
Obszar gmin, miast i wsi: Bogucin Duży, Bogucin Mały, BOLESŁAW, Braciejówka, Brzozówka, BUKOWNO, Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec, 
Kaliś, KLUCZE, Kogutek, Kolbark, Kosmolów, Krze, Krzykawka, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Laski, Małobądz, Michałówka,  Niesułowice, Olewin, OLKUSZ, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie,  
Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek, Sieniczno, Strzegowa, Troks, TRZYCIĄŻ, Ujków Nowy,  Wierzchowisko, Witeradów, WOLBROM, Zadroże, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada.

SZAFY - GARDEROBY
Z DRZWIAMI SUWANYMI

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

ul. Sławkowska 22, 32-300 Olkusz

www. system-olkusz.pl

biurosystem-olkusz@wp.pl 

PRODUCENT

CENTRUM MEBLI 
NA WYMIAR

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

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

USŁUGI INSTALACYJNE
KNAPCZYK ŁUKASZ

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

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

WSZYSTKO 
Z DREWNA

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

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

MOŻLIWOŚĆ
DOSTAWY

tel. (32) 754 60 10

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

Oferujemy:

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

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

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

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

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

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

• SKUPUJEMY AUTA CAŁE ORAZ USZKODZONE
• ZŁOMUJEMY AUTA BEZ OC I PRZEGLĄDU
• DO 10 TYS, ODBIÓR LAWETĄ

AUTO SKUP
I AUTO ZŁOM

tel. 601 223 939
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www.gwarek-olkuski.pl 

GwarekOlkuski

gwarekolkuski@wp.pl

698 805 242, 510 190 038
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Więcej informacji na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl

INFORMACJA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Olkuszu informuje z dniem 01.11.2020 r.

biura Zarządców budynków mieszkalnych z Rejonów I, II, III oraz obsługa kasowa najemców i właścicieli mieszkań
zostały przeniesione z ul. Sławkowskiej 12A do budynku przy ul. Kluczewskiej 2.

Jednocześnie informujemy że w związku z pandemią KASA przy ul. KLUCZEWSKIEJ 2
czynna będzie dwa razy w tygodniu, tj. w PONIEDZIAŁKI i PIĄTKI, w godzinach: 7:30 – 13:30.

KASA przy al. 1000-lecia 2b nadal będzie czynna raz w tygodniu, tj.wŚRODY od godz. 7.30 – 13.00.

Z dniem 01.11.2020 r. kasa przy ul. Sławkowskiej 12a została ZAMKNIĘTA.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku

Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 12.11.2020 r.
do 02.12.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

• działki nr ew. gr. 74/3, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2 w miejscowości Zawada w celu umieszczenia
w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz napowietrzno-kablowy

• działka nr ew. gr. 604 w miejscowości Osiek w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury
technicznej: przyłącz gazu

• działki nr ew. gr. 2758/5, 2709/7, 2790/3 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury
technicznej: przyłącz gazu

• działka nr ew. gr. 2791/1 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej:
przyłącz gazu

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym
w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu 32 626-01-58.

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Gwarka Olkuskiego błędnie zostały podane do dzierżawy działki:

• działka nr ew. gr. 584 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej:
przyłącz elektroenergetyczny kablowy

• działka nr ew. gr. 74/3, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń
infrastruktury technicznej: przyłącz napowietrzno-kablowy.

Za pomyłkę przepraszamy.

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

Ponad 20 lat
doświadczenia

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz!
W ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Olkusz” w latach 2018 – 2020 usunięto 701,24 Mg azbestu
z 380 położonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz nieruchomości. Zadanie
zrealizowano z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona
Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,
Poddziałanie5.2.2Gospodarkaodpadami -EuropejskiegoFunduszuRozwoju
Regionalnego.

Uprzejmie informuję, iż gminny program usuwania wyrobów zawierających
azbest będzie kontynuowany w latach 2020-2022, zachęcam do składania
wniosków o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest - Pokrycie
dachowe z AZBESTU (eternitu) należy usunąć do 2032 roku!

