
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.

• 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

KASY
FISKALNE
ONLINE

POSNET
Ergoonline

WYPOŻYCZ ODKURZACZ PIORĄCY
REZERWACJE 507 5555 39

PIERZ SAM:
• Kanapy
• Dywany
• Tapicerkę

samochodową
Olkusz
ul. Sławkowska 18

www.WYNAJEM-OLKUSZ.pl

9 LIPCA 2021 
Nr 07/2021 (081)
ISSN: 1896-1797 

www.gwarek-olkuski.pl 

GwarekOlkuski

gwarekolkuski@wp.pl

698 805 242, 510 190 038



2

Łącznik ul. K. K. Wielkiego z Świętokrzyską gotowy
Pozytywnym odbiorem zakończyły się prace, polegające na przebudo-
wie łącznika ulicy Króla Kazimierza Wielkiego z ul. Świętokrzyską. 
Zrealizowana inwestycja pozwoliła 
nie tylko uporządkować sposób 
parkowania w tym miejscu, ale 
także poprawiła płynność i bezpie-
czeństwo komunikacji samochodo-
wej oraz pieszej na tym ruchliwym 
odcinku. Wartość wykonanych 
robót to ok. 200 tys. zł, przy 50% 
dofinansowaniu z Funduszu Dróg 
Samorządowych.
- Mówimy o miejscu, wokół któ-
rego zlokalizowanych jest wiele 
punktów usługowych, generujących 
bardzo duży ruch samochodowy 
oraz pieszy. Pojazdy wjeżdżające 
na dotychczasowy parking nie 
miały jak wyminąć się z pojazdami 
wyjeżdżającymi, co przy dość in-

tensywnym ruchu 
pieszych sprawiało 
niebezpieczeństwo 
i doprowadzało do 
korkowania się ul. 
K. K. Wielkiego. 
Doprowadziliśmy 
do uporządkowania 
tego terenu – powstał 
wygodny przejazd 
rozładowujący ruch 
oraz miejsca parkin-
gowe i bezpieczny 
chodnik z oświetleniem – mówi 
Roman Piaśnik.
Oprócz nowej nawierzchni wy-
konano tak że odwodnienie 
drogi. Ważnym elementem, po-

prawiającym bezpieczeństwo 
pieszych, jest również nowe 
oświetlenie. Precyzyjną wartość in-
westycji poznamy po jej ostatecznym 
rozliczeniu.

W Jaroszowcu powstanie wielofunkcyjne boisko
Gmina Klucze otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa - MIRS” na realizację zadania pn.: „Przebudowa przy-
szkolnego boiska sportowego w miejscowości Jaroszowiec”.
Kwota otrzymanej pomocy wynosi 
124 660,00 zł.
Celem zadania, realizowanego 
z pomocą wymienionych środków, 
jest przebudowa boiska sporto-
wego położonego w miejscowości 
Jaroszowiec, które znajduje się przy 
budynku Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego. Aktualny stan 
techniczny i funkcjonalny boiska 
nie pozwala na uprawianie w tym 
miejscu jakiejkolwiek aktywności 
fizycznej.

W ramach zadania in-
westycyjnego planuje 
się budowę boiska wie-
lofunkcyjnego z piłko-
chwytami, oświetleniem 
i zagospodarowaniem 
terenu. Dzięki pozyska-
nej dotacji powstanie 
nowoczesny obiekt o na-
wierzchni poliuretanowej, 
przystosowany do uprawniania 
sportu, w tym popularnych gier 
zespołowych. Boisko będzie ogól-
nodostępne a korzystanie z niego 
nieodpłatne. Dzięki temu lokalna 

społeczność zyska miejsce do re-
kreacji i integracji a szkoła moż-
liwość organizowania lekcji wy-
chowania fizycznego na zewnątrz 
w komfortowych warunkach.

DOSPRZEDANIA
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

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

DO SPRZEDANIA
mieszkanie M4 67m kw. 3 pokojowe,

z dużym balkonem i piwnicą,
usytuowane w bardzo dobrej lokalizacji

w Bukownie.
Cena: 265 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”.

