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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

Tel. 728 122 613

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

WĘGIEL WYŁĄCZNIE Z POLSKICH KOPALŃ!

SPRZEDAŻWĘGLA

DOWOZIMY PODWSKAZANY ADRES!

Rodaki, ul. Rzeka (przy drodze głównej 791)

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

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

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7, 32-300 Olkusz

TEL: 791 097 989.
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Już niedługo nowe kamery 
monitoringu miejskiego

30 nowych kamer z pełną infrastrukturą techniczną powstanie w ramach rozbudo-
wy systemu miejskiego monitoringu. Tym razem obejmie on wybrane punkty Os. 
Pakuska oraz Os. Słowiki. Gmina Olkusz ogłosiła właśnie postępowanie na przepro-
wadzenie prac w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcę oraz cenę, za jaką 
zostaną wykonane roboty, poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. Otwarcie ofert 
odbędzie się 14 sierpnia. Monitoring zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.
- Nowoczesny monitoring stał 
się szczególnie istotnym ele-
mentem troski o bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Nie tylko 
pomaga w ustalaniu sprawców 
przestępstw lub wykroczeń, ale 
ma również ważne zadanie pre-
wencyjne – tam, gdzie są kamery, 
wykroczeń jest mniej. Budujemy 
monitoring oparty na infrastruk-
turze, która w przyszłości – oraz 
w miarę dostępności środków 
finansowych – pozwoli na dal-
szą rozbudowę – mówi Roman 
Piaśnik.
W szczegółowy zakres prac 
wchodzi m.in. zaprojektowa-
nie, budowa, uruchomienie, 
testowanie i oddanie do użytku 
infrastruktury monitoringu wi-
zyjnego, opracowanie wszelkiej 
niezbędnej dokumentacji w szcze-
gólności: projektowej, budowlanej 
i wykonawczej oraz opracowanie 
dokumentacji powykonawczej 
wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień, pozwoleń i opinii 
technicznych, wybudowanie 
światłowodowej sieci transmisji 
danych (budowa rurociągów li-
nii kablowych i zaciąganie kabli 
w istniejących rurociągach ka-
blowych), wykonanie 30 punk-
tów kamerowych (20 kamer na 

Osiedlu Słowiki, 10 kamer na 
Osiedlu Pakuska), wykonanie 
przyłączy zasilających, dostarcze-
nie, uruchomienie i przyłączenie 
do wybudowanej sieci 30 kamer 
stałopozycyjnych, dostawa oraz 
zainstalowanie i uruchomienie 
serwerów rejestrujących i zarzą-
dzających i pamięci masowych, 
wyposażanie węzłów sieciowych 
i punktów kamerowych w nie-
zbędne urządzenia sieciowe i zasi-
lające wraz z oprzyrządowaniem, 
a także konfiguracja i uruchomie-
nie systemu monitoringu wizyj-
nego zgodnie z opracowanymi 
projektami.
Kamery zostaną usytuowane 
w miejscach umożliwiających 

najlepszą obserwację w zakresie 
pokrycia terenu oraz możliwości 
identyfikacji zdarzeń. Planowana 
budowa monitoringu ma przyczy-
nić się do wzrostu poczucia bez-
pieczeństwa w monitorowanych 
obszarach, szybkiej interwencji 
służb na zdarzenia zaobserwo-
wane przez obsługę operatorską 
monitoringu, przeciwdziałania 
aktom wandalizmu w miejscach 
i obszarach monitorowanych, oraz 
gromadzenia materiałów dowo-
dowych w celu ujawniania i zwal-
czania przestępstw i wykroczeń.

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

• 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

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

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

www.MEBLEbenek.plwww.MEBLEbenek.pl

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

Partnerzy:

