest ponoszenie, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno
prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy (w tym podatku od nieruchomości) – zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
8. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy w terminie dwóch tygodni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w
Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem, (w godz. 7.00 – 15.00) pok.111. Jeżeli osoba
ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
9. Jednocześnie Gmina Olkusz wyraziła zgodę TAURON Dystrybucja SA na wykonanie inwestycji
polegającej na zmianie lokalizacji linii kablowej sieci napowietrznej SN znajdującej się na w/w
działkach.
10. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w
Olkuszu, pok. 111, tel. (032) 6260111. W uzasadnionych przypadkach przetarg może zostać odwołany.

1.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana” 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
283 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr XXX/421/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana”,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Wiśliczka – Kosmolów – Zadole Kosmolowskie – fragment Zedermana” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu wykładanego do publicznego wglądu przedstawiono na załączniku graficznym do obwieszczenia o tej samej treści. 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/.
Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków,
ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz, pok. 219 w dniach od 28 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, w Sali narad (parter, pok. 112) o godz. 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.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony zostanie na stronie internetowej pod adresem www.umig.olkusz.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/.
Zgodnie z art. 8c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do ponownie wyłożonego
do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy
zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Olkusz, 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 14 września 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 planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego ponownego wyłożenia do publicznego wglądu wraz
z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.
Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone 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 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i
Gminy Olkusz.
Informuję, że:
1.
2.
3.
4.

Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz z siedzibą ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 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
Roman Piaśnik
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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 16.07.2020r.
do dnia 05.08.2020r. wywieszony będzie wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu:
• część działki nr 2115/29 o pow. 337 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Składowej z przeznaczeniem
pod działalność handlową o łącznej pow. 100 m2, - plac manewrowy o pow. 200 m2, - parking o pow.
28 m2 oraz - magazyn o pow. 9 m2 (teren dzierżawiony na podstawie obowiązujących umów
dzierżawy i najmu). Kioski stanowią własność osoby prywatnej. Stawki czynszu: za działalność w
wysokości 6,00 zł/m2 netto, za parking w wysokości 0,60 zł/m2 netto - ustalone na podstawie Uchwały
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r., natomiast za magazyn w wysokości
2,90zł/m2 netto oraz za plac manewrowy w wysokości 2,80 zł/m2 netto – ustalone zostały na
podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu nr 0050.346.2019 z 15.05.2019 r.
Termin wnoszenia opłat: miesięcznie – do 10-go każdego miesiąca z góry;
• część działki nr 2148/3 o powierzchni 29 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem
pod garaż murowany (garaż stanowi własność Gminy Olkusz – wynajmowany na podstawie
obowiązującej umowy) na czas nieokreślony. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.1151.2020 z dnia 25.06.2020 r. w wysokości: 90,00 zł netto. Termin
wnoszenia opłat miesięcznie - do 10-go każdego miesiąca z góry;
• część działki nr 612/4 położonej w Troksie o pow. 80 m2 z przeznaczeniem pod ogród przydomowy
na okres 3 lat (działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu nr 0050.1144.2020 z 25.06.2020 r. w wysokości: 25,00 zł.
Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca każdego miesiąca z góry;
• część działki nr 2579/6 o pow. 45m2 położonej w Olkuszu przy ul. K.K. Wielkiego z przeznaczeniem
pod zieleń przydomową na okres 3 lat (działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu
zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 72,00 zł (tj.
88.56 zł brutto). Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca każdego miesiąca z góry;
• część działki nr 5489/6 o pow. 460 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Cegielnianej z przeznaczeniem
pod ogród owocowo-warzywny na czas nieokreślony (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: 60,00 zł. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca każdego miesiąca z góry;
• część działki nr 2715 położonej w Olkuszu przy ul. Rataja o pow. 100m2 z przeznaczeniem pod
ustawione kontenery do zbiórki odpadów komunalnych zabudowane wiatą śmietnikową na okres 3 lat
(działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/
2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r., w wysokości 100,00 zł netto (123,00 zł brutto). Termin
wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca każdego miesiąca z góry.
W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy/Najemcy
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/najmu winne są w terminie wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę
nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. 700-1500(pok. nr 111) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-11.

„MOJA WODA” – kto i na co
może otrzymać dotację?
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców naszej gminy o możliwość
pozyskania funduszy na zagospodarowanie wody opadowej na własnej
działce przekazujemy informacje o programie „Moja Woda”, którego głównym celem jest zwiększenie retencji przy budynkach jednorodzinnych.
Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać dotację na
przydomowe mikroinstalacje
wodne.

Wsparcie przewidziano na zakup,
montaż i uruchomienie instalacji
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem,
w efekcie czego wody te nie będą
odprowadzane na przykład do
kanalizacji bytowo-gospodarczej,
kanalizacji deszczowej, rowów
odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości,
na tereny sąsiadujące, ulice, place
itp.
Otrzymane pieniądze będzie
można przeznaczyć na przewody
odprowadzające wody opadowe
(zebrane z rynien, wpustów do
zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik
retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację
rozsączającą oraz elementy do
nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dotacja wyniesie do 5 tys. zł,
przy czym nie więcej niż 80%
kosztów, które zostaną poniesione
po 1 czerwca 2020 r.
Nabór wniosków planowany
jest na początek lipca 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1
informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy
ogłoszeń obok pokoju 207 w dniach od 16.07.2020 r. do dnia 06.08.2020
r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
a\ nieruchomości lokalowej (mieszkanie nr 30) przy ul. Legionów
Polskich 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tj. 0,0147
części w działce nr 3349/3 o pow. 908 m2 objętej Księgą Wieczysta
nr KR1O/00014614/2
b\ nieruchomości lokalowej (mieszkanie nr 19) przy ul. Skalskiej 8
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej tj. 0,0381 części w
działkach nr 1777/28 i 1777/29 o łącznej pow. 1529 m2 objętej
Księgą Wieczysta nr KR1O/00032039/9
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Mieniem w godz. 7.00-15.00 w pok. 125 lub pod numerem telefonu
32 626 01 25.

