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• 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

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

• 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 2000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

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 - 17.00
sob. 9.00 - 13.00

Ważna zmiana -
KASY FISKALNE

ONLINE

POSNET
Ergoonline

SIATKI
okienne i drzwiowe przeciw owadom
PRODUCENTMOSKITIER

POGWARANCYJNY SERWIS OKIEN
tel. 882-007-801

WYPOŻYCZ ODKURZACZ PIORĄCY
REZERWACJE 507 5555 39

PIERZ SAM:
• Kanapy
• Dywany
• Tapicerkę

samochodową
Olkusz
ul. Sławkowska 18

www.WYNAJEM-OLKUSZ.pl

17 CZERWCA 2021 
Nr 06/2021 (080)
ISSN: 1896-1797 

www.gwarek-olkuski.pl 

GwarekOlkuski

gwarekolkuski@wp.pl

698 805 242, 510 190 038



2

SUKCES ORGANIZACYJNY I SPORTOWY JURAJSKIEGO 
KLUBU OYAMA KARATE W WOLBROMIU!

W dniu 29 maja 2021 r., w Hali Sportowej ZSP w Wolbromiu os. WŁ. Łokiet-
ka 10 odbył się XXVI Ogólnopolski Turniej OYAMA Karate w Kata, w którym 
wystartowało 137 zawodniczek i zawodników  z 18 klubów Oyama Karate. 
Organizatorem by ł Jurajsk i 
Klub OYAMA Karate z Sensei 
Kazimierzem Skalniakiem 4 dan 
na czele, który przygotował rów-
nież zawodników do zawodów 
wspólnie z Sensei Kingą Skalniak 
1 dan.  Honorowy Patronat nad 
Turniejem objął Burmistrz  Miasta 
i Gminy  Wolbrom Pan Adam 
Zielnik oraz Hanshi Jan Dyduch 
OYAMA PFK. 
W zawodach wzię l i  udzia ł 
m.in.: Pani Poseł Lidia Gądek 
na Sejm RP VII i VIII kaden-
cji,  Prezes Centrum Medycznego 
„WOLMED” w Wolbromiu, se-
kretarz Miasta i Gminy Wolbrom 
Pan Waldemar Kolonko, Radny 
Powiatu Olkuskiego Pan Tomasz 
Bargieł, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Promocji w Powiecie 
Olkuskim,  Prezes OYAMA 
PFK, Hanshi Jan Dyduch 8 dan, 
Wiceprezes Zarządu OYAMA 
IKF, Shihan Andrzej Pierzchała 
7 dan, Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wolbromiu Pan 
Stanisław Tomasz Kołodziej. 
K ie row n i k iem k ad r y  by ł a 
Sensei Weronika Furman 1 dan.  
Dziękujemy za bezinteresowną po-
moc Państwu Dorocie i Tadeuszowi 
Marczewskim. Sędzią Głównym 
był Shihan Paweł Pajdak 6 dan            
(Sosnowiec), a arbitrami maty: 
Shihan Witold Choiński 6 dan 
(Białystok), Sensei Danuta Fyda 
4 dan (Tychy), Shihan Mirosław 
Osika 5 dan (Kraków), Sensei 
Rafał Czopek 4 dan (Brzeszcze). 
Zawody sprawnie prowadzili 

asystenci Sędziego Głównego: 
Pani Marta Skalniak ( Jurajski 
Klub), Pan Grzegorz Furgaliński 
(Zadroże) , Sensei Kinga Skalniak 
1 dan (Jurajski Klub) i Pan Jakub  
Liszkowski (Kraków).
Patronat Medialny objęli: Redakcja 
Gazet y Olkusk iej ,  Gwarek 
Olkuski –Redaktorka Pani Anna 
Mucha, Wieści Wolbromskie 
- Redaktor Naczelny Wojciech 
Szota. Rywalizacja odbywała się 
w dwóch konkurencjach: Kata 
i Kata z bronią na trzech polach 
prezentacji. Poziom współza-
wodnictwa sportowego był wy-
soki i wyrównany. Najlepszymi 
Zawodnikami uznano: Martyna 
Siwy (Sosnowiec) i Grzegorz 
Furgaliński (Wolbrom). Grzegorz 
jest utytułowanym zawodnikiem, 
wielokrotnym Mistrzem Polski. 
Tym razem również wykazał się 
opanowaniem i piękną techniką.
Dużą radość sprawiła sobie, ro-
dzicom i trenerowi Aleksandra 
Miska zdobywając złoty medal             
w Kategorii Młodziczki. Ola jest 
bardzo ambitna i pracowita, kilka 
razy otarła się o strefę medalową 
na MP. 
Gratulujemy zdobytych medali 
i podjętego wyzwania. Sukces 
wymaga wiedzy i doświadczenia, 
żeby zwyciężać, należy wycią-
gać wnioski z porażek. Trzeba 
być cierpliwym i pracować da-
lej.   Oryginalne medale i puchary 
wręczali Hanshi Jan Dyduch, 
Shihan Andrzej Pierzchała i Pan 