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

Od 06 do 16 lipca 2020 r. liczna grupa dzieci i
młodzieży z Jurajskiego Klubu OYAMA Karate z
Olkusza i Wolbromia oraz koleżanki, koledzy,
znajomi i przyjaciele aktywnie wypoczywali w
Sztutowie. Kierownikiem i organizatorem obozu
był Sensei Kazimierz Skalniak 4 dan,
wychowawcami: pani mgr Marta Skalniak, Sensei
KingaSkalniak 1danoraz Sempai JakubLiszkowski.
Uczestnicyobozuaktywniewypoczywali, poznawali
Sztutowo i okolice – był spacer pod Muzeum
Stutthof – obóz koncentracyjny, wycieczka
autokarem do Fromborka - zwiedzanie Katedry,
zapoznanie się z 30-letnim okresem pobytu we
Fromborku Mikołaja Kopernika, gdzie został
pochowany. Byliśmy w miejscowości Piaski –
ostatnia miejscowość przed granicą z Rosją. Odwiedziliśmy Gdańsk- Westerplatte, wartownię, spacer pięknym
deptakiem i relaks na plaży. Zwiedzaliśmy bardzo ciekaweMuzeumZalewuWiślanegowKątach Rybackich, spacer do
mostu zwodzonegow Sztutowie (Most Czterech Pancernych).
Były przejazdy meleksami i spacery brzegiem morza, plażowanie, kąpiel w morzu i basenie na terenie ośrodka
pod okiem ratownika i kadry, gra w siatkówkę, piłkę nożną, w kręgle, tenis stołowy, cymbergaja. Oczywiście nie
zabrakło treningów z użyciem Tonf, Bo, Kumite, a także szlifowanie Kata oraz praca nad kondycją. Każdy
uczestnik wykonał symboliczny skok przez czarny pas na zakończenie obozu i w ten sposób został zamknięty
sezon szkoleniowo-sportowy 2019/20.
Było ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka z efektami dźwiękowymi i świetlnymi prowadzone przez DJ.
Był przejazd Żuławską Koleją Dojazdową - Mikoszewo (kolej wąskotorową), spacer i pamiątkowe zdjęcia przy
ujściu Wisły do Morza Bałtyckiego. Odbyła się ciekawa prelekcja dotycząca bursztynu z możliwością zakupu.
Tradycyjnie na koniec obozu odbył się egzamin na wyższe stopnie uczniowskie. Jak co roku czas minął bardzo
szybko i w rodzinnej atmosferze.
Trzeba przypomnieć, że pandemia wymusiła wiele obostrzeń. Nie lekceważyliśmy obowiązujących przepisów
reżimu sanitarnego. Dziękujemy za zaufanie rodzicom i opiekunom oraz świetną współpracę. Obóz był dużym
wyzwaniem. Z zachowania w ośrodku i w innych miejscach nasze dzieci zasługują na bardzo wysoką ocenę.
Obóz pokazał, że uczestnicy potrafią współpracować w grupie – wykazali się odpowiedzialnością.
Najmłodszy uczestnik miał 7, a najstarszy 17 lat. Każdy uczestnik otrzymał: koszulkę, czapkę z logo i nazwą
Klubu, darmowe przejazdy, bilety do muzeum oraz pamiątkowy dyplom od Kadry Obozu. Podziękowania
należą się właścicielowi firmy transportowej panu Pawłowi Szlachcie - PANEK-TRAVEL za profesjonalną usługę.
Dziękujemy Wychowawcom za owocną współpracę oraz znakomitą atmosferę, uczestnikom za wspólnie
spędzony czas, rodzicom i opiekunom za zaufanie. Już dziś zapraszamy na kolejny obóz sportowy w przyszłym
roku, jak zwykle na początku wakacji, jeżeli będą odpowiednie warunki.
Życzymydalszychprzyjemnych i bezpiecznychwakacji i zapraszamywszystkichna treningi,może jużod sierpniaOSU!!!

WYJĄTKOWY I UDANY
XVI OBÓZ LETNI JURAJSKIEGO
KLUBU OYAMA KARATE 2020!

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

Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Informacje • Reklamy
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autoserwis.boleslaw

DK94

PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!
KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK

VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

Wymiana rozrządu

od 250 zł
Komputerowe ustawianie

zbieżności

Kasowanie błędów

od 30 zł
AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie

czujników ciśnienie TPMS

Wymiana opon

od 50 zł

Montaż
haków W OCZEKIWANIU NA

NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

ul
.B
ol
es
ła
w
sk
a

Karczma
Bida

Olkusz
Laski

Katowice

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

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

Stop reklamom na 
przystankach w Olkuszu

Plakaty reklamowe i ogłoszenia, często już dawno 
nieaktualne, stały się szpecącym dodatkiem 
wielu wiat przystankowych, zlokalizowanych na 
terenie gminy Olkusz. Tak było do tej pory. 
Trwająca właśnie akcja czysz-
czenia przystanków z wszelkiego 
rodzaju nielegalnych treści ma 
być ostatnią, a to za sprawą za-
inicjowanej równolegle kontroli 
podmiotów ogłaszających swoje 
usługi w ten sposób.
- Jest to nie tylko mało estetyczna 
forma docierania z informacją 
do potencjalnych klientów, ale 
w dodatku nielegalna. Dbamy 
o czystość naszej gminy, choćby 
poprzez ściś lejszą kontrolę 
miejsc gromadzenia odpadów, 
co już przynosi efekt. Oklejanie 
miejsc publ icznych, tak ich 
jak wiaty przystankowe, słupy 
oświetleniowe, czy drzewa to 
kolejny problem, który będziemy 
chcieli wyeliminować. Liczę, że 
podmioty zlecające taki format 
ogłoszeń z w yrozumiałością 
podejdą do naszych oczekiwań – 
mówi Roman Piaśnik, burmistrz 
Olkusza.
W chwili obecnej trwa dokładne 
mycie wiat przystankowych na te-
renie gminy Olkusz. Przy okazji 

służby miejskie usuną nielegalne 
ogłoszenia, które już zostały 
naklejone. W tym samym cza-
sie Straż Miejska kontaktuje się 
z firmami z ogłoszeń z informacją 
o trwającej akcji sprzątania oraz 
możliwymi konsekwencjami, 
które pojawią się, gdy nowe pla-
katy znów pojawią się w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych.
- Zgodnie z art. 63a §1 Kodeksu 
Wykroczeń – „Kto umieszcza 
w miejscu publicznym do tego 
nieprzeznaczonym ogłoszenie, 
plakat, afisz, apel, ulotkę, napis 
lub rysunek albo wystawia je na 
widok publiczny w innym miej-
scu bez zgody zarządzającego 
tym miejscem, podlega karze 
ograniczenia wolności a lbo 
grzywny”. Zamierzamy z tego 
przepisu bardzo skrupulatnie 
korzystać – dodaje Marek Lasek, 
komendant olkuskiej Straży 
Miejskiej.
Mandat za oklejanie przystanków 
plakatami może wynieść nawet 
do 500 zł.