Roman Piaśnik
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Informacje • Reklamy
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Jesień na drogowe inwestycje
Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, Urząd Miasta i Gminy 
w Olkuszu kontynuuje zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne.
Przed kilkoma dniami w olkuskim 
magistracie został rozstrzygnięty 
przetarg na realizację zadania 
pt. „Przebudowa dróg i chodni-
ków w Gminie Olkusz – etap II”. 
Realizowana obecnie inwestycja 
składa się z trzech zadań. Pierwsze 
obejmuje przebudowę ul. Leśnej 
w Olkuszu, drugie budowę od-
wodnienia drogi w ul. Stary Olkusz 
w Olkuszu, a trzecie utwardzenie 
terenu na działce o numerze ewi-
dencji gruntów 4423 w Olkuszu. 
Najkorzystniejszą ofertę na przebu-
dowę ul. Leśnej w Olkuszu złożyła 
firma F.H.U.P. DROG-BIT Konrad 
Odrzywołek z Tenczynka, a na bu-
dowę odwodnienia drogi w ul. Stary 
Olkusz firma PPUH GAMEX 
mgr inż. Grzegorz Żurek z Osieka. 
Ta firma wygrała także przetarg na 
kolejne zadanie, czyli utwardzenie 
terenu na działce 4423 w Olkuszu.
- Mimo naprawdę trudnej sytuacji 
finansowej i organizacyjnej wynika-
jącej z epidemii koronawirusa, sta-
ramy się realizować zadania inwe-
stycyjne, których celem jest poprawa 
jakości życia naszych mieszkańców, 
a także estetyki naszego miasta. 
Pragnę zaznaczyć, że realizacja tych 
inwestycji jest możliwa dzięki wspar-
ciu w ramach Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, jakie pozyskała nasza 
gmina. – komentuje burmistrz 
Roman Piaśnik.
Zadanie o nazwie „Utwardzenie 
terenu na dz. nr ew. gr 4423 
w Olkuszu” będzie polegało na 
utwardzeniu terenu przed olku-
skim krytym basenem przy szkole 
na Osiedlu Młodych. Podczas prac 
zostanie wymieniona istniejąca 

zniszczona nawierzchnia asfaltowa 
z jednoczesnym uporządkowaniem 
sposobu parkowania. W ramach 
realizacji zadania zostaną zabudo-
wane nowe krawężniki betonowe 
oraz powstanie nowa nawierzchnia 
z kostki betonowej na podbudowie 
tłuczniowej o powierzchni ok 600 
m kw. Prace mają potrwać do 10 
grudnia.
W tym terminie ma się również za-
kończyć realizacja kolejnego zada-
nia, czyli budowy odwodnienia drogi 
w ul. Stary Olkusz w Olkuszu. Jej 
celem jest odprowadzenie wód opa-
dowych z terenu ul. Stary Olkusz 
i tym samym uregulowanie gospo-
darki opadowej na tym terenie. Po 
rozebraniu istniejącej nawierzchni 
wraz z podbudową, rozpocznie się 
budowa chłonnej kanalizacji desz-
czowej o długości 112 mb. Następnie 
zostanie wykonana nowa podbu-
dowa i nawierzchnia asfaltowa ulicy.

Trzecie zadanie, czyli przebudowa 
ul. Leśnej w Olkuszu, także roz-
pocznie się od rozebrania istniejącej 
nawierzchni tłuczniowej, a następ-
nie rozpoczną się prace związane 
z wykonaniem odwodnienia drogi. 
Konieczne będzie ułożenie łącznie 
223 mb. kanałów z rur PVC oraz 
zamontowanie 8 studzienek inspek-
cyjnych. Zostanie także wykonane 
tzw. odwodnienie liniowe. Kolejnym 
etapem prac będzie wykonanie no-
wej jezdni. Na powierzchni 985 m 
kw. zostanie ułożona nawierzchnia 
z szarej kostki brukowej betono-
wej, a na powierzchni 300 m kw. 
nawierzchnia z kolorowej kostki 
brukowej. Zostaną także ułożone 
krawężniki i obrzeża wraz z pracami 
ziemnymi i porządkowaniem terenu. 
Planowany termin zakończenia prac 
to 17 maja przyszłego roku.

KOMPLEKSOWE
WYLEWKI MASZYNOWE

• POSADZKI
• CHUDZIAKI

• STYROBETONY

tel. 605 638 748
Kuźnice 12, 28-362 Nagłowice

Informacje • Reklamy
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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!

Pragniemy poinformować,
że nasza Restauracja wraz

z lokalnymi przedsiębiorcami:
• FPHU BOBI Mariusz Bobak
Producent opakowań jednorazowych

• Tomex s.c. FHU Grzebinoga T.P.
Sprzedaż detalicznamięsa i wyrobów zmięsa

• PAWEŁ PIETRZYK
Gospodarstwo Rolne

• SARPOL FPHU Sarota S.
Producent i hurt mięsa

• MARCINWĄS
Piekarnia

wspiera w tym trudnym czasie Pogotowie
Ratunkowe oraz Szpitalny Odział Ratunkowy
(SOR) w Olkuszu.

Formą pomocy są smaczne obiady domowe,
na które mogą liczyć te dwie jednostki
medyczne każdego dnia.