Waldemar Kolonko (Sekretarz 
UMiG Wolbrom). Trofea przygoto-
wała Firma SUTEMI z Wadowic. 
Zawody dof inansował Zarząd 
OYAMA PFK. i UMiG Wolbrom. 
Opiekę medyczną zapewniło 
Centrum Medyczne WOL- MED 
w Wolbromiu. Zdjęcia wykonali: 
Marta Skalniak, Radosław Dyduch.
Dziękujemy komitetowi organi-
zacyjnemu za zaangażowanie oraz 
zawodnikom i ich rodzicom.
OSU !!!
Wyniki Jurajskich Karateków 
OYAMA Karate:
• Grzegorz Furgaliński -  

I miejsce w Kata  
• Grzegorz Furgaliński -  

I miejsce w Kobudo
• Grzegorz Furgaliński -  

Najlepszy Zawodnik Turnieju 
• Aleksandra Miska - I miejsce
• Alicja Ślęzak -  

II miejsce
• Jan Tracz - II miejsce 
• Kinga Kowal -  

III miejsce w Kata 
• Kinga Kowal -  

III miejsce w Kata
Sławomir Borówk a , Paweł 
Glanowski, Antoni Siwiecki, Jakub 
Wróbel, Nina Adamek, Natalia 
Chmiest, Emilia Smoter, Miłosz 
Wożniak po bardzo ładnych pre-
zentacjach odpadli z rywalizacji, 
gratulujemy podjętego wyzwania 
i bardzo dobrej postawy.  OSU !!!

Zamek w Rabsztynie odkryty na nowo
Z radością informujemy, że od końca maja możliwe jest zwiedzanie zamku 
w Rabsztynie. Zakończony projekt zagospodarowania ruin sprawił, że jest to 
miejsce, które zaskoczy nawet tych turystów, którzy rabsztyńską warownię 
odwiedzali bardzo często. W sobotę 29 maja odbyło się uroczyste otwarcie 
zamku, w którym wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych. 
- Dokładamy wszelkich starań, by 
zwiększać potencjał turystyczny 
zamku w Rabsztynie, który staje 
się coraz ciekawszym punktem 
Szlaku Orlich Gniazd. Zależało 
nam na dostosowaniu ruin zamku 
do potrzeb turystów, tak, aby mogli 
w komfortowych i przyjaznych wa-
runkach dotknąć historii. Skupiamy 
się także na ochronie tego cennego 
zabytku. Widzimy rosnącą po-
pularność zamku oraz ciekawych 
wydarzeń, jakie się tam odbywają. 
Dlatego chcemy, aby obiekt spełniał 
oczekiwania zarówno mieszkańców, 
jak i turystów, których serdecznie 
zapraszam do rabsztyńskiej wa-
rowni. – mówi burmistrz Roman 
Piaśnik.
W ramach projektu zostały odgru-
zowane pomieszczenia komór przy-
ziemia renesansowego pałacu, gdzie 
powstał podziemny pawilon. Zostały 
w nim zlokalizowane obiekty służące 
obsłudze ruchu turystycznego. Jest 
tam informacja turystyczna i kasa bi-
letowa, a także węzeł sanitarny z toa-
letami i kawiarnia dla zwiedzających. 
Konieczne było także wykonanie in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej wraz 
z budową szamba poza murami 
zamku, instalacji wentylacyjnej, 
grzewczej i elektrycznej. W pawi-
lonie wykonano stolarkę okienną 
i drzwiową oraz posadzki, tynki 
i podwieszane sufity. Powstały także  
stalowe schody łączące poziom patio 
i taras nad pawilonem.

Został również zagospodarowany 
teren wewnątrz zamku. Na dzie-
dzińcu powstała strefa rekreacyjna 
i trawiaste tarasy. Przy wschodniej 
ścianie pałacu powstał trójkątny sta-
lowy taras, wsparty na istniejących 
ścianach. Wykonano również sta-
lowe schody zewnętrzne we wschod-
nim skrzydle pałacu, które pełnią 
funkcję wyjścia ewakuacyjnego. 
Powstało także miejsce na ustawie-
nie niewielkiej modułowej sceny, na 
której będą organizowane koncerty 
oraz spektakle. W ramach projektu 
wykonano konserwację zewnętrznej 
i wewnętrznej strony pałacowych 
murów. Konieczne było czyszczenie 
muru, następnie uzupełnianie braku-
jących elementów, spoinowanie oraz 
impregnacja.
W ramach projektu zostało zrealizo-
wane zadanie „Zapewnienie dostęp-
ności zamku w Rabsztynie dla osób 
niepełnosprawnych”. Powstały liczne 

udogodnienia takie jak: aplikacja na 
urządzenia mobilne, audioprzedow-
niki i tablety udostępniane podczas 
zwiedzania. Zostały również zamon-
towane tablice w alfabecie Braille’a. 
Został także zakupiony elektryczny 
wózek inwalidzki, schodołaz oraz 
tzw. laski-krzesła.
W uroczystym otwarciu wzięli 
udział przedstawiciele władz 
gminy z burmistrzem Romanem 
Piaśnikiem i przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Olkuszu Janem 
Kucharzykiem oraz wojewódz-
kich, reprezentowanych przez 
radnego Sejmiku Województwa 
Małopolskiego Andrzeja Wójcika. 
Spotkanie rozpoczęło się od krót-
kiego podsumowania prac projekto-
wych, którego dokonał Jacek Sypień 
- pracownik Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, a zarazem Prezes 
Stowarzyszenia Zamek Rabsztyn.