ANDRZEJ DUDA WYGRAŁ W CAŁEJ GMINIE OLKUSZ

Oficjalnym zwycięzcą wyborów prezydenckich został Andrzej Duda, który otrzymał 51,03 proc.
głosów, natomiast jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski 48,97 proc. Frekwencja wyniosła 68,18
proc. Według Państwowej Komisji Wyborczej w powiecie olkuskim zwyciężył Andrzej Duda, który
wygrał w każdej z gmin, za wyjątkiem Bukowna, gdzie przewagę zdobył Rafał Trzaskowski, natomiast największym poparciem ówczesny Prezydent cieszył się w Gminie Wolbrom.
Powiat OLKUSKI: Frekwencja: 70,46%
Andrzej Sebastian Duda 35 814 głosów 58,65%
Rafał Kazimierz Trzaskowski 25 251 głosów 41,35%
A tak głosowano w następujących gminach:
Gmina BOLESŁAW: Frekwencja: 64,17%
Andrzej Sebastian Duda 2 059 głosów 51,39%
Rafał Kazimierz Trzaskowski 1 948 głosów 48,61%
Miasto BUKOWNO: Frekwencja: 66,91%
Rafał Kazimierz Trzaskowski 2 630 głosów 50,15%
Andrzej Sebastian Duda 2 614 głosów 49,85%
Gmina KLUCZE: Frekwencja: 70,21%
Andrzej Sebastian Duda 4 447 głosów 52,73%
Rafał Kazimierz Trzaskowski 3 986 głosów 47,27%
Gmina OLKUSZ: Frekwencja: 72,27%
Andrzej Sebastian Duda 15 038 głosów 56,34%
Rafał Kazimierz Trzaskowski 11 652 głosów 43,66%

Gmina TRZYCIĄŻ: Frekwencja: 72,33%
Andrzej Sebastian Duda 3 211 głosów 78,22%
Rafał Kazimierz Trzaskowski 894 głosy 21,78%
Gmina WOLBROM: Frekwencja: 70,08%.
Andrzej Sebastian Duda 8 445 głosów czyli 67,10%.
Rafał Kazimierz Trzaskowski 4 141 głosów, czyli 32,90%

Pochwal się pradziadkiem!
Olkuszanie w Bitwie Warszawskiej 1920 r.
W 2020 r. przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej – siedemnastej najważniejszej bitwy w dziejach świata. W powstrzymanie pochodu bolszewików i obronienie polskiej niepodległości zaangażowani byli również żołnierze z ziemi olkuskiej. Aktualna rocznica to najlepsza okazja, żeby o tym przypomnieć.
Olkusk ie oddzia ły P T TK
i Światowego Związku Żołnierzy
AK oraz grupa rekonstrukcyjna V
Batalionu Strzelców Olkuskich
zapraszają do w łączenia się
w budowę internetowej bazy
mieszkańców ziemi olkuskiej,
którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. W rodzinnych
zbiorach z pewnością znajdzie się
niejedno zdjęcie po pradziadku,
który sto lat temu pomógł pogonić bolszewików.
Zdjęcia lub skany archiwalnych
fotografii, książeczek wojskowych i innych pamiątek można
przesy łać na adres: olkuszanie1920@gmail.com. Każ dy
uczestnik akcji otrzyma m.in.
unikatowy kalendarz „Olkuszanie
dla niepodległości” na 2021 rok.

roku. Będzie je można składać
do właściwego Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodark i Wodnej, czyli
w pr z y pad k u m ieszk a ńców
naszej gminy do WFOŚiGW
w Krakowie.
Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024,
przy czym podpisywanie umów
o dotacje zaplanowano do 30

czerwca 2024 r., a wydatkowanie
środków do końca 2024 r.

Sz cz egółowe infor macje na
temat programu wraz z wzorem wniosku i listą w ymaganych dok umentów znajdują
się na stronie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i G o s p o d a r k i Wo d n e j
w Krakowie pod linkiem:
https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

Baza będzie sukcesywnie aktualizowana na stronie ak.olkusz.
pl (zakładka: OLKUSZANIE
1920). Dopełnieniem projektu
będzie w ystawa „Olkuszanie
w Bitwie Warszawskiej 1920”,
która zostanie zaprezentowana
w sierpniu na olkuskim rynku.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej mieszkańcy ziemi olkuskiej
walczyli w wielu jednostkach.
Ochotnicy zgłaszali się do V
Batalionu Strzelców Olkuskich,
Batalionu Harcerskiego, czy też
formowanych latem 1920 r. batalionów Armii Ochotniczej. Nie
sposób wymienić oddziałów, do

których z kolei trafili poborowi.
Szacuje się, że w walkach z bolszewickim najeźdźcą poległo
około 250 olkuszan. Projekt jest

współfinansowany ze środków
Ministra Obrony Narodowej.
Światowy Związek
Żołnierzy AK Koło Olkusz
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Wiele ciekawych i różnorodnych zajęć przygotowały olkuskie placówki dla dzieci i młodzieży,
spędzających wakacje w domu. Jeśli tylko ktoś będzie chciał z nich skorzystać, to przekona
się, że w Olkuszu nie można się nudzić.
- W tym roku mamy wyjątkową sytuację spowodowaną epidemią i nasze placówki nie
mogły przygotować oferty wakacyjnych zajęć w dotychczasowej formule i w pełnym
zakresie. Mimo to zaproponowały ciekawą propozycję różnorodnych i bezpłatnych
atrakcji kulturalnych oraz sportowych w bezpiecznej formule, z której warto skorzystać.
– mówi burmistrz Roman Piaśnik.
MOSiR. Tam także znajduje się kilka propozycji ciekawych wycieczek rowerowych po okolicy. Jeśli ktoś
chce zaplanować sobie wakacyjną wycieczkę rowerową, zachęcamy do skorzystania z sieci Olkuskich
Szlaków Rowerowych.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu
Przypominamy, że Biblioteka Centralna przy ul. F. Nullo 29b w Olkuszu jest czynna w godzinach obowiązujących przed wprowadzeniem kwarantanny tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 8.00 do
godz. 18.00, środę i sobotę od godz. 8.00 do godz. 16.00. Niestety z racji na ograniczenia spowodowane
pandemią nie jest możliwa organizacja zajęć dla dzieci w samej bibliotece. Niemniej warto skorzystać
z bogatego księgozbioru olkuskiej biblioteki i jej filii oraz ciekawej propozycji zajęć on-line, którą można
znaleźć na stronie olkuskiej Biblioteki
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
Z olkuskim MOK nie można się nudzić. W Centrum Kultury MOK przy ul. Szpitalnej 32 podczas wakacji
odbywają się warsztaty wokalne (zajęcia indywidualne i grupowe) oraz zajęcia plastyczne i fotograficzne
dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Z kolei w Domu Kultury przy ul. Nullo 29 prowadzone są wakacyjne
warsztaty gitarowe, klawiszowe i skrzypcowe (zajęcia indywidualne i grupowe), a na placu przed Domem
Kultury zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Kino „Zbyszek” zaprasza na bezpłatne seanse
filmowe dla dzieci pod hasłem „Bajkowe niespodzianki”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Oczywiście
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza także do zwiedzania placówek muzealnych, czyli Muzeum Afrykanistycznego. Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego oraz Kolekcji Minerałów i Skamieniałości. Co
prawda zamek Rabsztyn, z racji na prace budowlane nie jest dostępny do zwiedzania, ale warto odwiedzić Chatę Kocjana w Rabsztynie. Szczegółowe informacje na temat zajęć wakacyjnych można znaleźć na
stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu
Warto wybrać się do olkuskiej galerii, gdzie jest prezentowana wystawa malarstwa Marcina Korka.
Artysta zajmuje się szkłem artystycznym, malarstwem i projektowaniem graficznym. Jest autorem licznych wystaw i laureatem wielu nagród artystycznych. Jest nauczycielem w Zespole Szkół
Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Wystawę można oglądać do 20 lipca. Szczegółowe informacje na stronie GSW BWA.