Wspieramy olkuską Służbę Zdrowia

Stary cmentarz i staw Tomsi nabierają blasku
Dobiegają końca prace wokół stawu przy ul. Nullo oraz Starego Cmentarza. 
Zadanie jest realizowane przy wsparciu środków unijnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
- Stary Cmentarz to miejsce szcze-
gólne dla olkuszan. Nie tylko ze 
względu na uroczystości patrio-
tyczne, jakie rokrocznie organi-
zujemy przy grobie pułkownika 
Francesco Nullo. To także miejsce 
pamięci o osobach zasłużonych 
dla naszego miasta. Zależy nam, 
aby to miejsce, w którym kolejne 
pokolenia młodych olkuszan czer-
pią wiedzę o przeszłości swojego 
miasta, wyglądało godnie. Cieszę 
się, że zmienia się także otoczenie 
stawu Tomsi, miejsca chętnie od-
wiedzanego przez mieszkańców. 
– mówi Roman Piaśnik, burmistrz 
Olkusza.
Na terenie cmentarza zostały już 
ułożone kable energetyczne, które 
mają zasi lać oświetlenie par-
kowe oraz specjalne projektory. 
Dobiegają końca prace związane 
z wykonaniem alejek, nawiązują-
cych do wcześniej istniejących ale-
jek. Obecnie trwa remont kamien-
nych murów cmentarnych. Został 
rozebrany najbardziej uszkodzony 
północny mur cmentarza i zostanie 
w tym miejscu wybudowany nowy, 
kamienny mur. Część kamienia 
z rozbiórki muru została ponow-
nie wykorzystana do budowy pół-
nocnego muru części prawosławnej 
cmentarza oraz uzupełnień ubyt-
ków murów w innych miejscach.
Przy stawie Tomsi powstały już 
nowe chodniki. Do wykonania 
pozostało jeszcze uzupełnienie 
ogrodzenia, a także zamontowa-
nie ławeczek i koszy na śmieci. 
W najbliższym czasie zostanie 
wykonane oświetlenie cmentarza. 
Na 14 słupach zostaną zamonto-

wane oprawy oświetleniowe, a na 
dwóch projektory. Wykonawcą in-
westycji przy Starym Cmentarzu 
i stawie Tomsi, na zlecenie władz 
gminy, jest firma Leszek Wcisło 
J&R Roboty Ziemne ze Skawiny. 
Koszt inwestycji, to 939 046,89 
zł, z czego znaczną część pokryją 
środki unijne pozyskane przez 
Gminę Olkusz.
Rea l izowana inwest ycja jest 
c z ę ś c i ą  s z e r s z ego  z ad a n i a 
„ Prz ebudowa i  modern iza-
cja obiektów: kultury, Starego 
Cmentarza wraz z przestrze-
n ią publ iczną na ce le spo-
łeczne w Olkuszu – zadanie 
10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”. 
Uzyskało ono dof inansowanie 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacy jnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 
2020, 11. W skład całego zada-
nia wchodzi: zagospodarowanie 
terenu wokół Przedszkola Nr 7 
w Olkuszu, kompleksowe zago-

spodarowanie terenu wokół stawu 
przy ul. Nullo (wraz z terenem 
Starego Cmentarza), przebu-
dowa holu górnego oraz klatki 
schodowej w budynku MOK-DK 
w Olkuszu, a także przebudowa 
placu, łącznie z ciągiem komu-
nikacyjnym przed budynkiem 
MOK-DK w Olkuszu. Część prac 
została już wykonana. Wartość 
całego projektu to 2 754 691,05 
zł, a kwota pozyskanego dofinan-
sowania: 1 709 409,44 zł. W ra-
mach promocji projektu zostanie 
m.in. opracowana ulotka z opisem 
historii Starego Cmentarza oraz 
zrealizowanych prac.

Program priorytetowy Czyste Powietrze
Gmina Olkusz realizuje wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program priorytetowy Czyste Powietrze na 
terenie Gminy Olkusz.
Czyste Powietrze to program prze-
znaczony dla właścicieli lub współ-
właścicieli jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych, którzy zdecydują 
się na inwestycje zmniejszające emi-
sję szkodliwych pyłów do atmosfery 
poprzez wymianę źródła ciepła i po-
prawę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych.
Program wspiera m. in. Wyminę 
źródeł ciepła, docieplenie budynku 
czy też wymianę stolarki okiennej 
lub drzwi. 
Beneficjenci z rocznym dochodem 
do 100 tyś zł są uprawnieni do pod-
stawowego poziomu dofinansowa-
nia. To oznacza, że mogą się starać 
o wsparcie do 25 tyś przy wymianie 
źródła ciepła oraz montażu instalacji 
fotowoltaicznej, a nawet do 30 tyś je-
śli inwestycja obejmuje pompę ciepła 
oraz instalację PV.
Beneficjenci o dochodach miesięcz-
nych do 1400 zł/os. (gospodarstwa 
wieloosobowe) lub do 1960 zł /os. 
(gospodarstwa jednoosobowe) mają 

szansę na dotację do 60% poniesio-
nych kosztów realizacji (maksymalnie 
37 tyś zł). Aby skorzystać z podwyż-
szonego poziomu dofinansowania 
należy uzyskać zaświadczenie o do-
chodach na jednego członka rodziny 
. Żądanie o wydanie zaświadczenia 
należy złożyć w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Olkuszu (ul. 1000-le-
cia 15C).
Ponadto dla wszystkich wniosko-
dawców w rozliczeniu PIT dostępna 
jest ulga termomodernizacyjna  do 
53 tys. zł!