DO SPRZEDANIA
dom ok. 300 m kw trzy kondygnacje,
budowany i wykończony z solidnych
materiałów, do zamieszkania, posiada
trzy niezależne wejścia, położony na

9 arowej działce w Kluczach.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
domok. 300mkw, II kondygnacje,
ogrodzony, z dwustanowiskowym

garażem, do zamieszkania, położonyw
zacisznymmiejscu na uroczej, urządzonej

36 a działcewKrzywopłotach.
Cena: 595 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom146m kw z garażemwysoki
standard w pełni wyposażony w

urokliwymmiejscu nieopodal zalewu
położony na 10 a. działce gm. Kroczyce.

Cena: 730 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, domok. 200m kw,
III kondygnacje, z niezależnymiwejściami,

stan surowo zamknięty, położony
w atrakcyjnymmiejscuwChechle z szeroką

44 a budowlaną działką oraz 62 a roli.
Cena: 550 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom180mkw II kondygnacje,
podpiwniczony, z garażem, do

zamieszkania, położony na 6 a. działce,
przygotowany pod prowadzenie

działalności gospodarczej, gm. Bolesław.
Cena:469 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka 35 a z czego 10,6, a to działka budowlana,
pozostały 25 a fragment to las. Działka ma kształt
zbliżony do prostokąta, dojazd drogą asfaltową,

z dostępem do mediów: gaz, prąd, woda, położona
w spokojnym miejscu w miejscowości Ryczówek.

Cena: 135 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 a w całości teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów. Bezpośrednio

przy drodze wojewódzkiej nr 790
z dostępem domediów: prąd, woda, telekomunikacja,

w kształcie kwadratu, położona w gminie Łazy.
Cena: 389 tys. PLN

Miejsce na Twoją
nieruchomość

Zapytaj o szczegóły
tel. 882 554 688

DO SPRZEDANIA
działka 38 a, z czego budowlana

ok. 8 a, pozostała część to zieleń nieurządzona,
dojazd drogą asfaltową, pierwsza linia zabudowy,

z dostępem domediów: gaz, prąd, woda, usytuowana
w cichej i malowniczej miejscowości Rodaki.

Cena: 125 tys. PLN

• Posiadamy państwową licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
• Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
• Stale poszerzamy naszą wiedzę, bierzemy udział w szkoleniach
• Rzetelnie i szczegółowo sprawdzamy stan prawny i faktyczny nieruchomości
• Załatwiamy wszystkie potrzebne dokumenty do zakupu/sprzedaży nieruchomości
• Wykonujemy 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”.

Informacje • Reklamy
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800 osób skorzystało ze szczepień 
plenerowych na Pustyni Błędowskiej

Pustynia Błędowska, w ostatnią sobotę i niedzielę (12 – 13 czerwca) przy-
ciągnęła odwiedzających nie tylko swoimi wyjątkowymi walorami krajo-
brazu, w tych dniach bowiem najpopularniejszy pustynny obiekt, czyli 
„Róża Wiatrów”, zamienił się w plenerowy punkt szczepień. 
Dwudniowej akcji, odbywającej 
się jednocześnie w czterech atrak-
cyjnych turystycznie miejscach 
w Małopolsce, tj. na zakopiań-
skich Krupówkach, w Krynicy-
Zdroju, Szczawnicy i na Pustyni 
Błędowskiej, towarzyszyło hasło 
„Szczepimy się od Giewontu po 
Pustynię Błędowską”. Wydarzenie 
wzbudziło duże zainteresowanie 
Małopolan oraz turystów - łącznie 
we wszystkich punktach zostało 
zaszczepionych 2673 osób, z czego 
najwięcej, bo 800 chętnych, za-
szczepiło się na samej Pustyni 
Błędowskiej.
Szczepienia w punkcie szcze-
pień zlokalizowanym na Pustyni 
Błędowskiej przy Róży Wiatrów 
wystartowały w sobotę punktual-
nie o godz. 10.00.
Walka z COVID-19 trwa. Jej naj-
skuteczniejszą formą są szczepie-
nia. Chcemy, by były jak najszerzej 
dostępne. Dlatego we współpracy 
z samorządami zorganizowali-
śmy plenerowe punkty szczepień, 
połączone są z piknikami rodzin-
nymi, bo każdy z nas zapewne już 
tęskni za takimi wydarzeniami. 
Normalność, jaką znamy sprzed 
pandemii, jest na wyciągnięcie 
ręki. Dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w akcję „Zaszczep się 
na Pustyni Błędowskiej”, będącą 
częścią szerszego przedsięwzię-
cia. Chcemy, by odrodziła się tu-
rystyka, by mieszkańcy i turyści 