Wakacyjny Plener Plastyczny „Zamek Rabsztyn”
Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w Wakacyjnym Plenerze Plastycznym „Zamek Rabsztyn”.
Plener trwa przez cały lipiec i sierpień. Zasady udziału są proste. Każde dziecko, jakie odwiedzi Rabsztyn
i będzie chciało narysować zamek, otrzyma bezpłatnie w Chacie Kocjana zestaw materiałów plastycznych i niespodziankę, a jak zostawi swój rysunek – upominek. We wrześniu planowana jest plenerowa
wystawa najciekawszych prac. Organizatorem Wakacyjnego Pleneru Plastycznego „Zamek Rabsztyn”
jest Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Olkuszu
i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Plener jest organizowany w ramach projektu Juromania. Szczegółowe informacje na stronie olkuskiego magistratu Olkusz.eu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
Ciekawą ofertę zajęć wakacyjnych przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zajęcia będą się odbywały na wolnym powietrzu
z zachowaniem obowiązujących wytycznych. We wtorki i soboty warto skorzystać z „Wakacyjnej szkółki
nauki i doskonalenia jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach”. Zajęcia odbywają się na terenie Parku
Rekreacyjno-Krajobrazowego „Silver Park” przy ul. Głowackiego od godz. 11.00 do 14.00 w soboty oraz
od 16.00 do 19.00 we wtorki. Z kolei w środy i czwartki olkuski MOSiR zaprasza na „Wakacje z MOSiR-em –
rozgrywki parkowe, animacje sportowe”. Zajęcia odbywają się na terenie „Silver Parku” od godz. 11.00 do
14.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Olkuszu.

Turystyka
Zachęcamy do odwiedzenia Punktu Informacji Turystycznej MSiT, jaki mieści się przy ul. Floriańskiej 8.
Można tam zaopatrzyć się w bezpłatne mapy, foldery i ulotki, a także uzyskać pomoc w zaplanowaniu trasy
wakacyjnej wycieczki po okolicy. Jednym z pomysłów na rodzinną zabawę z historią, są questy, czyli gry
miejskie. Pierwszy quest, „Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich” prowadzi po olkuskim szlaku gwarków. Przy
rozwiązywaniu zagadek przydadzą się informacje na tabliczkach przy każdym gwarku oraz nagrania z aplikacji „Olkusz – Szlakiem Gwarków”, jaką można pobrać z bezpłatnie ze Sklepu Play lub z AppStore. Drugi
quest „Śladami herbów i gmerków olkuskich” prowadzi po miejscach, gdzie można zobaczyć te ciekawe
pamiątki heraldyczne. Ulotki z questami można bezpłatnie otrzymać w Punkcie Informacji Turystycznej,
a także pobrać z portalu questing.pl. Dla osób, które interesują się historią, polecamy też, dwie trasy po
Olkuszu, jakie można pobrać z portalu TRInO, czyli Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację. Po
przerwie wznawiane są bezpłatne wycieczki w ramach akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2020”. Najbliższa wycieczka pt. „Krwawa środa 1940 – pamiętamy” odbędzie się w piątek 31 lipca. Uczestnicy spotykają się o godz. 17.00 pod Punktem Informacji Turystycznej (prosimy o zabranie maseczek). Organizatorem
spaceru jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Światowy Związek Żołnierzy AK – koło Olkusz.

Przypominamy, że z uwagi na prowadzone prace rewitalizacyjne, a także ciągłe zagrożenie epidemiczne
związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, basen na terenie kompleksu Czarna Góra pozostanie
w tym roku zamknięty. Można jednak korzystać z kortów tenisowych. Szczegółowe informacje na stronie

OBÓZ LETNI JURA JSKIEGO KLUBU OYAMA KARATE
Liczna grupa Jurajskich Karateków Oyama z Olkusza i Wolbromia pod opieką kadry wychowawców: mgr
Marta Skalniak, Sensei Kinga Skalniak 1 dan , Jakub Liszkowski, przebywają na obozie szkoleniowosportowym w Sztutowie od 6 do 16 lipca 2020r.
Czas biegnie szybko i w przyjemnej atmosferze. Odbywają się: treningi, kąpiel w basenie
i morzu. Grupa
odbyła wycieczki do wielu wspaniałych miejsc takich jak: Frombork, Westerplatte, Piaski, Kąty Rybackie.
Zapewnione atrakcje to: przejazd kolejką wąskotorową, gry w piłkę nożną, siatkówkę, tenis stołowy, kręgle,
dyskoteka oraz wieczorne ogniska z pieczeniem kiełbasek. Dzieci uczestniczyły również w ciekawej prelekcji
o genezie bursztynu. Zdrowi i opaleni pozdrawiamy wszystkich ze Sztutowa.
Organizatorem obozu jest Jurajski Klub Oyama Karate na czele z Sensei Kazimierzem Skalniakiem 4 dan.
Miejsko-Gminne
Centrum Medyczne
WOL-MED Sp. z o.o.
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Olkusz pełny Talentów

Ponad 320 uczniów z 10 szkół podstawowych gminy Olkusz uczestniczyło w roku
szkolnym 2019/2020 w dodatkowych zajęciach podnoszących ich kompetencje
językowe, matematyczne i informatyczne oraz umiejętności społeczne. Małopolskie
Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój
uzdolnień i wspieranie sukcesów najzdolniejszych uczniów z małopolskich szkół.
Wymiernym efektem realizacji działania jest także doposażenie szkół w sprzęt IT.
- W Olkuszu realizujemy mnóstwo dodatkowych projektów
edukacyjnych, które cieszą się
ogromnym zainteresowaniem
uczniów. Rozwijają swoje zainteresowania, kreatywność, a także
pogłębiają wiedzę. Dziękuję
wszystkim nauczycielom i rodzicom, którzy chcą i we właściwy
sposób potrafią rozbudzać w najmłodszych chęć do poszerzania
swoich horyzontów poza obowiązkowy program nauczania.
Jestem przekonany, że to zapro- atów konkursu, a jako nagrody centuje w przyszłości – nie kryje ufundowane przez Województwo
radości burmistrz Roman Piaśnik. Małopolskie - każdy z nich otrzyO zaangażowaniu uczniów i na- mał tablet, dysk zewnętrzny oraz
uczycieli w realizację zajęć naj- pendrive.