Aby uzyskać dofinansowanie na 
urządzenie grzewcze oraz całą 
termomodernizację należy złożyć 
wniosek na stronie internetowej 
WFOŚiGW w Krakowie poprzez 
Portal Beneficjenta https://portal.
wfos.krakow.pl/  lub serwisie gov.pl.
Szczegółowe informacje o Programie 
Czyste Powietrze oraz pomoc 
w zakresie składania wniosków 
o dofinansowanie można uzyskać 
w Biurze ds. Koordynacji Funduszy 
Unii Europejskiej pod nr telefonu 
326260184 lub pod adresem e-mail: 
e.baranska@umig.olkusz.pl

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
Ogłoszono już listę zadań zgłoszonych do tegorocznej, 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. Łącznie zgłoszono aż 343 zadania, czyli o 104 więcej niż przed rokiem. 
To najlepszy wynik w historii całego projektu Województwa Małopolskiego.
Olkusz w tym roku zgłosił m.in. 
Takie zadania jak budowa dwóch 
bezpiecznych przejść dla pieszych 
przez DW 791 w Olkuszu oraz za-
danie „Mocni w pomocy” - wspar-
cie dla dzieci niepełnosprawnych 
i ich rodzin z terenu powiatu 
olkuskiego.

Teraz każde zadanie zgłoszone 
do Budżetu Oby watelsk iego 
Województwa Małopolskiego, zo-
stanie sprawdzone przez pracow-
ników urzędu marszałkowskiego.
Do 5 lutego 2021 r. Zarząd 
Województwa Małopolskiego 
opublikuje na www.bo.malopol-
ska.pl wstępną listę zadań, które 

zostaną dopuszczone do głoso-
wania oraz listę zadań odrzuco-
nych – wraz z podaniem powodu. 
Wszystkie zadania, które zostaną 
ostatecznie ocenione pozytywnie, 
będą dopuszczone do głosowania. 
Najlepsze propozycje mieszkańcy 
będą wybierać w maju 2021 roku.
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• Lata pracy w marketingu, reklamie poparte wykształceniem i praktyką
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach tematycznych
• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy profesjonalne sesje fotograficzne i usługi związane z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu

• Zamieszczamy bezpłatnie oferty naszych Klientów na większości branżowych portali
płatnych i bezpłatnych

Dla naszych Klientów oferujemy darmową publikację ogłoszeń w gazetach "Gwarek"
ukazujących się na terenie całego powiatu olkuskiego „Gwarek Olkuski” oraz na
terenie całego powiatu zawierciańskiego „Gwarek Zawierciański”, a także wybranych
ofert na łamach „Gwarka Małopolskiego”.

DOSPRZEDANIA
domok.300mkwtrzykondygnacje,
budowanyiwykończonyzsolidnych
materiałów,dozamieszkania,posiada
trzyniezależnewejścia,położonyna

9arowejdziałcewKluczach.
Cena: 550 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok.170mkw,dwiekondygnacje

pluspoddaszedoadaptacji,
podpiwniczony,dozamieszkania,
położonynamalowniczej,dużej26

arowejdziałcewOsieku.
Cena: 480 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
dom146m kw z garażemwysoki
standard w pełni wyposażony
w urokliwymmiejscu nieopodal

zalewu położony na 10 a.
działce gm. Kroczyce.
Cena: 730 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
Wpełni budowlana 43 a działka,
w bardzo dobrej lokalizacji,
świetna lokata kapitału, oferta

zarówno dla osoby prywatnej, jak
i Dewelopera wewschodniej

części Zawiercia.
Cena: 320 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działka budowlana 15 a z

dostępem domediów: gaz, prąd,
kanalizacja, o prostokątnym
kształcie otoczona brzozowym
lasem, położona w zacisznej

dzielnicy Zawiercia.
Cena: 120 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
działka38a, budowlanaok. 8 a,