Powstają zamkowe podziemia
Dobiegają końca prace na zamku w Rabsztynie. Inwestycja jest realizowana przez władze Olkusza w ramach 
projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu tury-
stycznego”. W pałacowym przyziemiu powstaje pawilon do obsługi ruchu turystycznego. Trwają także prace 
nad zagospodarowaniem terenu wewnątrz zamkowych murów.
- Zamek Rabsztyn, to cenny za-
bytek, który chronimy dla po-
tomnych, ale także popularny 
obiekt chętnie odwiedzany przez 
turystów. Dlatego staramy się, aby 
z całym poszanowaniem dla za-
bytku, dostosować go do potrzeb 
turystów, tak, aby mogli w komfor-
towych i przyjaznych warunkach 
dotknąć historii. Jestem głęboko 
przekonany, że już niedługo nasza 
warownia stanie się jeszcze cie-
kawszym punktem Szlaku Orlich 
Gniazd.– komentuje Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Obecnie powstaje podziemny 
pawilon w odgruzowanych po-
mieszczeniach komór przyziemia 
renesansowego pałacu. W pod-
ziemnym pawilonie zostaną zloka-
lizowane obiekty służące obsłudze 
ruchu turystycznego. Będzie tam 
informacja turystyczna i kasa bi-
letowa, a także węzeł sanitarny 
z toaletami i kawiarnia dla zwie-
dzających. Zakończyły się już 
główne prace przy konserwacji 
zewnętrznej i wewnętrznej strony 
murów. Konieczne było czyszczenie 
muru, następnie uzupełnianie bra-
kujących elementów, spoinowanie, 
a na koniec impregnacja. Wcześniej 
w podobny sposób poddano kon-
serwacji północną i wschodnią 
ścianę zamku. Trwają także prace 
nad zagospodarowaniem terenu 
wewnątrz zamku. Zostały wyko-

nane stalowe schody zewnętrzne we 
wschodnim skrzydle pałacu, które 
mają pełnić funkcję wyjścia ewaku-
acyjnego. Przy wschodniej ścianie 
pałacu powstał także trójkątny sta-
lowy taras, wsparty na istniejących 
ścianach. Na dziedzińcu powstaje 
niewielka modułowa scena, na 
której będą organizowane koncerty 
oraz spektakle. Trwają także prace 
nad wykonaniem stalowych scho-
dów łączących poziom patio i taras 
nad pawilonem oraz nad ukształto-
waniem terenu. Na dziedzińcu po-
wstanie strefa rekreacyjna ze sceną 
i trawiaste tarasy.
W ramach inwestycji konieczne 
jeszcze będzie wykonanie insta-
lacji wodno-kanalizacyjnej wraz 
z budową szamba poza murami 
zamku, instalacji wentylacyjnej, 
grzewczej i elektrycznej. W pa-
wilonie zostanie także wykonana 
stolarka okienna i drzwiowa oraz 
posadzki, tynki, podwieszane sufity 
oraz położone płytki ceramiczne. 
Warto podkreślić, że część zamku 
zostanie przystosowana dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych, m.in. zo-
staną usunięte progi, co umożliwi 
samodzielny wjazd osób na wóz-
kach inwalidzkich na dziedziniec 
zamku dolnego, a jedna z toalet 
w podziemnym pawilonie będzie 
przystosowana dla osób niepełno-
sprawnych. Planowane jest także 
opracowanie specjalnej aplikacji na 

urządzenia mobilne, która ułatwi 
zwiedzanie zamku. Ma również 
zostać wykonana makieta zamku. 
Przeprowadzenie tych prac po-
zwoli zamknąć zasadniczy zakres 
robót budowlanych, koniecznych 
do udostępnienia całości zamku 
zwiedzającym. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 30 paź-
dziernika 2020 roku.
Obecnie trwają przygotowania do 
organizacji „Dnia Sarmackiego” 
pod zamkiem Rabsztyn. Impreza 
w ramach tegorocznej Juromani, 
czyli Święta Jury Krakowsko 
Częstochowskiej została zapla-
nowana na niedzielę 20 września. 
Choć zamek nie będzie wtedy 
udostępniony do zwiedzania, tu-
ryści będą mieli okazję z zewnątrz 
zobaczyć zakres wykonanych prac.

N a  r e a l i z a c j ę  p r o j e k t u 
„Zagospodarowanie ruin zamku 
w Rabsztynie w Gminie Olkusz 
- stworzenie nowego produktu 
turystycznego” władze Olkusza 
po z y sk a ł y  dof ina nsowa n ie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacy jnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 
2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo re-
gionalne, Działanie 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów re-
gionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój 
lokalnych zasobów subregio-
nów – z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Umowę 
na dofinansowanie Gmina Olkusz 
podpisała 17 stycznia 2019 roku. 
Wartość projektu: 3 114 883,65 zł, 
z czego 1 709 387,32 pokryje unijne 
dofinansowanie.