Zakończenie projektu
Małopolskie Talenty to nie koniec
dodatkowych zajęć rozwijających
kompetencje uczniów w naszych
szkołach. Od czerwca rozpolepiej świadczy uzyskanie przed Projekt „Małopolskie Talenty częła się realizacja największego
dwa zespoły uczniowskie nagród - I i II etap edukacji - gmina w historii gminy projektu eduw wojewódzkim konkursie na Olkusz” polegał na wykorzysta- kacyjnego, dofinansowanego ze
projekt edukacyjny, który zo- niu metody pracy projektowej źródeł zewnętrznych pn.: Rozwój
stał zrealizowany w Centrach w ciekawych tematach, które kształcenia ogólnego w szkołach
Wsparcia Uczniów Zdolnych. zostały wybrane przez zespoły podstawowych gminy Olkusz”.
G r u p a u c z e n n i c S z k o ł y uczniowskie. Były to m.in. za- Jego wartość to 5 813 903,21 zł.
Podstawowej Nr 9 pod okiem jęcia matematyczne, w czasie Oba w y ż ej wsk azane proPani Izabeli Polak, w ramach za- których uczniowie pracowali nad j e k t y r e a l i z o w a n e s ą
jęć z języka angielskiego, przygo- odpowiedzią na pytanie: W jaki w ramach Regionalnego Program
towała projekt: Jak nasze zdrowie sposób niektóre liczby wpływają Operacyjnego Województwa
i kondycja zależą od tego co jemy? na życie człowieka?, zajęcia ję- Małopolskiego na lata 2014 Z kolei Pani Małgorzata Wąsiel zykowe, mówiące o tym, W jaki 2020, Oś Priorytetowa Wiedza
przez cały rok wspierała swoich sposób różne kultury wpływają na i Kompetencje, z Europejskiego
uczniów w znalezieniu odpo- sposób ubierania się?, a także za- Funduszu Społecznego.
wiedzi na pytanie: Jak rozbudzić jęcia z Technologii Informacyjnozainteresowania matematyczne Komunikacyjnych dotyczące
uczniów szkoły podstawowej? wpływu strony internetowej na
Uczniowie uzyskali tytuł laure- promocję szkoły.

KĄCIK KULINARNY

CHLEB NA DROŻDŻACH
CODZIENNY W FOREMCE

Chleb na drożdżach codzienny, czemu taka nazwa ? Od kilku tygodni jemy tylko
ten chleb, usiłowałam zmienić na kupny w piekarni. Kupiłam, ale rodzina zapytała
a ten codzienny to kiedy zrobisz ? No i cóż było robić trzeba było chleb z piekarni
wstawić do zamrażarki. Na całe szczęście ten chleb jest prosty w przygotowaniu.
Dlaczego? bo całą w sumie pracę wykonuje mikser . No to zaczynamy.
Chleb na drożdżach
codzienny w foremce

(na 2 chleby – chcesz jeden wszystkie składniki podziel przez pół)

•
•
•
•
•

20 gram drożdży
1200 gram mąki
600 ml wody ledwo ciepłej
1 łyżka soli
zioła – jakie lubisz
* około 2 łyżek
• 1 łyżeczka cukru

Bierzemy miseczkę i wkruszamy do
niej drożdże, dodajemy cukier i 2
łyżki mąki. Zalewamy 0,5 szklanki
letniej wody, mieszamy. Miseczkę
stawiamy na kubku z gorącą wodą
to przyspieszy pracę drożdży.
Po około 10 minutach gdy drożdże
urosną, do misy miksera wlewamy
letnią wodą i dodajemy mąkę, zaczyn, sól, zioła i dajemy popracować
mikserowi. Przygotowujemy dwie
formy i wykładamy papierem do
pieczenia.
Gdy mikser już połączy wszystkie
składniki w jedną całość, wyciągamy ciasto. Przekładamy na blat
lekko podsypany mąką i wyrabiamy
na jednolite ciasto, kilka ruchów
i gotowe.

• Obiady domowe 17 zł (zupa +II danie)
• II danie 16 zł
Obiady w abonamencie
zawsze w niższej cenie!
• zupa 5 zł

Dowóz lub odbiór osobisty

Dzielimy ciasto na dwie części,
formujemy dwa podłużne wałki
i każdy wkładamy do foremki.
Foremki odstawiamy z ciastem do
wyrośnięcia na około 2 godziny do
zimnego piekarnika.
Wyciągamy formy z piekarnika
(chleb nam urośnie i wypełni
formę). Włączamy piekarnik na
200 C, gdy się zagrzeje wkładamy
chleby na środkową półkę, pieczemy 45 minut. Po tym czasie wyciągamy chleb z formy, odklejamy
papier i zostawiamy w piekarniku

jeszcze na 15 minut. Po tym czasie
wyciągamy chleb i ustawiamy na
kratce do wystygnięcia.
Ja chleby przechowuję w zimnym
piekarniku przez kolejne dni, przeważnie maks 2 ;)
* zioła – dodaj takie jakie lubisz .
U mnie króluje czarnuszka, cebula suszona, pestki dyni, czosnek
niedźwiedzi suszoy, suszone pomidory .. co mi pod rękę danego dnia
wpadnie ;) aczkolwiek ziół tajskich
nie dodałam wczoraj :)

Ulla Pałka

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Smacznie i do syta!

(od strony kuchni)
codziennie od 12.00 - 16.00

tel.: 511 441 554 • 537 426 400
Olkusz, Legionów Polskich 14
(pawilon I piętro)

Oferujemy organizację cateringu na imprezy okolicznościowe.
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Wakacyjne remonty – jak zaplanować prace?
Wakacje w pełni. W Polsce oznacza to także sezon remontowy. Jak pokazują badania, aż 78% Polaków decyduje się na remont
z powodu chęci odświeżenia aranżacji domu lub mieszkania. Na dodatek ostatnie miesiące zdecydowana większość z nas spędziła
w czterech ścianach, odkrywając zakamarki, które warto odnowić. Co istotne, zdecydowanie przechodzimy z myśli do czynów, gdyż
rynek już zanotował nawet 60-procentowy wzrost zainteresowania materiałami budowlanymi. A od czego warto zacząć rozmyślania o remoncie? Te wskazówki pomogą wam rozpocząć projekt.
Kto korzysta z przestrzeni mieszkalnej?

Przede wszystkim zastanów się, kto będzie głównym użytkownikiem
mieszkania. Czy w twojej rodzinie są małe dzieci, zwierzaki, osoby
z alergiami, a może seniorzy? Dlaczego to tak istotne? To proste wpłynie to na rodzaj wybranych materiałów, wielkość przestrzeni
oraz funkcjonalność wybranych sprzętów.
Jaki jest Twój styl?