pozostała część: zieleń
nieurządzona, dojazddrogą

asfaltową, z dostępemdomediów:
gaz, prąd,woda, usytuowanaw

cichej imalowniczejmiejscowości
Rodaki.Cena: 125 tys. PLN

Park Czarna Góra w Olkuszu niemal gotowy
Jestem przekonany, że Park będzie chętnie odwiedzany nie tylko przez sportowych entu-
zjastów, ale również wszystkich tych, którzy cenią sobie wypoczynek na świeżym powie-
trzu. Zyskujemy nowoczesny obiekt, który będzie ponadto bardzo uniwersalny. Do dyspo-
zycji będą dwa boiska do piłki nożnej, bieżnia, a także elementy tzw. małej architektury 
- place zabaw, siłownia zewnętrzna. Tak szeroki zakres prac sprawia, że Czarna Góra stała 
się miejscem dla wszystkich – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Wartość wszystkich prac to 14,4 
mln złotych, z czego 9 mln złotych 
zostało zabezpieczone dzięki uzyska-
nemu dofinansowaniu z Gminnego 
Programu Rewitalizacji. W niedale-
kiej przyszłości Park zostanie jeszcze 
rozbudowany o trybuny z pełnym za-
pleczem sanitarnym.
Trwająca rewitalizacja Parku Czarna 
Góra swoim zakresem objęła cztery 
zadania:

Przebudowa boiska do piłki 
nożnej o nawierzchni trawiastej

Prace rozpoczęto od zdjęcia starej 
murawy, którą wykorzystano na in-
nych obiektach spotowych na terenie 
Gminy Olkusz. Następnie można 
było przystąpić do kolejnych prac na 
Czarnej Górze, wykonaniu nowej 
podbudowy z instalacją odwodnie-
nia boiska, wodociągową oraz oświe-
tleniem. Zasiana została najwyższej 
jakości trawa sportowa. 
Co ciekawe na terenie kompleksu za-
instalowane zostały dwa podziemne 
zbiorniki do gromadzenia wody desz-
czowej i źródlanej w celu jej później-
szego wykorzystania do nawadniania 
boiska.
Boisko zostało wyposażone w auto-
matyczny system nawadniania oraz 
nowoczesne oświetlenie wykonane 
w technologii LED. 

Przebudowa bieżni i urządzeń 
lekkoatletycznych z budową 

zaplecza treningowego

Wykonano nową podbudowę 
z obrzeżami i odwodnieniem wokół 
bieżni. Na całej powierzchni w za-

kolach ułożono nową nawierzchnię 
asfaltową, na której została wykonana 
profesjonalna nawierzchnia.
Cały obiekt pozwoli w końcu tre-
nować wszystkie dyscypliny lekko-
atletyczne. Ponadto powstało także 
zaplecze treningowe, składające się 
z bieżni dwutorowej 60 m, skoczni 
do skoku w dal i trójskoku, rzutni do 
pchnięcia kulą oraz urządzenia do 
skoku wzwyż. 

Przebudowa i rozbudowa 
boiska treningowego do 

piłki nożnej z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy

Miejsce po dawnym boisku oraz 
niezagospodarowany teren zostały 
zagospodarowane na drugie boisko 
treningowe. Profesjonalna, najwyż-
szej jakości nawierzchnia ze sztucz-
nej trawy, wykonane piłkochwyty 
oraz system odwodnienia, pozwolą 
na użytkowanie obiektu nawet 
w mniej przyjaznych warunkach 
atmosferycznych.

Budowa i przebudowa ciągów 
pieszo-rowerowych, budowa 
dwóch altan rekreacyjnych, 

budowa obiektów małej 
architektury (place zabaw, 
urządzenia sprawnościowe 

i siłownia zewnętrzna)

W ramach tej części zadania po-
wstały nowe ciągi pieszo-rowerowe, 
dwie altany, siłownia zewnętrza oraz 
trzy place zabaw: dla dzieci małych, 
dużych i dzieci z niepełnospraw-
nością, z bezpieczną nawierzchnią 
z poliuretanu.
Wykonano również nowoczesne 
oświetlenie parkowe oraz ustawiono 
liczne elementy małej architektury. 
Wokół całego parku powstała ścieżka 
z nawierzchnią asfaltową o długości 
około 1 km w formie pętli, która bę-
dzie mogła służyć amatorom biegania 
i jazdy na rolkach.

 v Zdjęcie:  www.panpstryk.pl
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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