czuli się bezpiecznie. Dlatego tak 
ważne są szczepienia i dlatego 
Narodowy Program Szczepień 
jest Narodowym Programem 
Odpowiedzialności – mówił wo-
jewoda małopolski Łukasz Kmita.
Akcji szczepień towarzyszy ł 
piknik z licznymi atrakcjami, 
z których jedną z najbardziej wi-
dowiskowych był pokaz skoków 
spadochronowych. Ponadto na 
stoiskach promocyjnych można 
było poznać sprzęt i wyposaże-
nie, z którego korzystają na co 
dzień służby (m.in. żołnierze, po-
licjanci i straż graniczna) oraz po-
znać tajniki ich pracy. Były także 
stoiska służby weterynaryjnej, 
Małopolskiego Szpitala Chorób 
Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, 
a tak że promocy jne Gminy 
Klucze.
Podczas pierwszego dnia ak-
c j i  w yd a r z y ło  s i ę  t e ż  co ś 

sz cz ególnego - t r z y osoby 
mia ły okazję zaszczepić się 
w balonie RMF-u i Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej!
Cieszymy się bardzo, że dzisiaj 
spotykamy się w tym naszym 
zakątku gminy, na Pust yni 
Błędowskiej, przy Róży Wiatrów. 
Najważniejsze jest to, że wi-
dzimy zainteresowanie szcze-
pieniami. Bardzo dziękuję Panu 
Wojewodzie za pomysł zorganizo-
wania punktów szczepień w atrak-
cyjnych turystycznie miejscach 
Małopolski. Będzie można tu po-
łączyć przyjemne z pożytecznym, 
a nikt nie wymyślił niczego mą-
drzejszego w walce z COVID-19 
od szczepień  – powiedział wójt 
gminy Klucze Norbert Bień.

 v gmina-klucze.pl 
Fot. Rafał Jaworski

autoserwis.boleslaw
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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

Dynamiczna
wymiana oleju

w skrzyni biegów

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

Czysty Olkusz – wspólna sprawa
Właśnie rozpoczęła się akcja „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”. Partne-
rzy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie burmistrza Romana Piaśnika, 
od 15 do 20 czerwca zadbają o estetykę wskazanego przez siebie miej-
sca. Uprzątnięte odpady nieodpłatnie odbierze Gmina Olkusz. Akcja, 
oprócz osiągnięcia celu w postaci poprawy czystości miejsc publicznych, 
ma również charakter edukacyjny, a dołączyć do niej może każdy. 
Wspólne sprzątanie z burmi-
strzem i pracownikami ol-
kuskiego magistratu odbyło 
się w czwartek 16 czerwca 
o godzinie 16.00. Miejscem 
spotkania było przejście pod-
ziemne przy obwodnicy na wy-
sokości skrzyżowania w kie-
runku Witeradowa.  
- Jestem niezw yk le w yczu-
lony n a pu n k c ie  e stet y k i 
i czystości miejsc publicznych. 
Pamiętajmy jednak, że środki, 
które co roku przeznaczamy 
na ut r z y ma n ie por z ą d k u, 
są pien iędzmi wsz ystk ich 
mieszkańców. Wolałbym móc 
je przeznaczyć na dodatkowe 
inwestycje, zamiast na sprzą-
tanie po osobach nieodpo-
wiedzialnych, którym łatwiej 
puste opakowanie wyrzucić 
w lesie „pod nogi” niż do ko-
sza na śmieci, często k ilka 
metrów dalej. Odpady do la-
sów czy innych miejsc publicz-
nych nie zanoszą się same. 
Musimy mieć świadomość, 
że są one tam pozostawiane 
przez osoby, które znamy. 
Ktoś, zamiast do PSZOKu, 
woli śmieci zostawić w lesie. 
Zainteresujmy się również, 
jak wolny czas spędzają na-
sze dzieci czy wnukowie – czy 

organizując imprezę w lesie, 
zwyczajnie po sobie sprzątają. 
– mówi Roman Piaśnik, bur-
mistrz Olkusza.
Do udziału w akcji „Czysty 
Olkusz – wspólna sprawa” zo-
stały zaproszone spółdzielnie 
mieszkaniowe, Nadleśnictwo 
Olkusz, koła łowieckie, za-
rządy osied l i , sołt ysi oraz 
ochotnicze straże pożarne. 
Wyznaczeni koordynatorzy 
będą mogli pobrać nieodpłat-
nie worki foliowe i rękawice, 
które 
– już wykorzystane – zostaną 
upr z ąt n i ę te z  u st a lonyc h 

wcześniej miejsc na koszt 
Gminy Olkusz. Pok ażmy, 
ż e wsz ystk im na m z a le ż y 
na tym, by nasza najbliższa 
okolica była czysta i zadbana. 
M o ż e m y  w y d a w a ć  c o r a z 
wyższe środki publiczne na 
sprzątanie, jednak jeśli nie 
poczujemy wszyscy, że czy-
sty Olkusz to nasza wspólna 
sprawa, nigdy za śmiecącymi 
nie nadążymy. Dlatego go-
rąco wszystkich zapraszam 
do udziału w akcji – podsu-
mowuje burmistrz.

 v fot. Pixabay
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• 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

UWAGA PRACA!
Zatrudnimy przy montażu
ogrodzeń betonowych.