DO SPRZEDANIA
dom 88 m kw. z dwustanowiskowym

garażem w bryle budynku, do
zamieszkania, położony na ogrodzonej

17 a malowniczej działce
w gm. Żarnowiec..
Cena: 349 tys. PLN

Informacje • Reklamy
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Doktoranci z Ukrainy  
w Srebrnym Mieście

Od 28 czerwca do 2 lipca mury Instytutu Nauk 
o Polityce i Administracji Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie gościły siedmiu dokto-
rantów z ukraińskich szkół wyższych. 
Polsko-ukraińska szkoła letnia 
dla doktorantów dofinanso-
wana była w ramach programu 
PROM- Międzynarodowej 
wymiany stypendialnej dok-
torantów i kadry akademickiej. 
Projekt miał na celu przybli-
żenie młodym uczonym, jak 
działa polityka w skali lokalnej. 
Program na piątek przewidywał 
wizytę w Olkuszu.
- Tego typu spotkania posze-
rzają horyzonty, służą w y-
mianie doświadczeń i budują 
dobre sąsiedzkie relacje. Było 
mi bardzo miło gościć mło-
dych ludzi z Ukrainy, którzy 
są przyszłością swojego kraju. 
Dobrze, by szukali najlepszych 
przykładów, które później – 
miejmy nadzieję – będą mogli 
wprowadzać w życie u siebie 
– mówi Roman Piaśnik, bur-
mistrz Olkusza.

W ramach badań dokto-
ranci mieli okazję porozma-
wiać z licznymi przedstawi-
cielami partii politycznych 
w Krakowie oraz spotkać się 
z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Olkusz Romanem Piaśnikiem 
i Starostą Olkuskim Bogumiłem 
Sobczykiem. Głównymi or-
ganizatorami byli: dr Mateusz 
Kamionka oraz dr Małgorzata 
Kmak.
Oprócz ciekawych rozmów na 
temat polskiego samorządu, 
młodych uczonych interesowały 
również konkretne zagadnie-
nia, m.in. dotyczące wpływu 
środków unijnych na rozwój 
Srebrnego Miasta, czy udziału 
seniorów w życiu Gminy. 
Podzielili się także swoimi 
bardzo pozytywnymi wraże-
niami z wizyty w Podziemnym 
Olkuszu.

Czysty Olkusz stał się wspólną sprawą
Ponad 1,5 tony szklanych butelek, opon, a także fragmentów mebli, zebrali uczest-
nicy akcji „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”, która odbyła się w terminie od 15 do 21 
czerwca z inicjatywy burmistrza Romana Piaśnika. 
Wzięło w niej udział łącznie 
ponad 100 osób – przedstawi-
cieli władz miejskich, pracow-
ników Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu, Straży Miejskiej, 
Nadleśnictwa Olkusz, olkuskich 
Wodociągów, spółdzielni miesz-
kaniowych: OTBS, „Nowa”, 
OSM, zarządów osiedli Pakuska, 
Słowiki i Młodych oraz Sołectwa 
Gorenice. Chętnie w akcję włą-
czyli się sami mieszkańcy.
- Zaśmiecający nie dyskryminują 
– śmieci z równym entuzjazmem 
podrzucane są na nieruchomości 
prywatne, jak i publiczne. Tylko 
do czerwca tego roku z samych 
gminnych terenów usunięto po-
nad 10 ton nielegalnie porzuco-
nych odpadów. Koszty usuwania 
odpadów z roku na rok stają się 
coraz wyższe, a każda kwota wy-
dana na uprzątnięcie śmieci nie 
zostanie przeznaczona na inne 
istotne potrzeby gminnej spo-
łeczności. Organizowana przez 
nas akcja miała na celu uświa-
domienie nam wszystkim, że 
czysty Olkusz to nasza wspólna 
odpowiedzialność. Dziękuję 
wszystkim jej uczestnikom i ko-
ordynatorom, którzy pokazali, 
jak czynnie okazać prawdziwy lo-
kalny patriotyzm – mówi Roman 
Piaśnik, burmistrz Olkusza.
Uczestnicy akcji „Czysty Olkusz – 
wspólna sprawa” skutecznie dotarli 
do lasów i terenów zielonych na 
terenie os. Młodych, os. Pakuska, 