Informacje • Reklamy
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DZIEŃ ADRES
13.08.2020 Czwartek ul. Nullo 2

14.08.2020 Piątek ul. Orzeszkowej 22 *

15.08.2020 Sobota (Wniebowzięcie 
Najświętszej Maryi Panny) ul. Buchowieckiego 15 A

16.08.2020 Niedziela ul. Piłsudskiego 22

17.08.2020 Poniedziałek ul. Skwer 6 *

18.08.2020 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 24

19.08.2020 Środa ul. K.K. Wielkiego 28 *

20.08.2020 Czwartek al. 1000-lecia 17 

21.08.2020 Piątek ul. K.K. Wielkiego 24 

22.08.2020 Sobota ul. Krakowska 16

23.08.2020 Niedziela al. 1000-lecia 17 

24.08.2020 Poniedziałek ul. K.K. Wielkiego 24

25.08.2020 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 28 *

26.08.2020 Środa ul. K.K. Wielkiego 60 *

27.08.2020 Czwartek ul. K.K. Wielkiego 64 B

28.08.2020 Piątek ul. Buchowieckiego 15 A

29.08.2020 Sobota ul. Nullo 2 

30.08.2020 Niedziela ul. Mickiewicza 7 

31.08.2020 Poniedziałek ul. Orzeszkowej 22 *

1.09.2020 Wtorek ul. Piłsudskiego 22

2.09.2020 Środa ul. Skwer 6 *

3.09.2020 Czwartek ul. K.K. Wielkiego 24

4.09.2020 Piątek ul. Rabsztyńska 2

5.09.2020 Sobota ul. Buchowieckiego 15 A

6.09.2020 Niedziela al. 1000-lecia 17 

7.09.2020 Poniedziałek al. 1000-lecia 2 B

8.09.2020 Wtorek ul. K.K. Wielkiego 64 B

9.09.2020 Środa ul. K.K. Wielkiego 14

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
o podjęciu

Uchwały Nr XVII/207/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada

oraz
Uchwały Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu

Na podstawie art. 43 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 poz. 283, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że:

1) Uchwałą Nr XVII/207/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. przyjęto miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada,

2) Uchwałą Nr XVII/208/2020 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 lipca 2020 r. przyjęto miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego po południowej stroni linii kolejowej w Olkuszu.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. Uchwał oraz pisemnym podsumowaniem dokumentów można
zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Rynek
1, pok. nr 102, w godzinach pracy Urzędu. Wyżej wymienione Uchwały udostępnione są również na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik

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 13.08.2020 r. do dnia 02.09.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:
• część działki nr 4462 o pow. 167 m2 położonej w Olkuszu przy ul. M. Reja z przeznaczeniem pod magazyn. Stawka czynszu w wysokości 240,47 zł netto, ustalona na podstawie Uchwały nr

VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie – do 10-go każdego miesiąca z góry;

• część działki nr 4457 o powierzchni 300m2 położonej w Olkuszu przy ul. K.K. Baczyńskiego z przeznaczeniem pod plac zabaw na okres 3 lat - (działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka
czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 50,00 zł (tj. 61,50 zł brutto). Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca
każdego miesiąca z góry;

• część działki nr 5064/6 o pow. 800 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Zagaje na okres 3 lat z przeznaczeniem pod ogród przydomowy. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały nr VIII/
88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 70,00 zł. Termin wnoszenia opłat rocznie do 31-go marca każdego miesiąca z góry;

• część działki nr 2341/1 o pow. 10m2 położonej w Olkuszu przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem pod działalność handlową na czas nieokreślony (działka obecnie 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: 6,00 zł/m2 netto (tj. 73,80 zł brutto). Termin wnoszenia opłat:
miesięcznie – do 10-go każdego miesiąca z góry;

• działka nr 4290 o pow. 28 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Osieckiej z przeznaczeniem pod garaż murowany stanowiący własność osoby prywatnej (zajmowany bezumownie), na okres 3 lat.
Stawka czynszu zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 1,00 zł/m2 (tj. 34,44 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie – do 10-go każdego
miesiąca z góry;

• działka nr 331/5 położona wWiteradowie o pow. 38m2 z przeznaczeniem pod ujęcie wody (działka obecnie zajmowana bezumownie) na okres 3 lat. Stawka czynszu zgodnie z Zarządzeniem
Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1211.2020 z 29.07.2020 r. w wysokości:30,00 zł netto (tj. 36,90 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

• część działki nr 458/5 położonej w Troksie o pow. 100 m2 z przeznaczeniem pod znajdujące się w gruncie podziemne urządzenia wodociągowe oraz dojazd (działka obecnie zajmowana
bezumownie) na okres 1 roku. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.1211.2020 z 29.07.2020 r. w wysokości:30,00 zł netto (tj. 36,90 zł brutto). Termin
wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry

• część działki nr 3983/3 o pow. 35 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Wyszyńskiego z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną (działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu: zgodnie
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 68,88 zł brutto (tj. 1,60 zł/m2). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