Weź pod uwagę wszelkie specyfikacje stylistyczne, które możesz
chcieć uwzględnić podczas remontu lub zmiany wystroju wnętrza.
Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, spójrz na swoje otoczenie. Czy
Twój dom znajduje się w otoczeniu drzew i gór, nad morzem, albo
w centrum jednej z polskich metropolii? Położenie jest istotne, gdyż
ma wpływ na trwałość materiałów, które powinniśmy zastosować
w projekcie, a także może zainspirować nas podczas wyboru stylu,
który zastosujemy.
Od czego zacząć remont kuchni?

Badanie przeprowadzone w ramach kampanii „Warzywa i owoce – na
szczęście!” wykazało, że ok. 93% Polaków deklaruje, że zdarza im
się gotować w domu, a ponad 40% twierdzi, że robi to codziennie.
Oznacza to, że kuchnia powinna być przede wszystkim funkcjonalna
oraz łatwa do czyszczenia. Jeśli zgadzasz się z tym stwierdzeniem, to
wśród prac remontowych warto umieścić zmianę kuchenki gazowej
na gaz pod szkłem (np. Solgaz). - Palniki schowane pod ceramiką,
ułatwione czyszczenie, a przy tym oszczędność zużycia gazu – to
tylko niektóre z walorów płyt gazowych z ukrytymi płomieniami
– mówi Tomasz Pałosz z Solgaz. Dla fanów nowinek – na rynku
pojawiła się nie lada gratka – nowa linia płyt Innova, w których
zastosowano żarniki (wyeliminowano „cykanie”) oraz stabilizację
temperatury gotowania (możliwość ustawienia mocy palnika: od 1
do 9 lub wskazując pożądany zakres temperatury – od 40 do 250).
Co istotne – niezależnie, czy preferujesz nowoczesny, rustykalny,
czy tradycyjny wystrój - minimalistyczny design sprzętu sprawi,
że wpasuje się on w większość aranżacji kuchennych, naturalnie
komponując się z resztą urządzeń i mebli.

Jaką funkcję na spełniać
wyremontowana przestrzeń?

Ilość osób, które będziesz musiał pomieścić, wpłynie na to, ile
miejsca będziesz potrzebować,
i ile miejsca będzie potrzebne
na gry planszowe, przedmioty
codziennego użytku i inne bibeloty. Warto także zastanowić się
jak często spędzamy wolny czas
w mieszkaniu. Domatorzy z pewnością położą większy nacisk na
to, żeby dom był przestrzenią do
odpoczynku, a osoby często podróżujące mogą potraktować je
jako miejsce, w którym jedynie
śpią.
Jaki budżet zamierzamy
przeznaczyć?

Dane GUS dowodzą, że
średni wydatek, jaki ponosimy
w związku z remontem mieszkania, oscyluje wokół 9 639 zł. Co piąty
z badanych zadeklarował kwotę mniejszą niż 3000 zł, a 17% - ponad
10 000 zł. Oczywiście zawsze jest to kwestia indywidualna, jednak
już na etapie planowania warto przygotować kosztorys, w którym
znajdą się informacje takie jak:
• koszty nowych sprzętów,

• koszty roboczogodziny fachowca (jeśli
korzystamy z jego pomocy),

• koszty narzędzi i materiałów, które zostaną wykorzystane,

• koszty prądu lub wody, które wykorzystamy podczas remontu.

Jeśli odpowiedzieliśmy sobie na wszystkie najważniejsze pytania –
czas wziąć się do pracy. W końcu lato i urlop tak szybko mijają…

KRZYŻÓWKA

SUDOKU

Poziomo:
1. Mały samochód na bezdroża
4. Klejnocik, bibelot
7. Napisała „Zabić drozda”
8. Kości klatki piersiowej
9. Ucierpieli w wypadku
10. Fryzura z upiętych w węzeł
włosów
11. Plamki na ciele hieny
12. Gulgoczący samiec
13. ... Kolberg, folklorysta i etnograf
16. Zakładane przez kłusowników
20. Pisemne sprawozdanie z własnej
pracy naukowej
21. Był nim Witold Zawadowski
22. Szeroki pas zawieszony na szyi
kapłana
23. Przynosi ulgę mięśniom

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

Pionowo:
1. Miasto nad jez. Niegocin
2. Obiekt klasy zerowej
3. Kot Gargamela
4. Zdobią ją ikony
5. Potrawa z nerek zwierzęcych
6. Kartoflane łupiny
14. Zdaje kolokwia
15. Głosił nauki Jezusa
17. Osoba budząca współczucie
18. Cecha gleb bielicowych
19. Duże wiadro z klepek

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.
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

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

KANI

JUSTYNKA

- miły, trochę nieśmiały psiak.
Kani przez dłuższy czas błąkał się po ulicach, nikt go nie szukał. Kani jest młodym
pieskiem o ślicznym, trójbarwnym umaszczeniu. Piesio waży około 24 kg i to jego
właściwa masa ciała. Jest mocno umięśniony, ma zdrową, lśniącą okrywę włosową.
Usposobienie:
Kaniego początkowo podchodził do człowieka ze sporym dystansem, ale wobec
opiekunów jest ufny, otwarty. Musi mieć
kilka dni by zaufać.
Psiak wymaga konsekwentnego, ALE NIE
BRUTALNEGO, opiekuna, który nauczy go
życia w rodzinie.
Kani ładnie chodzi przy nodze, można iść
z nim nawet na długi spacerek. Jest cichym
psem, nie rozrabia i nie niszczy.
Kani może być dominujący wobec innych
psów, szukamy dla niego domu raczej bez
czworonogów.
Mamy nadzieję, że Kani nie będzie musiał
długo czekać na dom. To młody piesek.
Szybko się uczy. Czeka u nas na swój prawdziwy dom.
Profilaktyka:
Piesek otrzymał komplet szczepień, jest
ogólnie zdrowy. Został odrobaczony
i odpchlony. Jest zaczipowany i został
wykastrowany.

- prześliczna kotka.
To wspaniała, kochana, delikatna kicia.
Justynka ma około 7-8 miesięcy, waży 3
kg, większa już raczej nie będzie.
Kicia ma ciemne pręgi na stalowo-szarym
futerku, które pod spodem jest jasne.
Usposobienie:
Justynka jest miła i kochana choć na początku nieco ostrożna w kontakcie z opiekunami. Gdy się boi płacze, gdy jest ok mruczy
jak traktorek. Jest łagodna, nikogo nie
skrzywdzi.
To cudowna, kochana, delikatna koteczka-mruczusia. Bardzo zależy nam, by Justysia
jak najprędzej trafiła do kochającego domu.
Kotka korzysta z kuwety, jest czyściutka.
Ma apetyt i z pewnością wkrótce będzie
wyglądać jeszcze piękniej.
Bardzo prosimy o dobry dom dla Justynki.
Szukamy domu NIEWYCHODZĄCEGO!
Przed adopcją kotka prosimy o zaopatrzenie się w dobrej jakości karmę dla kotów,
drapak, żwirek, kuwetę i ewentualnie
zabawki.
Profilaktyka:
Kotka otrzyma komplet szczepień stosownych do wieku. Została odrobaczona
i odpchlona. Jest zaczipowana i została
wysterylizowana.