os. Słowiki, między ul. Wspólną 
i DK94, czy w okolicach Pazurka. 
Ujawnili miejsca, w których od-
pady były podrzucane przez 
uczestników imprez plenerowych, 
którzy po zakończonej zabawie po 
sobie nie sprzątnęli. Były również 
takie lokalizacje, do których ktoś 
z premedytacją podrzucał np. zu-
żyte meble.
- Gdyby posprzątany w ramach 
akcji teren porządkowała ze-
wnętrzna firma, zainkasowałaby 
około 15 tys. złotych. To poka-
zuje, że śmieci są dla nas realnych 
i kosztownym problemem. Osoby, 
z którymi rozmawiałem w czasie 
akcji, deklarowały chęć uczestnic-
twa w kolejnych edycjach. Marzy 
mi się jednak sytuacja, w której 
młodzi ludzie z domu wynoszą 
przekonanie, że miejsca publiczne 
służą wszystkim i należy o nie 
dbać. Olkusz to przecież nasza 
wspólna sprawa – podsumowuje 
Roman Piaśnik.
Uczestnicy akcji niemal na każ-
dym kroku spotykali dowody 
obserwowanego coraz częściej 
zjawiska - wręcz magicznego 
- w wyniku którego butelki 
i opakowania po ich opróżnieniu 
stają cięższe niż z zawartością. 
Zwróćmy więc uwagę na to, jak 
spędzamy czas wolny – czy po 
zakończonym spotkaniu towa-
rzyskim zostawiamy miejsce spo-
tkania w takim stanie, w jakim je 
zastaliśmy.

KOLONIA, UL. BOLESŁAWSKA 117 • TEL. 788 994 461

SERWIS KLIMATYZACJI
SAMOCHODOWEJ

autoserwis.boleslaw

Karczma
Bida

Olkusz
Laski

Katowice
DK94

ul
.B
ol
es
ła
w
sk
a

www.autoserwis.boleslaw.net

Lato w pełni, więc zadbaj
już dziś o swoją klimatyzację!
• Napełnianie klimatyzacji

stary i nowy czynnik R134a i 1234yf

• Lokalizacja nieszczelności
• Naprawa
• Ozonowanie i odgrzybianie
• Ceny od 99 zł

Informacje • Reklamy
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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

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

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

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

15.07 Czwartek Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

16.07 Piątek Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

17.07 Sobota Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

18.07 Niedziela Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

19.07 Poniedziałek Apteka Grodzka, ul. Nullo 2 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

20.07 Wtorek Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22 Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

21.07 Środa Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

22.07 Czwartek Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6 Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

23.07 Piątek Ziko Apteka, ul. K. K. Wielkiego 24 Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

24.07 Sobota Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

25.07 Niedziela Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

26.07 Poniedziałek Euro Apteka, ul. Rabsztyńska 2 Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

27.07 Wtorek Apteka, Al. 1000-lecia 17 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

28.07 Środa Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

29.07 Czwartek Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

30.07 Piątek Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

31.07 Sobota Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

1.08 Niedziela Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

2.08 Poniedziałek Apteka Dbam o zdrowie, ul. K. K. Wielkiego 14 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

3.08 Wtorek Apteka Gemini, ul. K. K. Wielkiego 28 * Twoja Apteka, ul. 1 Maja 39

4.07 Środa Apteka Słoneczna, ul. K. K. Wielkiego 60 Apteka Przy Rynku, ul. Krakowska 2

5.08 Czwartek Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Dr Max, ul. Mariacka 6

6.08 Piątek Apteka Główna, ul. K. K. Wielkiego 64 B * Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

7.08 Sobota Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2B Apteka Dr Max, ul. Skalska 22

8.08 Niedziela Apteka, ul. Piłsudskiego 22 Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

Poziomo:
3. Dodawane do salcesonu
7. Nadprzyrodzone zjawisko
9. Gończy lub żelazny
10. Wilhelm, legendarny helwecki bohater
11. Umiejętność zachowania się
12. Autor powieści „Imię róży”
13. Chluba zbieracza
15. Muzyka Dire Straits
18. Rasa konia
20. Jennifer, znana z estrady
21. ... pomarańczowa, odmiana renety
24. Poniżej talii
27. Marka NRD-owskiego auta
28. Kurtyzana z powieści E. Zoli
29. Uciekł z Dedalem z Krety
30. Wachlarz gejszy
31. Karetka reanimacyjna