• część działki nr 2115/29 o pow. 250m2 położone w Olkuszu przy ul. Na Skarpie z przeznaczeniem pod ogród przydomowy na czas nieokreślony oraz na okres 1 roku. 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 marca każdego roku z góry;

• część działki nr 3617/38 o pow. 50 m2 położonej w Olkuszu przy Al. 1000 lecia z przeznaczeniem pod plansze reklamowe. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej
w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 35,00 zł/m2 netto. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry

• działki nr 617/32, 629/1, 630/1, 631/1 o łącznej powierzchni 458 m2 położone w Olkuszu przy ul. Wspólnej z przeznaczeniem pod zieleń izolacyjną na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie
z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 394,34 zł brutto (tj. 0,70 zł/m2). Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

• część działki nr 3721/39 o pow. 60 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Sosnowej z przeznaczeniem pod kontenery do zbiórki odpadów komunalnych i selektywnych zabudowanych wiatą
śmietnikową, Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości brutto: 123,00 zł brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31-go marca
każdego roku z góry;

• część działki nr 838/15 o pow. 100 m2 położonej w Olkuszu przy ul. Topolowej z przeznaczeniem pod zieleń przydomową na okres 3 lat. Stawka czynszu ustalona na podstawie Uchwały
nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011 r. w wysokości: 172,20 zł brutto (tj. 1,60 zł/m2 i 1,40zł/m2). 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.

UDAŁO SIĘ! DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, 
KTÓRZY NIE PRZESZLI OBOJĘTNIE
Drodzy Czytelnicy kilka miesięcy temu za pośrednictwem naszej gazety Pan 
Zbigniew wraz ze swoją małżonką prosili o pomoc w zebraniu brakujących 
środków na łóżko rehabilitacyjne, które znacznie ułatwiłoby życie Pani Anny, 
która cierpi na chorobę Heinego Medina i na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim.
Dzięki Państwa datkom i wielkiemu 
zaangażowaniu udało się zrealizować 
zamierzony cel. Serdecznie dzięku-
jemy i publikujemy list z podzięko-
waniami od Państwa Siemniszko:
Witam serdecznie z ulgą i wielką 
radością możemy poinformować, 
że udało się zebrać całą brakującą 
kwotę na łóżko rehabilitacyjne i jest 
już w naszym użytkowaniu.
Szczególne podziękowania prze-
syłamy całej redakcji Gwarka 
Olkuskiego, dzięki, której apel uj-
rzało tak wiele osób.

Osoby zaangażowane w pomoc, któ-
rym dziękujemy z całego serca to:
Pan Norbert Bień - Wójt gminy 
Klucze, Pan Daniel Hickiewicz 
- Sekretarz gminy Klucze, Pani 
Lucyna Kaczmarczyk z „Apteki 
Rodzinnej” w Kluczach, Pani Hania 
ze sklepu spożywczego Klucze 
- Osada, Pan Marcin Podsiadło - 
sklep „SPERMAR” w Olkuszu, 
Pani Katarzyna Szromnik - sklep 
„RAFIA” w Kluczach, Pan Łukasz 
Stopa - Radca Prawny, Pan Marek 
Domaga ła oraz Pan A ndrzej 
Domagała - firma transportowa 

z Klucz, Pani Monika - Dyrektor 
Banku PKO-BP w K luczach 
wraz z personelem, Pani Barbara 
Marczewska - sklep Medyczny 
„Medix” w Olkuszu oraz wszyst-
kim osobą dobrej woli, znajomym 
i sąsiadom.
Małżeństwo kieruje również ogło-
szenie do przedsiębiorców o moż-
liwość wykupienia powierzchni 
reklamowej na Ich podjeździe. 
Więcej szczegółów pod nr. tel.: 
508 168 926

 v Anna i Zbigniew Siemniszko 
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Olkusz, Legionów Polskich 14
(pawilon I piętro)

Oferujemy organizację cateringu na imprezy okolicznościowe.

• Obiady domowe 17 zł (zupa +II danie)
• II danie 16 zł
• zupa 5 zł

Dowóz lub odbiór osobisty
(od strony kuchni)
codziennie od 12.00 - 16.00

tel.: 511 441 554 • 537 426 400

Obiady w abonamencie
zawsze w niższej cenie!

Smacznie i do syta!

wesela • komunie • chrzciny
imprezy okolicznosciowe, firmowe • inne

/lawendowy-dworek

LAWENDOWY DWOREK

KĄCIK KULINARNYKĄCIK KULINARNY

CHUTNEY Z MORELI, SOS DO MIĘSA
Chutney z moreli, co to takiego zapytasz? A ja już spieszę z odpowiedzią słodko-
-słony sos do mięsa. Mięsa np z grilla, ale na kanapce z kozim serem też się dobrze  spisze.
Chutney z moreli
• 0,5 kg moreli
• 2 łyżki cukru / erytrolu
• 1 czerwona cebula
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• 1 łyżka masła
• 3 ząbki czosnku
• świeżo mielony pieprz