ADONISEK

- kotek
(Był tak chory, że przez kilka tygodni mocno
walczyliśmy o jego powrót do zdrowia, dziś
w końcu możemy napisać, że wygraliśmy!
Adonis wrócił do zdrowia, z każdym dniem
wygląda piękniej. Ma dobry apetyt, coraz
piękniejsze futerko, myje się i pielęgnuje
swoją okrywę, a jego oczka znów są pełne
blasku.)
Kotek jest dojrzały, ma na pewno minimum
5-6 lat, jeszcze długie życie przed nim.
Adonisek, pomimo swego stanu był bardzo
dzielny i walczył o zdrowie i życie. Kotek
jest dzielnym pacjentem, dobrze współpracuje z opiekunami.
Adoni lubi głaskanie i przytulanie, mruczy
jak traktorek, jest prześlicznym, miłym,
potulnym zwierzaczkiem.
Adonis waży 4 kg. ma piękne, biało-srebrzyste umaszczenie, przeszywająco seledynowe oczka.
Bardzo prosimy o troskliwy dom dla tego
pięknego mruczka.
Preferujemy domy niewychodzące.
Profilaktyka:
Kotek otrzymał komplet szczepień. Został
odrobaczony i odpchlony. Jest zaczipowany. Został 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

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

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

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
• Finansowanie zabiegów medycznych możliwe
w systemie ratalnym
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22
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. W poprzednim
numerze prosiliśmy o pomoc w zebraniu brakującej części prawie się udało do zakupu łóżka
brakuje zaledwie 400 zł, mamy czas do końca lipca więc 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
Małżeństwo kieruje również ogłoszenie do przedsiębiorców o możliwość wykupienia
powierzchni reklamowej na Ich podjeździe. Więcej szczegółów pod nr. tel.: 508 168 926

DYŻURY APTEK
DZIEŃ

ADRES

16.07.2020

Czwartek

17.07.2020

Piątek

ul. K. K. Wielkiego 24
ul. Rabsztyńska 2

18.07.2020

Sobota

ul. Buchowieckiego 15 A

19.07.2020

Niedziela

al. 1000-lecia 17

20.07.2020

Poniedziałek

al. 1000-lecia 2B

NZOZ "SANA - MED" 32 411 71 11

32 411 71 11

512 221 466

21.07.2020

Wtorek

Centrum Medyczne S5 sp. z o.o.

32 754 62 22

668 127 238

22.07.2020

Środa

23.07.2020

Czwartek

ul. K. K. Wielkiego 28 *

24.07.2020

Piątek

ul. K. K. Wielkiego 60 *

25.07.2020

Sobota

ul. K. K. Wielkiego 64 B

26.07.2020

Niedziela

ul. K. K. Wielkiego 64 B

27.07.2020

Poniedziałek

28.07.2020

Wtorek

29.07.2020

Środa

30.07.2020

Czwartek

31.07.2020

Piątek

ul. Skwer 6 *

1.08.2020

Sobota

ul. K. K. Wielkiego 24

2.08.2020

Niedziela

ul. Rabsztyńska 2

3.08.2020

Poniedziałek

al. 1000-lecia 17

4.08.2020

Wtorek

5.08.2020

Środa

6.08.2020

Czwartek

7.08.2020

Piątek

ul. K. K. Wielkiego 14

8.08.2020

Sobota

ul. K. K. Wielkiego 28 *

9.08.2020

Niedziela

ul. K. K. Wielkiego 60 *

10.08.2020

Poniedziałek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

11.08.2020

Wtorek

ul. K. K. Wielkiego 64 B

12.08.2020

Środa

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

NZOZ Zdrowie - Bydlin

32 642 60 13

NZOZ Zdrowie - Jaroszowiec

32 642 86 78

660 287 471

PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA WOLBROM
Przychodnia Wielospecjalistyczna w Wolbromiu

32 644 12 74

Ośrodek Zdrowia w Dłużcu

32 644 70 10

Ośrodek Zdrowia w Łobzowie

32 644 11 85

Ośrodek Zdrowia w Zarzeczu

32 646 51 74

32 644 10 29

PRZYCHODNIE MIASTO I GMINA TRZYCIĄŻ
SP ZOZ - Trzyciąż

12 389 40 23

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

506 201 665

ul. K. K. Wielkiego 64 B
ul. K. K. Wielkiego 14

ul. Mickiewicza 7
ul. Nullo 2
ul. Orzeszkowej 22 *
ul. Piłsudskiego 22

ul. Buchowieckiego 15 A
al. 1000-lecia 2B
ul. K. K. Wielkiego 64 B

ul. Mickiewicza 7

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

SANEPID OLKUSZ
Centrala

32 754 57 20

Alarmowy

506 197 234
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

INFOLINIA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA

800 190 590

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA w Nowym Szpitalu w Olkuszu

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
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.
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AGA

SERWIS OPON

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

POLICJA
NIETRZEŹWY KIEROWCA ZAKOŃCZYŁ SWOJĄ JAZDĘ W PRZYDROŻNYM ROWIE

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

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

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

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

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

KONKURENCYJNE CENY!!!

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

SKLEP MOTORYZACYJNY

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

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

44-letni kierowca opla, wjechał do rowu. Mężczyzna był nietrzeźwy. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszło w czwartek tj. 09.07.br. po godzinie 21 w Wolbromiu na ulicy Wiśniowej. 44-letni
kierowca opla stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy
mostek. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci i zbadali stan trzeźwości kierującego, okazało się, że
jest on nietrzeźwy. 44-latek miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został przewieziony
do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badania. Wkrótce odpowie za swoje zachowanie przed sądem.
Policjanci apelują o zachowanie trzeźwości na drodze
Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierowcy stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników dróg. Alkohol u kierowców
zmniejsza szybkość reakcji, ogranicza pole widzenia, obniża koncentrację, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości, znacznie obniża samokontrolę, powoduje senność, jak również błędną ocenę własnych możliwości.