Miejsce pracy:
Niemcy i okazjonalnie Polska.

Oczekujemy chęci do pracy
i predyspozycji fizycznych. Brak wymagań
względem wykształcenia, doświadczenia

i języków obcych.

Praca od Zaraz!
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

531 900 017
CV prosimy wysyłać na adres:
kon_kaczmarek@icloud.com

WYROBY GUMOWE
• PASY KLINOWE

do kombajnów zbożowych
• WĘŻE GUMOWE PCV
• PŁYTY GUMOWE
• KOLANKA UNIWERSALNE
• DĘTKI I OPONY DOMASZYN ROLNICZYCH
• OPASKI: NORMA I GBS

Wolbrom, ul. Okrzei
SKLEP CZYNNY: Poniedziałek – Piątek, godz. 7:00 – 15:00

Tel. 32 644 12 52 kom. 604 826 927

Najlepsze
ceny !

STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

MONTAŻ-SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

Olkusz, ul. Przemysłowa 5 (naprzeciwko PSB MRÓWKA)

TEL. 514-703-997 • 536-192-802

KOMPLEKSOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA
•Naprawa układów klimatyzacji
•Naprawa układów wtryskowych DIESEL
•Elektronika • Wulkanizacja

Poziomo:
3.Funkcja trygonometryczna
7.Karny wykonany z 11 m
8.Gatunek gryki
9.Uprawiany w kasynie
10.Marka jap. Zegarka
13.Na podwórku do odkurzania dywanów
14.Imię Lenczyka, b. trenera futbolu
15.Szop ...
18.Pełne książek w bibliotece
19.100 kg owsa
20.Na pustyni, z palmami
22. Roślina ozdobna; kitnia
23. Obwódka czapki

Pionowo:
1. Pierwowzór jakiejś postaci
2. Cienka drewniana do wyrobu sklejki
4. Ćma
5. Publiczny wizerunek aktora
6. Pionowa ściana granii
8. Rodzaj czworokąta
10. Uszko w wieku skrzyni
11. Japońska kompozycja kwiatowa
12. Gatunek jadalnego małża
16. Powtórny mecz tych samych drużyn
17. Skąpiec, sknera
18. Odnoga świecznika
20. "Inteligentny" proszek do prania
21. Odwieczny przeciwnik dobra

KRZYŻÓWKA

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

Apteki dyżurują w systemie dwudniowym w godz. 21.00 – 7.00  
w dni powszednie i soboty oraz w godz. 21.00 - 8.00 w niedziele i święta.  

*apteki oznaczone gwiazdką pełnią dyżur w godzinach od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego.

DATA OLKUSZ WOLBROM

17.06 Czwartek Apteka Dbam o zdrowie, ul. K. K. Wielkiego 14 Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

18.06 Piątek Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28 * Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

19.06 Sobota Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

20.06 Niedziela Apteka, Al. 1000-lecia 17 Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

21.06 Poniedziałek Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

22.06 Wtorek Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

23.06 Środa Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

24.06 Czwartek Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

25.06 Piątek Apteka Grodzka, ul. Nullo 2 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

26.06 Sobota Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28 * Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

27.06 Niedziela Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

28.06 Poniedziałek Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

29.06 Wtorek Apteka pod Słowikiem, u. Buchowieckiego 15A Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

30.06 Środa Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

1.07 Czwartek Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

2.07 Piątek Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2 Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

3.07 Sobota Apteka Dbam o zdrowie, ul. K. K. Wielkiego 14 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

4.07 Niedziela Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28 * Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

5.07 Poniedziałek Apteka, Al. 1000-lecia 17 Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

6.07 Wtorek Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

7.07 Środa Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

8.07 Czwartek Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

9.07 Piątek Apteka Dbam o zdrowie, ul. K. K. Wielkiego 14 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

10.07 Sobota Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

11.07 Niedziela Apteka Grodzka, ul. Nullo 2 Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

12.07 Poniedziałek Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28 * Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

13.07 Wtorek Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

14.07 Środa Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

Olkusz, Legionów Polskich 14
(pawilon I piętro)

Oferujemy organizację cateringu na imprezy okolicznościowe.

• Obiady domowe 18 zł (zupa +II danie)
• II danie 17 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!