Morele płuczemy i wyciągam z nich 
pestkę. Kroimy z mniejsze kawałki. Na 
patelnię przekładamy morele dodajemy 
łyżkę wody i cukier i dusimy pod przy-
kryciem. Gdy morele już będą miękkie 
i uduszone, przekładamy je do miski. 
(Uwaga! jeśli morele nie są słodkie, tak 

jak byś chciał dosłodź je – takie będą 
lepsze). Patelnię wycieramy i rozgrze-
wamy na niej olej rzepakowy 2 łyżki + 
1 łyżkę masła. Cebulę obieramy i kro-
imy w piórka, czosnek obieramy i kro-
imy w plasterki dodajemy na patelnię, 
podsmażamy przez około 3 minuty, 
dodajemy morele i razem dusimy przez 
około 5 minut aż wszystko się połączy, 
doprawiamy świeżo mielonym pie-
przem i gotowe!
Możemy chutney z moreli zapakować 
do wyparzonych słoików, odwrócić do 
góry dnem i zostawić do wystygnięcia. I pomyśl za oknem mróz i śnieg a Ty 

otwierasz taki słoiczek :) Mrrrr..

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

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

KRZYŻÓWKA

Poziomo:
1. Dół na fundament
4. Orszak sań zaprzężonych w konie
7. Oddział jazdy w wojsku rzymskim
8. Pot. szybki bieg człowieka
9. Na wierzbie wiosną
10. Imię Świątek, tenisistki
11. Odrzucane przez brakarza
12. Szklane kapilary
13. W ręku grafficiarza
16. Godło plemienia Indian
20. Uczulony na pogodę
21. Dawniej odrabiana przez chłopów
22. Wyszczególnienie czegoś
23. Alkan w ropie naftowej

Pionowo:
1. Dziwaczny ruch ciała tancerza
2. Najmniejszy wśród ptaków
3. Nonszalancko o dokumentach
4. Ani Mru-Mru z Lublina
5. Wojskowy szpital polowy
6. Ogół członków zespołu; kolegium
14. ... Śląskie, miasto w pobliżu Bytomia
15. Odrzuca istnienie Stwórcy
17. Cząstka, która odskoczyła od całości
18. Na północ od Łotwy
19. Jerzy Duda-..., malarz

Litery na czerwonych polach czytane
od góry do dołu utworzą hasło.
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STACJA KONTROLI POJAZDÓW
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
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ul. SZKOLNA

WJAZD!
TUJESTEŚMY!

Intermarche

Upominek
od firmy gratis!�

Bukowno, Ul. Szkolna 1A
obok INTERMARCHE

Pn. - Pt. 800 - 1800, Sob. 800 - 1400

tel:32 100 20 57

POLICJA

UPRAWIAŁ KONOPIE …NA DACHU SZKLARNI. GROŻĄ MU 3 LATA WIĘZIENIA
Policjanci zatrzymali 37-latka, który na dachu szklarni swojego domu, uprawiał konopie indyjskie. Zabez-
pieczono ponad 150 krzaków roślin. Za uprawę nielegalnych w Polsce konopi grożą mu 3 lata pozbawienia 
wolności.
7 sierpnia br. kryminalni weszli na jedną z prywatnych posesji gminy Klucze, gdzie według ich wiedzy miały 
być uprawiane konopie indyjskie. Okazało się, że kilkaset doniczek z roślinami w różnej fazie wzrostu stało na 
dachu szklarni. Przeprowadzone testy potwierdziły, że były to konopie indyjskie. Na miejscu zabezpieczono 
ponad 150 krzaków roślin o wysokości od 20 do 50 cm, które posłużą jako dowód w sprawie. Podejrzany przy-
znał, że wszystkie rośliny należą do niego. Tłumaczył, że konopie uprawiał tylko na własne potrzeby. Mężczy-
zna usłyszał już zarzut uprawy roślin, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Wartość rynkową zabezpieczo-
nej konopi szacuje się na kwotę ponad 60 tys. zł.

OLKUSZ. TRAGICZNY WYPADEK - SAMOCHÓD OSOBOWY WJECHAŁ W DRZEWO
W sobotę tj.8.08.br. około godziny 7 rano na drodze wojewódzkiej nr 791 prowadzącej z Olkusza 
do Trzebini doszło do tragicznego wypadku drogowego. Samochód osobowy marki Audi wjechał 
w drzewo. Kierowca i pasażer w stanie ciężki trafili do szpitala. Pomimo pomocy lekarzy 25-letni 
kierowca zmarł.
Jak wstępnie ustalili policjanci kierujący audi, 25-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego, 
zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył  drzewo. Kierowca audi oraz jego pasażer w wieku 
36-lat w stanie ciężkim zostali przewiezieni do olkuskiego szpitala, z którego  25-letni kierow-
ca  został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do krakowskiego szpitala. 
Pomimo pomocy lekarzy 10 sierpnia 2020 roku mężczyzna zmarł. Na miejscu wypadku technik 
kryminalistyki zabezpieczał ślady, zrobił zdjęcia i wykonał szkic sytuacyjny. Obecnie trwają usta-
lenia co do przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku drogowego.