DZIAŁANIA OLKUSKICH POLICJANTÓW DOPROWADZIŁY DO PRZEJĘCIA PONAD PÓŁTORA KILOGRAMA AMFETAMINY
Kryminalni Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zwalczający przestępczość narkotykową zatrzymali
37-latka, u którego w mieszkaniu i w wynajmowanych garażach, znaleźli środki odurzające. Mężczyzna
miał ponad półtora kilograma amfetaminy oraz pewne ilości marihuany i mefedronu, a także ukrytą
sporą ilość gotówki, w różnych walutach. Sprawca usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzania do obrotu środków odurzających wbrew przepisom ustawy.
37.letni mieszkaniec Olkusza od pewnego czasu był w zainteresowaniu policjantów zwalczających przestępczość narkotykową. Z posiadanych przez nich informacji wynikało, że mężczyzna może posiadać
w swoim mieszkaniu narkotyki. 8 lipca około godziny 9, kryminalni wspólnie z przewodnikiem psa,
wyszkolonego na wyszukiwanie środków odurzających, przeszukali mieszkanie a następnie udali się do
garaży, które mężczyzna wynajmował. Policjanci zabezpieczyli około 1600 gramów amfetaminy, 1,27
grama mefedronu i niewielką ilość marihuany, a także ponad 42 tysiące złotych w różnych walutach. Za posiadanie znacznej ilości substancji
zabronionych olkuszaninowi może grozić do 10 lat pozbawienia wolności a za przygotowanie do wprowadzania do obrotu wbrew przepisom
ustawy środków odurzających do 3 lat. Decyzją sądu 37-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

ZDARZENIE DROGOWE W SIENICZNIE Z UDZIAŁEM 5 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W niedzielę (5 lipca br.) przed godziną 17.00 policjanci olkuskiej drogówki, otrzymali zgłoszenie
o zderzeniu się 5 pojazdów, do którego doszło na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Sieniczno. Na
miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze i inne służby ratunkowe. Mundurowi zabezpieczyli miejsce
zdarzenia i wstępnie ustalili jego przebieg. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu
wynika, że 19-letnia kierująca samochodem osobowym marki Renault Megan nie zachowała należytej
ostrożności i chcąc włączyć się do ruchu, wykonała manewr skrętu w lewo tj. z ulicy Malinowa Góra na
dk 94 w kierunku Olkusza, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu kierowcy seat
leon, który uderzył w przód jej pojazdu. Na skutek tego uderzenia pojazd seat odbił się i uderzył w tylny
bok kolejnego samochodu marki Seat Leon oraz w przód pojazdu marki Skoda Octavia. Następstwem
tak silnego uderzenia było to, że skoda przesunęła się do tyłu uderzając w przód pojazdu seat cordoba. 4 osoby zostały zabrane do szpitala w Olkuszu. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Policjanci i technik
kryminalistyki sporządzali oględziny pojazdów i miejsca zdarzenia. Na czas trwania czynności policjanci wprowadzili objazdy. Jak ustalili funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego, zabrane do szpitala 4 osoby po przeprowadzonych badaniach, które wykazały ogólne stłuczenia klatki
piersiowej, zwolniono do domu.

NIETRZEŹWI KIERUJĄCY WYELIMINOWANI Z DRÓG OLKUSKIEGO POWIATU
Zarzuty, zakaz prowadzenia pojazdów, wysokie kary finansowe oraz liczne apele niestety nie odstraszają nietrzeźwych kierowców od wsiadania za kierownicę swych pojazdów. W miniony weekend
z dróg naszego powiatu funkcjonariusze wyeliminowali kilku nietrzeźwych kierujących.
Nad ranem dnia 4.07.br. policjanci zostali wezwani na zdarzenie drogowe w Olkuszu na ulicę Żuradzką
- rejon przejazdu kolejowego. Tam z relacji zgłaszającej dróżniczki wynikało, że kierujący motorem
stracił panowanie nad pojazdem i wywrócił się. Poszkodowany został zabrany do miejscowego Szpitala. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu.
Także wieczorem tego samego dnia w gminie Wolbrom tamtejsi funkcjonariusze, zostali wezwani do
zdarzenia drogowego. Na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że kierujący vw golv nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do zdarzenia będąc w stanie nietrzeźwości oraz nie posiadając przy
sobie prawa jazdy. W wyniku nieprawidłowo zabezpieczonego ładunku jeden z elementów tj. walizka wypadła z pojazdu vw golf i i uderzyła
w jadący prawidłowo pojazd fiat, uszkadzając jego zderzak. Ponadto okazało się, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną do odbycia kary aresztu
za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu.
Także wczorajszego wieczoru w Kluczach mundurowi zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. Mężczyzna kierując pojazdem marki Fiat Stilo w stanie
nietrzeźwości doprowadził do kolizji drogowej. Podczas transportu zatrzymany oferował funkcjonariuszom korzyść majątkową w zamian za
odstąpienie od wykonania czynności.

PRZYŁAPANA NA KRADZIEŻY SZYBKO SKONSUMOWAŁA TOWAR
35-latka przyłapana na kradzieży alkoholu w sklepie, szybko napiła się kradzionej wódki, sądząc że nie
będzie musiała zwracać napoczętej butelki. Została ujęta przez ochronę i przekazana Policji. Z uwagi
na stan zamroczenia trafiła do wytrzeźwienia.
Do nietypowej kradzieży, doszło dnia 3 lipca br. 35-letnia kobieta, w jednym z olkuskich marketów,
ukradła butelkę wódki. Gdy ochrona sklepu poinformowała ją, że wzywa na miejsce policję, kobieta
uznała, że przecież jak upije z butelki, to nie będzie musiała zwracać towaru, więc bez namysłu wypiła
część jej zawartości. Badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Ponieważ kobieta nie miała stałego miejsca zameldowania, funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu
35-latki do wytrzeźwienia. Kobieta po wytrzeźwieniu została zwolniona, teraz odpowie za kradzież
przed sądem. Kodeks wykroczeń przewiduje za ten czyn karę aresztu, ograniczenia wolności albo karę
grzywny.

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Upominek
od firmy gratis!
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Bukowno, Ul. Szkolna 1A
obok INTERMARCHE
Pn. - Pt. 700 - 1900, Sob. 700 - 1400