Pierwsza wystawa w budynku Podziemnego Olkusza
9 czerwca o godzinie 17:00 w budynku odziemnego Olkusza (Rynek 4) odbył się werni-
saż wystawy Adama Sowuli „A dusze ich w ogrodzie Eden”. Wystawę olkuskiego foto-
grafika, w ubiegłym roku wirtualną, teraz można obejrzeć na żywo.
L ic z n ie  p r z y by ł y c h  g o ś c i 
w imieniu Dyrektora MOK Marcina 
Wierciocha powitał Kierownik 
Działu Artystycznego Michał 
Mączka.
-Pamięci t ych mieszkańców 
Olkusza, którzy zginęli w terrorze 
wojennym i tych pochowanych 
na olkuskich kirkutach, dedykuję 
tę wystawę – powiedział Adam 
Sowula.
Pod koniec XIX wieku społeczeń-
stwo żydowskie stanowiło niemal 
60% ludności Olkusza. Wojna i rok 
1942 zamknęły księgę tej historii. 
Likwidacja olkuskiego getta rozpo-
częła się 9 czerwca 1942 roku, gdy 

ten teren otoczyły jednostki 
niemieckie. 13 czerwca odje-
chał pierwszy z dwóch trans-
portów olkuskich Żydów do 
KL Auschwitz II-Birkenau.
To już 79. rocznica likwi-
dacji olkuskiego getta. 
Po z o s t a ł y… m ac e w y 
i pamięć. Obecnie na terenie 
cmentarza żydowskiego znajduje się 
około 200 nagrobków. Macewy, dziś 
zniszczone i poszarzałe, są zaledwie 
cieniem tych barwnych, przedwo-
jennych, wykonanych z artyzmem 
i pieczołowitością. Kamienne ogrody 
– jak nazywa je Antoni Kreis, któ-
rego piękny, niemal poetycki wpis 
w folderze wystawy zamieszczono 

na jednej z plansz. Jacek Sypień, 
nasz historyk-regionalista, zamie-
ścił w nim krótką historię olkuskich 
Żydów.
Zapraszamy na wystawę, piękne, 
nostalgiczne fotografie sprzyjają 
zadumie nad tym, co odeszło, nad 
tymi, którzy odeszli i nad naszym 
miejscem na drogach życia i historii.

CENTRUM OGRODNICZECENTRUM OGRODNICZE

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

ACZERACZER

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

tel.
662 121 525

tel.
662 121 525
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POLICJA

OLKUSCY POLICJANCI ZATRZYMALI  MĘŻCZYZNĘ,  
KTÓRY DOTKLIWIE POBIŁ 44-LATKA I GROZIŁ POZBAWIENIEM ŻYCIA 29-LETNIEJ KOBIECIE

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkusz zatrzymali mężczyznę, który w lesie napadł 
na 44-latka i dotkliwie go pobił. Groził również pozbawieniem życia 29-letniej kobiecie. 11.06.br. 
mężczyzna został doprowadzany do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie przedstawiono mu 
zarzuty, po czym sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.
Do zdarzenia doszło w środę tj. 9 czerwca po godzinie 21 w gminie Wolbrom. 39-latek jadąc 
samochodem zauważył w pobliskim lesie zaparkowany samochód, a w nim mężczyznę i kobietę 
w niedwuznacznej sytuacji. Napastnik zatrzymał pojazd,  podszedł do auta i gdy wyszedł z niego 
właściciel, zaczął nagle bez powodu okładać go pięściami, aż ten upadł na ziemię.  Leżącego 
mężczyznę bił pięściami i kopał po całym ciele. Groził również pozbawieniem życia i zdrowia 
29-letniej kobiecie, która była świadkiem tego zdarzenia.  Po tym 39-latek odjechał z miejsca. 
Pobity mężczyzna w ciężkim stanie trafił do krakowskiego szpitala. 
Policjanci szybko ustalili sprawcę napaści. 10 czerwca br. 39-latek został zatrzymany w miejscu 
zamieszkania w gminie Wolbrom. 11 czerwca br. prokurator przestawił zatrzymanemu zarzuty spowodowania u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu oraz kierowania groźby karalnej wobec kobiety towarzyszącej pokrzywdzonemu. 12 czerwca sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Olku-
szu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Mężczyzna działał w warunkach 
recydywy. W przeszłości był bowiem karany za znęcanie i odbywał za to karę roku pozbawienia wonności  (zakład karny opuścił w 2018 roku).

UWAGA NA ZŁODZIEI ROWERÓW – OLKUSKA POLICJA OSTRZEGA
Sprzyjająca pogoda zachęca do wycieczek rowerowych. Jest również okazją dla złodziei, którzy 
tylko czekają na to, aby właściciele jednośladów pozostawiali  je w miejscach ogólnodostępnych, 
bez zabezpieczeń i jakiegokolwiek nadzoru.
W ostatnim czasie, olkuska Policja odnotowała dwie takie kradzieże.  8 czerwca br. policjanci 
z komisariatu w Bukownie przyjęli zawiadomienie o kradzieży roweru, do którego doszło przy ulicy 
Głównej. Z parkingu skradziono jednoślad na szkodę mieszkanki gminy Bukowno. Tego samego 
dnia na ulicy Sławkowskiej w Olkuszu skradziono rower górski. Właściciel pozostawił go na klatce 
schodowej. 
Większość kradzieży rowerów związana jest z niewłaściwym ich zabezpieczaniem. Dlatego, inwe-
stując w drogi sprzęt warto zadbać także  o jego odpowiednie zabezpieczanie. Na rynku jest wiele 
ofert, które mogą nas ustrzec przed utartą roweru. np. u-locki, czy składane zapięcia. Są trud-
ne do usunięcia w krótkim czasie i znacznie utrudnią zadanie złodziejom. Kradzieże rowerów to 
często przypadkowe okazje. Pozostawienie  jednośladu w miejscu ogólnodostępnym np. na klatce schodowej, przed sklepem, budynkiem itp. 
jest łatwym celem dla przestępcy. Toteż ważne jest nie tylko prawidłowe zabezpieczenie roweru, ale również, to gdzie go zostawiamy. 