POLICJANCI ZATRZYMALI DWÓCH MĘŻCZYZN.  
JEDEN MIAŁ NARKOTYKI, DRUGI BYŁ POSZUKIWANY

Zatrzymany przez olkuskich funkcjonariuszy mieszkaniec powiatu miał przy sobie amfetaminę. Mężczy-
zna wpadł podczas legitymowania. Za posiadanie środków odurzających,  ustawa przewiduje karę do 3 lat 
pozbawienia wolności. Drugi z mężczyzn był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu.
W nocy z 2/3 sierpnia br., policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego patrolując miasto zwrócili uwagę na 
siedzących na murku przy ulicy Armii Krajowej w Olkuszu dwóch mężczyzn. Kiedy zbliżyli się do nich, jeden 
odrzucił coś do tyłu. W trakcie legitymowania mężczyźni byli bardzo nerwowi. Funkcjonariusze zabezpie-
czyli odrzucony foliowy woreczek z białym proszkiem. Badania potwierdziły, że zabezpieczony proszek to 
amfetamina. 26-letni mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Wczoraj usłyszał zarzut posiadania 
środków odurzających, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Okazało się, że drugi z mężczyzn 
19-latek był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku Białej w celu ustalenia miejsca pobytu.

31 - LATEK ZATRZYMANY PRZEZ OLKUSKICH POLICJANTÓW ZA USIŁOWANIE ZABÓJSTWA
Nawet  dożywotnie pozbawienie wolności grozi 31-letniemu obywatelowi Ukrainy , który podczas 
libacji alkoholowej  zranił nożem swojego kolegę. Poszkodowany 31-letni mężczyzna  z raną kłutą 
klatki piersiowej i pleców trafił do szpitala. Sprawca noc spędził w policyjnej celi.
W nocy z soboty (1.08.br) na niedzielę (2.08.br), oficer dyżurny olkuskiej komendy został powiado-
miony przez pracownicę recepcji jednego z moteli w Olkuszu o tym, że miało tam dojść do awantury 
podczas której jeden z mężczyzn został ugodzony nożem. Na miejsce natychmiast został skierowa-
ny patrol policji. Mundurowi ustalili, że na zewnątrz budynku kilku mężczyzn siedziało i spożywało 
alkohol. Między dwoma z nich doszło do kłótni. Podczas ostrej wymiany zdań 31-letni Ukrainiec  
zaatakował nożem swojego kolegę. Nietrzeźwy mężczyzna jeszcze tego samego dnia został zatrzy-
many przez olkuskich mundurowych. Noc spędził w pomieszczeniach dla zatrzymanych. Wczoraj 
został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu i tam przy udziale biegłego tłumacza został przesłuchany. Na wniosek prokuratury  
miejscowy sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na  trzy miesiące. 31-latek usły-
szał zarzut usiłowania zabójstwa, za który zgodnie z kodeksem karnym może grozić kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, kara 
25 lat więzienia, albo dożywotniego pozbawienia wolności.

W ZAMIAN ZA ODSTĄPIENIE OD CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH, POSZUKIWANA OFEROWAŁA MUNDUROWYM ŁAPÓWKĘ
Olkuscy policjanci zatrzymali poszukiwaną 45-latkę. Kobieta oferowała funkcjonariuszom 
łapówkę by puścili ją wolno. Trafiła już do zakładu karnego, gdzie będzie musiał odbyć wymierzo-
ną jej przez sąd karę i dodatkowo odpowie za próbę wręczenia policjantom korzyści majątkowej 
oraz za wprowadzenie funkcjonariuszy w błąd co do swojej tożsamości.
W środę (29.07.br.) po godz. 22, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, otrzymał 
zgłoszenie o awanturze domowej w gminie Klucze gdzie natychmiast skierował patrol. Na miejscu 
funkcjonariusze, ustalili, że nieporozumienia dotyczyły mężczyzny i jego konkubiny, która przed 
przyjazdem mundurowych, oddaliła się  do sąsiedniego domu. W trakcie interwencji, kiedy poli-
cjanci przystąpili do legitymowania, kobieta była bardzo zdenerwowana. Początkowo legitymowa-
na podała dane osobowe, które po zweryfikowaniu w systemie okazały się fałszywe. Tym samym 
popełniła wykroczenie wprowadzając funkcjonariuszy w błąd. Jak się okazało, po wprowadzeniu 
do policyjnej bazy faktycznych danych osobowych wyjaśniło, zdenerwowanie kobiety. 45-latka 
mieszkanka Krakowa – była poszukiwana. W trakcie wykonywanych czynności kobieta zapropo-
nowała policjantom wręczenie korzyści majątkowej na kwotę do 2 tysięcy dla każdego z policjantów w zamian za odstąpienia od czynności służ-
bowych. Funkcjonariusze poinformowali kobietę, że propozycja, którą składa jest propozycją korupcyjną i jest to przestępstwo. Nie zważając na 
to, 45-latka kilkukrotnie powtórzyła propozycję. Kobieta po zatrzymaniu trafiła do zakładu karnego. 45-latka odpowie także za próbę wręczenia 
funkcjonariuszom korzyści majątkowej, za które grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności, jak również  za wprowadzanie w błąd interwe-
niujących funkcjonariuszy co do swojej tożsamości za co grozi kara grzywny.