tel: 32

100 20 57

POLICJANCI OGNIWA PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO ZATRZYMALI PARĘ,
KTÓRA W MIESZKANIU MIAŁA NARKOTYKI A POD OPIEKĄ MAŁOLETNIE DZIECI
Na jednym z olkuskich osiedli policjanci prewencji zapobiegli tragedii, do której mogło dojść gdyby nie
ich czujność i spostrzegawczość. Mundurowi zatrzymali kobietę i mężczyznę, u których w mieszkaniu
znaleziono znaczną ilość narkotyków oraz pistolet gazowy z amunicją. Przy czym, zatrzymana kobieta
miała pod opieką trójkę swoich małych dzieci.
Dnia 26 czerwca br. dyżurny olkuskiej komendy, otrzymał od kuratora sądowego zgłoszenie o tym, że
asystent rodziny z ośrodka pomocy społecznej nie może wejść do mieszkania podopiecznej w którym
znajdują się małe dzieci. Zaniepokojona asystentka spróbowała skontaktować się z kobietą telefonicznie. Telefon odebrał syn i powiedział, że nie może dobudzić mamy. W trosce o bezpieczeństwo domowników dyżurny natychmiast wysłał tam patrol policji. Na miejscu funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, zastali 22 -letnią kobietę i 21-letniego mężczyznę. W mieszkaniu przebywały dzieci
w wieku : 4 lat, 2 lat i 14 miesięcy. Matka dzieci, która otworzyła drzwi tłumaczyła, że zasnęła i nie słyszała pukania. W mieszkaniu spał również partner kobiety, który także rzekomo nie słyszał pukania. W trakcie interwencji uwagę policjantów przykuła nieznaczna ilość białego proszku rozsypanego na komodzie. Funkcjonariusze podejrzewali, że mogą to być narkotyki – nie pomylili się. Podczas przeszukania
w mieszkaniu znaleziono środki odurzające (wstępna analiza wykazała, że było tam ponad 34 gramów
marihuany, ponad 23 gramów amfetaminy i 47 sztuki tabletek extasy). Ponadto 21-latek posiadał pistolet gazowy wraz z amunicją. Para została zatrzymana. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Para może usłyszeć także inne
zarzuty - sprawa jest rozwojowa. Dzieci przekazano tymczasowo pod opiekę babci.
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SKLEP TECHNIK

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
v „BAYALA I OSTATNI SMOK”
Reżyseria: Aina Järvine, Gatunek: Animacja / Fantasy / Przygodowy, Produkcja: Luksemburg / Niemcy
• 16.07 godz. 16.00
v „NA TOPIE”
Reżyseria: Nisha Ganatra, Gatunek: Melodramat / Muzyczny, Produkcja: USA
• 16.07 godz. 19.00 • 17.07 godz. 19.00 • 18.07 godz. 19.00 • 19.07 godz. 19.00 • 23.07 godz. 19.00
v „GANG ZWIERZAKÓW”
Reżyseria: Reinhard Klooss, Gatunek: Animacja / Komedia, Produkcja: Chiny / Niemcy / Wielka Brytania
• 17.07. godz. 16.00 • 18.07 godz. 16.00 • 19.07 godz. 16.00 • 21.07 godz. 11.00 • 23.07 godz. 16.00

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

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

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

IMY
ZATRUDNRA
OPERATO D 25 t.
DŹWIGU O

tel. 32 649 16 00 • 601 747 264
Zapraszamy na występ kabaretu Smile z nowym programem 18 września 2020 r. godz. 17:00 oraz godzina 20:00 w Domu kultury w Wolbromiu. Program „Tu i Teraz” to wynik wielomiesięcznych obserwacji
prowadzonych przez Kabaret Smile. Po wnikliwej analizie zebranego materiału z #obserwujemywas,
powstał program ukazujący szeroki przekrój codziennych sytuacji z życia zarówno typowego „Seby”,
jak również celebrytów z pierwszych stron gazet.
Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina, wpływ nowych technologii i mediów społecznościowych na
nasze życie, to tylko nieliczne tematy, które w zabawny sposób przedstawia w swoich skeczach Kabaret
Smile. Nie zabraknie również uwielbianych przez widzów piosenek.
Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom Bilety do zakupienia na stronie: dk.wolbrom.pl

WAKACYJNE WARSZTATY PLASTYCZNE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
22.07.2020 r. godz. 9.30 ZAJĘCIA PLASTYCZNE: RODZAJE KOMPOZYCJI W MALARSTWIE ARTYSTYCZNYM
Na zajęciach zajmiemy się poszerzeniem wiedzy o rodzajach kompozycji, gatunkach i zasadach stosowanych w różnych okresach historii sztuki.
28.07.2020 r. godz. 9.30 ZAJĘCIA PLASTYCZNE: PODSTAWY MALARSTWA KOLORYSTYCZNEGO
Na zajęciach zajmiemy się przybliżeniem podstaw i założeń malarstwa kolorystycznego.
Zajęcia odbywają się w Centrum Kultury ul. Szpitalna 32

PROJEKTOWANIE W 3D
"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Kontakt:
Zapraszamy do
Małgorzata Poznańska
Regionalnego Biura
tel. 696-052-702;
Oriflame w Olkuszu
email:
ul. Kr. K. Wielkiego 57

MEBLE NA WYMIAR

Świat należy
do kobiet

mpoznanska1@vp.pl
poniedziałek 1600 - 1800 www.twoje-ori.olkusz.pl
środa 1300 - 1700
zapraszamy do sklepu internetowego:
piątek 1200 - 1800 http://beautystore.oriflame.pl/842930

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE A.M. Kostulski

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy przed pogrzebem
Olkusz, ul. Szpitalna 22
Chłodnia gratis

GwarekOlkuski
510 190 038
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 34, 32-300 Olkusz
Biuro czynne:
pon. - pt. w godz. 900 - 1500

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

Postaw na rozwój i zareklamuj
swój biznes w 55 miejscowościach.
Szybikowa 5, 32-300 Olkusz
tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl

tel: 32 643 01 59, 32 643 17 65, 604 249 478, 608 559 224
gwarekolkuski@wp.pl

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

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.

Nie Zwlekaj!
Dołącz do Nas!
Tel.: 698 805 242
gwarekolkuski@wp.pl

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach:

• Bogucin Duży • Bogucin Mały • BOLESŁAW • Braciejówka • Brzozówka • BUKOWNO • Bydlin • Chechło • Chełm •
• Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • KLUCZE •
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •
• Laski • Małobądz • Michałówka, Niesułowice • Olewin • OLKUSZ • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •
• Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Strzegowa• Troks • TRZYCIĄŻ • Ujków Nowy • Wierzchowisko •
• Witeradów • WOLBROM • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie
całego powiatu olkuskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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CENTRUM OGRODNICZE

ACZER

Polecamy wycieczki w Polsce
w super atrakcyjnych cenach,
BEZPIECZNE :)

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

Tatry, Pieniny, Wrocław:
1 dzień, przejazd autokarem,
opieka przewodnika, ubezpieczenie,
cena od 99 PLN

tel.

Góry Świętokrzyskie:
2 dni, śniadania, przejazd autokarem,
opieka pilota, ubezpieczenie,
cena od 369 PLN

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

Europa otworzyła granice dla turystów
- zapraszamy po oferty wypoczynku w:
Chorwacji, Bułgarii,
Hiszpanii, Grecji oraz na Malcie

662 121 525
OLKUSZ, ul. Zagaje 48

www.aczer.com.pl

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

PILAR-KOS Paweł Maroszek

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

Zapraszamy:
OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 10.00 - 13.00

tel. 518 718 020

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

Siatki okienne
i drzwiowe
przeciw owadom
PRODUCENT MOSKITIER

tel. 882-007-801

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

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN
biuro@moskitiery.olkusz.pl