ZABEZPIECZONO 4 NIELEGALNE AUTOMATY DO GIER HAZARDOWYCH
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego 
Urzędu Celno – Skarbowego w Krakowie ujawnili i zabezpieczyli 4 automaty do gier hazardowych, 
które znajdowały się w jednym z olkuskich lokali.
Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej Komendy Powiatowej Policji 
w Olkuszu podejrzewali, że  w jednym z lokali dochodzi do procederu urządzania nielegalnych gier 
hazardowych. 31 maja br.  policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno 
– Skarbowego w Krakowie, weszli do tego lokalu i dokonali tam sprawdzenia. W pomieszczeniu  
natrafili na cztery nielegalne automaty do gier hazardowych. Urządzenia te zostały zabezpieczone 
przez funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie dla potrzeb postępo-
wania karno-skarbowego, jakie będzie toczyło się w tej sprawie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za urządzanie gier na automatach grożą kary w wysokości 
100 tysięcy złotych od każdej zabezpieczonej maszyny. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe  jak i posiadacz 
lokalu, w którym taki proceder się odbywa. 

POLICJANCI ZATRZYMALI POSZUKIWANEGO 33-LATKA
W poniedziałek (31.05. br.) kryminalni z Olkusza zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który ukrywał 
się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olkuszu 
do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci zatrzymali 3 osoby, które ukrywały się przed wymiarem 
sprawiedliwości, w tym 33-letnego mężczyznę, który miał do odbycia karę 6 miesięcy pozbawienia 
wolności za przestępstwa  popełnione przeciwko życiu i zdrowiu.  Mężczyzna został zatrzymany 
podczas interwencji na Alei 1000-Lecia w Olkuszu. Nie chciał podać swoich danych osobowych 
i znieważył interweniujących policjantów. 33-latek  trafił do policyjnego aresztu a następnego dnia 
(1.06. br.) policjanci doprowadzili go do zakładu karnego. 
Policjanci prowadzą liczne akcje pod krypt. „poszukiwani”, które odbywają  się cyklicznie kilkana-
ście razy w roku. W działania angażowani się policjanci wydziału kryminalnego, policjanci prewen-
cji oraz dzielnicowi, którzy często wykazują się dużą wiedzą oraz rozpoznaniem w swoim terenie.  
Od początku roku 2021 w powiecie olkuskim zatrzymano  124 osoby, które ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. Wśród nich były osoby 
poszukiwane listami  gończymi, nakazami aresztowań, osoby podejrzane o przestępstwo czy do ustalenia miejsca pobytu.  Poszukiwani często 
zmieniali miejsce swojego pobytu, ukrywali się także wśród znajomych i bliskich.  Jednak dobre rozpoznanie, czujność i skuteczność policjantów, 
a także duże zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków służbowych przyniosły pożądane efekty.  

WYPADEK DROGOWY W PAZURKU
Policjanci z Olkusza wyjaśniają przyczynę i okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło  
27.05. br. w Pazurku. Na drodze wojewódzkiej 783 zderzyły się trzy samochody osobowe.
Do zdarzenia doszło około godziny 15 na drodze wojewódzkiej nr 783 w Pazurku niedaleko Olkusza. 
Jak wstępnie ustalili policjanci, kierująca renault, jadąc od Olkusza w stronę Wolbromia, z nieusta-
lonych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w bmw, a następnie w opla. W wyni-
ku tego zdarzenia obrażeń ciała doznały dzieci w wieku 3 i 10 lat, pasażerowie opla i renault. Dzieci 
trafiły do szpitala. Jedno z nich, 10-letni chłopiec nie wymagał hospitalizacji. 
Kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu obecny był technik kryminalistyki, który przeprowadził oględzi-
ny. Policjanci  będą wyjaśniać dokładnie przyczynę i okoliczności tego zdarzenia drogowego. Na 
drodze trwały utrudnienia. Ruch odbywał się jednym pasem, aż do momentu usunięcia pojazdów 
z drogi. 
Jeszcze tego samego dnia policjanci obsługiwali kolejne zdarzenie drogowe. W Kluczach na ulicy Szkolnej doszło do wypadku drogowego z udzia-
łem samochodu osobowego i rowerzystki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 21-letni kierowca fiata najechał na rowerzystkę, która przewróciła 
się na jezdnię. W wyniku tego zdarzenia kobieta doznała urazu ręki i trafiła do szpitala. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na drodze 
i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 