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

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!!!

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.

• Koszenie działek i poboczy
• Karczowanie terenu
• Sprzątanie działek
• Wycinka drzew
• Wywóz złomu
• Usługi kosiarką bijakową

Zapraszamy do kontaktu

796 126 773

Oferujemy takie usługi jak:
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gwarekolkuski@wp.pl

GwarekOlkuski

www.gwarek-olkuski.pl

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

Wydawca:

Agencja Gwarek Media
i Nieruchomości Anna Mucha
Redaktor naczelny:
Mateusz Mucha
Skład i łamanie:
Krzysztof Kurdyła
Druk:
Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligrafia,
Drukarnia Sosnowiec.

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

510 190 038

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach:  
• Bogucin Duży • Bogucin Mały • BOLESŁAW • Braciejówka • Brzozówka • BUKOWNO • Bydlin • Chechło • Chełm • 
• Cieślin • Dłużec • Domaniewice • Gołaczewy • Gorenice • Jangrot • Jaroszowiec • Kaliś • KLUCZE •  
• Kogutek • Kolbark • Kosmolów • Krze • Krzykawka • Krzywopłoty • Kwaśniów Dolny • Kwaśniów Górny •  
• Laski • Małobądz • Michałówka,  Niesułowice • Olewin • OLKUSZ • Osiek • Pazurek • Podchybie • Podlesie •  
• Rabsztyn • Rodaki • Ryczówek • Sieniczno • Strzegowa• Troks • TRZYCIĄŻ • Ujków Nowy • Wierzchowisko • 
• Witeradów • WOLBROM • Zadroże • Załęże • Zarzecze • Zawada • Zederman • Zimnodół • Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie 
całego powiatu olkuskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

SKLEP TECHNIK
Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi

Młotowiertarka HIKOKI DH28PCY2 Cena 790 zł brutto

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

• Moc 850W
• Energia 3,4 J
• Uchwyt SDS-Plus
• Funkcja podkuwania

SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
(CZĘŚCI ZAMIENNE)

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

KINO RADOŚĆ - WOLBROM

 v „TURU” 
Reżyseria: Eduardo Gondell / Víctor Monigote, Gatunek: Animacja/Komedia, Produkcja: Argentyna/Hiszpania 
• 13.08 godz. 16:00 • 14.08 godz. 16:00 • 16.08 godz. 16:00 • 18.08 godz. 11:00 • 20.08 godz. 16:00

 v „xABo: KSIĄDZ BONIECKI”  
Reżyseria: Aleksandra Potoczek, Gatunek: Dokumentalny, Produkcja: Polska 
• 13.08 godz. 18:00 • 14.08 godz. 18:00 • 16.08 godz. 18:00 • 18.08 godz. 13:00 • 20.08 godz. 18:00

 v „POLOWANIE” 
Reżyseria: Craig Zobel, Gatunek: Thriller/Akcja, Produkcja: USA 
• 13.08 godz. 20:00 • 14.08 godz. 20:00 • 16.08 godz. 20:00 • 20.08 godz. 20:00

Sprzedam! Volkswagen New Beetle Garbus  
2.0 Benzyna+LPG 115 km 1999 r.

Stan techniczny perfekcyjny, brak korozji, nowy rozrząd, świece, przewody 
zapłonowe, reduktor gazu, po wymianie oleju i wszystkich filtrów, orygi-
nalne 17-calowe alufelgi, komplet opon zima plus lato, ważny przegląd 
i ubezpieczenie, zarejestrowany w kraju. Cena 7800 zł.

Kontakt: 882-554-688

NieZwlekaj!
DołączdoNas!

gwarekolkuski@wp.pl
Tel.: 698 805 242

Reklama jużod50PLN

Postawna rozwój i zareklamuj
swójbiznesw55miejscowościach.

Informacje • Reklamy
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WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

Zapraszamy:
OLKUSZ,ALEJA1000-LECIA1 (BazaPKS)
MICHAŁÓWKA65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00

tel. 518 718 020

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

WYPOŻYCZALNIA
•zastawy stołowej
•krzeseł, stołów, namiotów

imprezowych
•elementów cateringowych

i dekoracyjnych
na różnego rodzaju imprezy
okolicznościowe.

Sprawdź naszą ofertę na:
WWW.BELLA-WYPOZYCZALNIA.PL

Kontakt:
532 323 380

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

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

Polecamy wycieczki w Polsce
w super atrakcyjnych cenach,

BEZPIECZNE :)
Tatry, Pieniny, Wrocław:

1 dzień, przejazd autokarem,
opieka przewodnika, ubezpieczenie,

cena od 99 PLN
Góry Świętokrzyskie:

2 dni, śniadania, przejazd autokarem,
opieka pilota, ubezpieczenie,

cena od 369 PLN

Europa otworzyła granice dla turystów
- zapraszamy po oferty wypoczynku w:

Chorwacji, Bułgarii,
Hiszpanii, Grecji oraz naMalcie

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa

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

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

Siatki okienne
i drzwiowe
przeciw owadom

PRODUCENTMOSKITIER

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN

biuro@moskitiery.olkusz.pl

tel. 882-007-801

Reklamy