ZDARZENIE DROGOWE PODCZAS MANEWRU WYPRZEDZANIA
Manewr wyprzedzania jest niebezpiecznym i jednym z najtrudniejszych manewrów wyko-
nywanych podczas jazdy samochodem dlatego, też w trakcie jego wykonywania należy 
zachować szczególną ostrożność. Olkuscy policjanci ustalają dokładne okoliczności 
zdarzenia drogowego, do którego doszło w środę na drodze krajowej 94. W wyniku zdarze-
nia do szpitala trafiła jedna osoba. Apelujemy o rozwagę na drodze.
W środę tj. 4.11.20r przed  godz. 19:00 na drodze krajowej 94 w kierunku Krakowa  doszło do 
zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący iveco 42-letni mieszkaniec 
Miechowa   wyprzedzał skodę która  po zderzeniu bocznym z iveco zjechała na pobocze jezd-
ni i uderzyła w drzewo. Kierujący skodą 51-letni  mieszkaniec Harmęży został przewieziony 
z ogólnymi obrażeniami ciała do szpitala w Jaworznie. Funkcjonariusze ustalili, że kierujący w momencie zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci 
wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili oględziny miejsca i zebrali materiał dowodowy, który posłuży do ustalenia dokładnego 
przebiegu zdarzenia. Wsiadając za kierownicę pojazdu pamiętajmy, że w swoich rękach mamy życie i zdrowie zarówno swoje jak też innych 
uczestników ruchu drogowego.

POLICJANCI Z KOMISARIATU W KLUCZACH ZATRZYMALI  
TRZECH MĘŻCZYZN PODEJRZANYCH O POSIADANIE NARKOTYKÓW

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kluczach zatrzymali 3 mieszkańców powiatu olku-
skiego w wieku 26, 29 i 17 lat podejrzanych o posiadanie narkotyków. Dwóch z nich usły-
szało już zarzuty w tej sprawie. Może im grozić do 3 lat pozbawienia wolności.
Do zatrzymania mężczyzn doszło w  środę tj. 4.11.20r. po godzinie 19:00 w Rodakach. Patro-
lujący rejon policjanci zwrócili uwagę na zaparkowanego  w masywie leśnym opla, w którym 
siedziało trzech młodych mężczyzn. Mężczyźni  na widok policjantów zachowywali się 
nerwowo  i najwyraźniej mieli coś do ukrycia. Policjanci postanowili sprawdzić, co jest powo-
dem takiego zachowania. Podczas legitymowania i kontroli osobistej jednego z mężczyzn, 
w wieku  26 lat, znaleziono  2 woreczki strunowe z białym proszkiem. Ponadto w samocho-
dzie ujawniono inne substancje zabronione marihuanę, amfetaminę i tabletki psychoaktyw-
ne. Podczas wykonywania czynności  jeden z młody mężczyzn próbował uciec policjantom, lecz po krótkim pościgu został zatrzymany. Cała 
trójka została zatrzymana. Przeprowadzone badania wykazały, że znalezione przy nich  substancje to środki psychoaktywne. Następnego 
dnia śledczy przedstawili 26-latkowi i 17 – latkowi zarzuty dotyczące posiadania  środków  odurzających. Ponadto 17- latkowi przedstawiono 
zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Teraz obaj mężczyźni odpowiedzą przed sądem.  

NIETRZEŹWY KIEROWCA SPOWODOWAŁ KOLIZJE 
Ponad 1,5 promila alkoholu miał w organizmie kierowca, który wczoraj spowodował w Olkuszu 
kolizję. Za popełnione przestępstwo grozi mu do dwóch lat więzienia.
27 października br. tuż po godz. 12 na drodze krajowej 94 w Olkuszu doszło do kolizji drogowej 
z udziałem dwóch pojazdów. Według wstępnych ustaleń, 57-letni kierujący oplem astrą nie zacho-
wał  bezpiecznej odległości od poprzedzającego samochodu i najechał na tył zafiry. Na szczęście 
w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci drogówki, którzy zostali wezwani na 
miejsce, sprawdzili trzeźwość uczestników tego zdarzenia. Jak się okazało 57-latek miał ponad 1,5 
promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił już prawo jazdy, a wkrótce odpowie nie tylko za spowodowanie kolizji, ale także za kiero-
wania samochodem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności oraz wieloletni zakaz kierowania pojazdami i wysoka 
grzywna.

BLISKO 2 PROMILE ALKOHOLU MIAŁA NIETRZEŹWA MATKA, KTÓRA „OPIEKO-
WAŁA” SIĘ MAŁOLETNIĄ CÓRKĄ

Dnia 18.10.br. przed godziną 18:00, mundurowi z Komisariatu Policji w Wolbromiu interweniowali 
wobec nietrzeźwej kobiety, która według zgłoszenia miała nietrzeźwa spacerować z małoletnią 
córką i psem na terenie Wolbromia. Kobieta znajdowała się pod widocznym działaniem alkoholu, 
miała trudności z utrzymaniem się na nogach oraz z prowadzeniem rozmowy. Potwierdziło to 
badanie, które wykazało, że miała blisko 2 promile alkoholu. Jak się okazało nietrzeźwa kobieta, 
mając pod opieką 4 – letnią córkę zmierzała z pieskiem do weterynarza.  Zarówno dziecko, jak 
i kobieta trafiły pod opiekę babci.
Policjanci sprawdzą teraz czy swoim zachowaniem pijana matka mogła narazić dziecko na niebez-
pieczeństwo utraty życia bądź zdrowia. O zdarzeniu poinformują także Sąd Rodzinny. 