37-LATKA PRZYŁAPANA NA KRADZIEŻY KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH.
Przez pół roku 37-latka robiła zakupy w jednej z olkuskich drogerii, płacąc i skanując tylko część 
produktów, które miała w koszyku.  Kobieta czuła się bezkarna i myślała, że i tym razem uda jej się 
przechytrzyć pracownika ochrony sklepu.
25 maja br. klientka sklepu  została ujęta przez pracownika ochrony po tym jak próbowała ukraść 
towar o wartości ponad 360 złotych. Były to m.in. kosmetyki, artykuły higieniczne i żywność dla 
dzieci. 37-latka odbijała na kasie samoobsługowej tylko część towaru, który miała w koszyku. Pozo-
stałe produkty pakowała do torby. Zachowaniu kobiety  bacznie przyglądał się ochroniarz sklepu. 
Zanim kobieta zdążyła wyjść ze sklepu, pracownik zagrodził jej drogę i wezwał na miejsce policję. 
Pracownicy sklepu podejrzewali, że właśnie ta klientka może być sprawczynią innych kradzieży, 
które od kilku miesięcy miały miejsce na terenie placówki. Po dokładnej analizie archiwalnego 
monitoringu  okazało się, że 37-latka systematycznie „odwiedzała” sklep robiąc w nim  zakupy. Za każdym razem płaciła tylko za część produktów, 
które miała w koszyku, a pozostałe pakowała do torby, bez uiszczenia za nie opłaty. Łącznie, kobieta ukradła towar za ponad 6 tysięcy złotych. 
Kobieta została zatrzymana i doprowadzona do komendy, gdzie usłyszała zarzut kradzieży. 

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

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH

OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

Chcesz szybko
i bezpiecznie sprzedać

swój Dom, Mieszkanie, Działkę?
Zapytaj o szczegóły!
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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.

tel: 533 190 712
Zapraszamy do nowej lokalizacji:

ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

SSPPRRZZEEDDAAŻŻ

EELLEEKKTTRROONNAARRZZĘĘDDZZIIAA

SSEERRWWIISS

NNaarrzzęęddzziiaa sskkrraawwaajjąąccee
OOssttrrzzeenniiee::
•• ppiiłł wwiiddiioowwyycchh
•• łłaańńccuucchhóóww ddoo ppiiłł
•• nnaarrzzęęddzziiaa rręęcczznnee

NNaapprraawwaa eelleekkttrroonnaarrzzęęddzzii

Wiertarko-Wkrętarka DD18DD
oraz Udarowa Zakrętarka WH18DD

2 akumulatory 5.0 Ah Li-ion
Ładowarka

Skrzynka HITSYSTEM
Silniki bezszczotkowe

CENA ZESTAWU: 1249,00 zł

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

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 

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
facebook.com/olkusz.oriflame

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

Kontakt:
Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702

Świat należy do kobiet

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

Cenyod60PLN
gwarekolkuski@wp.plTel.: 698 805 242

SKUTECZNAREKLAMA
DLATWOJEGOBIZNESU Fabryka Zapiekanek

ul. Augustiańska 7
32-300 Olkusz

TEL:791097989

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY

KINO RADOŚĆ - WOLBROM
 v „TOM & JERRY” Gatunek: Animacja / Komedia / Przygodowy, Produkcja: USA 

•17.06 godz. 17:00 • 18.06 godz. 16:00 • 19.06 godz. 15:30, 17:00 •20.06 godz. 15:00, 17:00 • 24.06 godz. 16:00, 17:00

 v „DRUGA POŁOWA” Gatunek: Komedia romantyczna, Produkcja: Polska 
• 17.06 godz. 18:00

 v „NA RAUSZU” Gatunek: Dramat / Komedia, Produkcja: Dania 
• 17.06 godz. 19:00

 v „JEDEN GNIEWCZNY CZŁOWIEK” Gatunek: Thriller / Akcja, Produkcja: USA / Wielka Brytania 
• 17.06 godz. 20:00

 v „W JAK MORDERSTWO” Gatunek: Komedia obyczajowa / Kryminał, Produkcja: Polska 
• 18.06 godz. 18:00 • 19.06 godz. 18:00 • 20.06 godz. 17:30 • 24.06 godz. 18:00 • 25.06 godz. 20:00 • 26.06 godz. 18:00 27.06 
godz. 18:00 • 1.07 godz. 20:00

 v „NOMADLAND” Gatunek: Dramat, Produkcja: Niemcy / USA 
• 18.06 godz. 19:00 19.06 godz. 19:00 • 20.06 godz. 19:00 • 24.06 godz. 19:00

 v „CICHE MIEJSCE 2” Gatunek: Horror / Sci-Fi, Produkcja: USA 
• 18.06 godz. 20:00 • 19.06 godz. 20:00 • 20.06 godz. 19:4 • 24.06 godz. 20:00

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
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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

Dla naszych klientów oferujemy darmowy
transport na/z lotniska Kraków/Katowice

U NAS ZREALIZUJESZ
BONY TURYSTYCZNE
Realizacja bonów na:

- wczasy
- kolonie
- obozy

- wycieczki objazdowe
ZAPRASZAMY

DO REZERWACJI :)

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

DUŻY WYBÓR

Reklamy