POLICJANCI ZATRZYMALI SPRAWCĘ TZW. KRADZIEŻY ZUCHWAŁYCH
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali 
sprawcę kradzieży elektronarzędzi, katalizatorów samochodowych oraz wyrobów spożywczych 
i drogeryjnych z kilku olkuskich marketów. 33-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 8 
lat pozbawienia wolności.
W ubiegłą sobotę tj. 17.10.br. policyjny patrol został wezwany do jednego z marketów działających 
w Olkuszu. Zgłoszenie dotyczyło ujęcia przez pracowników ochrony  sprawcy kradzieży wyro-
bów elektronicznych o wartości około 1100 zł. Mężczyzna został zatrzymany. W wyniku dalszych 
czynności funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu zarzutów zuchwałej 
kradzieży wyrobów elektronicznych na szkodę kilku olkuskich sklepów. Kryminalni szybko ustalili, że mężczyzna w ciągu ostatniego kwarta-
łu z marketów funkcjonujących na terenie Olkusza dokonał kilkunastu tego typu kradzieży. Uzyskane informacje w tej sprawie potwierdziły 
m.in. nagrania z kamer monitoringów sklepowych. Łupem złodzieja padał głównie sprzęt elektroniczny, wyroby alkoholowe i drogeryjne oraz 
katalizatory samochodowe. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę około 20 tys. złotych. Część sprzętu została odzyskana. 33-letnie-
mu mężczyźnie we wtorek tj. 20.10.br. prokurator przedstawił zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz na jego wniosek olkuski sąd 
zastosował wobec mężczyzny 3 miesiące aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy. W świetle obowiązujących przepisów grozi mu kara do 
8 lat pozbawiania wolności.

KOMIUNIKAT
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz w związku z koniecznością podjęcia działań ogra-
niczających rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji 
w Olkuszu i podległych komisariatach: Bukowno, Wolbrom, Klucze związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu.
Wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród 
większej ilości nieznanych nam osób. Często oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy nara-
żeni na kontakt z obcymi osobami.
Mając na uwadze zdrowie interesantów i funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych a także względy bezpieczeństwa zalecamy ograni-
czenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu.
Pamiętajmy, że aby powiadomić ją o zdarzeniu nie jest konieczna osobista obecność w komendzie czy komisariacie. Do Państwa dyspo-
zycji pozostają numery telefonów jednostki Policji dostępne na stronach internetowych. Zalecamy także do kontaktu z dzielnicowymi, 
a także to zainstalowania i korzystania z aplikacji „Moja Komenda”, oraz w przypadku pilnych zgłoszeń alarmowych numery 112. Możliwe 
jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).
Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawia-
domienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym 
poinformują policjanci.
Na umówioną wizytę należy przychodzić do Komendy punktualnie, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa. Niezbędne jest 
również zachowanie odpowiednich odstępów między osobami. Dostępnie są również środki do dezynfekcji rąk. Ponadto przed wejściem 
na teren komendy interesantowi dokonywany zostanie pomiar temperatury ciała.

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

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!!!

SKUP AUT
Osobowe • Dostawcze

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW
Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391
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„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 •  
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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.

tel: 533 190 712
Zapraszamy do nowej lokalizacji:

ul. Francesco Nullo 25
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•• ppiiłł wwiiddiioowwyycchh
•• łłaańńccuucchhóóww ddoo ppiiłł
•• nnaarrzzęęddzziiaa rręęcczznnee

NNaapprraawwaa eelleekkttrroonnaarrzzęęddzzii

Świat należy
do kobiet

ppoonniieeddzziiaałłeekk 11660000 -- 11880000
śśrrooddaa 11330000 -- 11770000
ppiiąątteekk 11220000 -- 11880000

ZZaapprraasszzaammyy ddoo
RReeggiioonnaallnneeggoo BBiiuurraa
OOrriiflflaammee wwOOllkkuusszzuu
uull.. KKrr.. KK.. WWiieellkkiieeggoo 5577

OOrriiflflaammee ttoo ggwwaarraannccjjaa nnaajjwwyyżżsszzeejj jjaakkoośśccii ii nnaattuurraallnnoośśccii kkoossmmeettyykkóóww..
WW nnaasszzeejj bbooggaatteejj ooffeerrcciiee kkaażżddyy zznnaajjddzziiee ccoośś ddllaa ssiieebbiiee..

""WWyygglląąddaajj śśwwiieettnniiee,, zzaarraabbiiaajj ppiieenniiąąddzzee ii bbaaww ssiięę ddoosskkoonnaallee""

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

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

Kontakt:
Małgorzata Poznańska,
tel. 696-052-702;

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.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.

DZIEŃ ADRES

12.11.2020 Czwartek al. 1000-lecia 2B

13.11.2020 Piatek ul. K. K. Wielkiego 14

14.11.2020 Sobota ul. K. K. Wielkiego 28 *

15.11.2020 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 64 B

16.11.2020 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 60 *

17.11.2020 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 64 B

18.11.2020 Środa ul. Mickiewicza 7

19.11.2020 Czwartek ul. Nullo 2

20.11.2020 Piatek ul. Orzeszkowej 22 *

21.11.2020 Sobota ul. Piłsudskiego 22

22.11.2020 Niedziela Skwer 6 *

23.11.2020 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 24

24.11.2020 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 64 B *

25.11.2020 Środa al. 1000-lecia 17

26.11.2020 Czwartek ul. Legionów Polskich 14

27.11.2020 Piatek al. 1000-lecia 2B

28.11.2020 Sobota ul. Orzeszkowej 22 *

29.11.2020 Niedziela ul. K. K. Wielkiego 14

30.11.2020 Poniedziałek ul. K. K. Wielkiego 28 *

1.12.2020 Wtorek ul. K. K. Wielkiego 60 *

2.12.2020 Środa ul. K. K. Wielkiego 64 B

3.12.2020 Czwartek ul. K. K. Wielkiego 64 B

4.12.2020 Piatek ul. Mickiewicza 7 

5.12.2020 Sobota ul. Nullo 2

6.12.2020 Niedziela ul. Orzeszkowej 22 *

7.12.2020 Poniedziałek ul. Piłsudskiego 22

8.12.2020 Wtorek Skwer 6 *

9.12.2020 Środa ul. K. K. Wielkiego 24

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 pełnią dyżur w godzinach od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.

DZIEŃ ADRES

12.11.2020 Czwartek ul. Mariacka 6

13.11.2020 Piatek Oś. Skalska 9

14.11.2020 Sobota ul. Krakowska 43

15.11.2020 Niedziela ul. Skalska 22

16.11.2020 Poniedziałek Oś. Skalska 9

17.11.2020 Wtorek ul. 1 Maja 39

18.11.2020 Środa ul. Krakowska 43

19.11.2020 Czwartek ul. Skalska 22

20.11.2020 Piatek ul. Krakowska 2

21.11.2020 Sobota ul. 1 Maja 39

22.11.2020 Niedziela ul. Skalska 22

23.11.2020 Poniedziałek ul. Mariacka 6

24.11.2020 Wtorek Oś. Skalska 9

25.11.2020 Środa ul. Krakowska 2

26.11.2020 Czwartek ul. Skalska 22

27.11.2020 Piatek ul. Krakowska 43

28.11.2020 Sobota Oś. Skalska 9

29.11.2020 Niedziela ul. Skalska 22

30.11.2020 Poniedziałek ul. 1 Maja 39

1.12.2020 Wtorek ul. Krakowska 2

2.12.2020 Środa ul. Mariacka 6

3.12.2020 Czwartek Oś. Skalska 9

4.12.2020 Piatek ul. Krakowska 43

5.12.2020 Sobota ul. Mariacka 6

6.12.2020 Niedziela ul. Krakowska 2

7.12.2020 Poniedziałek ul. Skalska 22

8.12.2020 Wtorek ul. Krakowska 43

9.12.2020 Środa ul. 1 Maja 39

OLKUSZ WOLBROM

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

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

Zapraszamy do kontaktu

796 126 773

Oferujemy takie usługi jak:

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

Prywatna Praktyka Dentystyczna

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

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

• Pełny zakres usług  w zakresie chirurgii 
   stomatologicznej i implantologii 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
w Nowym Szpitalu w Olkuszu

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

oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

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

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

Informacje • Reklamy
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WSZYSTKIE TYPY
MARKI I MODELE

PILAR-KOS Paweł Maroszek

SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI
SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

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

tel. 518 718 020

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

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

Transport na lotnisko KTW/KRK gratis!!!

Kochasz podróże
niezależnie od sytuacji?

Dla Ciebie mamy
słońce i spokojny odpoczynek,
w bezpiecznych miejscach :)

• Malediwy,
wyloty z Krakowa,
6 - 16 dni, wyżywienie
All Inclusive,
cena od 6 100 PLN

• Mauritius,
wyloty z Krakowa,
7 dni, wyżywienie All Inclusive,
cena od 5 700 PLN

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

• 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

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

Reklamy