Pionowo:
1. Przestrzeń między przedmiotami
2. Mordercza bestia z horroru
4. Aparat stabilizujący staw kolanowy
5. Złotousty mówca
6. Sworzeń w przegubie
8. Narząd ruchu pierwotniaka
14. Pieśń z „Manru”
16. Zrzyn lub wiór
17. Kapka, drobina
19. Tony, b. premier Wlk. Brytanii
22. Krępulec na nodze
23. Natarcie, atak
24. Zarozumialec, pyszałek
25. Zimne ..., iskrzące ozdoby choinkowe
26. Zawsze po nocy

KRZYŻÓWKA

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

Informacje • Reklamy
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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!

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

KĄCIK KULINARNY
MAKARON RYŻOWY Z MIĘSEM 
MIELONYM I ORZECHAMI NERKOWCA
Składniki dla 2 osób 
• 20 dkg mięsa mielonego z indyka
• garść makaronu ryżowego
• 1/2 opakowania warzywnej  

mieszanki chińskiej ( mrożonka)
• 2 łyżki sosu sojowego
• 1 łyżka ostrego sosu chili 
• 0,5 szklanki wody

• garść orzechów nerkowca

Makaron ryżowy na początek wkładamy do miski z zimną wodą – tak 
na 5 minut maksymalnie następnie wrzucamy do gorącej wody i gotu-
jemy 3 minuty. Wyciągamy i kładziemy na talerz.
Na suchą, ale już rozgrzaną patelnię wrzuciłam mięso. Szybko je 
przemieszałam, żeby się nie przypaliło a obsmażyło z każdej strony. 
Dodałam mieszankę chińską ( zamrożoną ) i wodę, zamieszałam, 
przykryłam pokrywką i pozwoliłam całości się razem udusić . Gdy 
mieszanka się już rozmroziła dodałam sos sojowy, ostry sos chili oraz 
nerkowce całość wymieszałam. Przełożyłam na ciepły makaron. Obiad 
podany. Smacznego!

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

APEL O POMOC
AGNIESZKA GIL - MŁODA MAMA  

WALCZĄCA Z GUZEM MÓZGU
Drodzy czytelnicy do naszej redakcji zgłosiła się z prośbą 
o pomoc Pani Agnieszka Gil - mieszkanka Kosmolowa, która 
zmaga się z guzem mózgu (glejakiem 3 stopnia).
Guz został zdiagnozowany 
w 2018 roku, zbiórka na le-
czenie trwa już od 2 lat lecz 
środki w dalszym ciągu są 
niewystarczające a jedynym 
ratunkiem jest leczenie 
w Koloni w Niemczech. 
O t o  h i s t o r i a  P a n i 
Agnieszki: 
Mam synka i męża i tą 
okrutną chorobę z którą się 
zmagam.
Kiedy leżę w szpitalu, właściwie 
nie widuję synka. Nie chcę, żeby 
odwiedzał mnie na onkologii. 
Ten oddział to nie miejsce dla 
2-latka. Jest tu za dużo strachu 
i rozpaczy. Rak rozdzielił już 
naszą rodzinę, a teraz wyciąga 
ręce po więcej – po moje ży-
cie! Nowotwór długo nie dawał 
o sobie znać. Aż do pewnej nocy 
w październiku ubiegłego roku. 
Dostałam wtedy ataku padaczki. 
Nie wiedziałam nawet, że ją mam 
– rano nic nie pamiętałam. Kiedy 
mąż powiedział mi o wszyst-
kim, od razu pojechaliśmy do 
szpitala. Z rezonansu wynikło, 
że mam „coś” na pniu mózgu. 
Konieczne były jednak dalsze 
badania. Wykonano biopsję. Po 
trzech tygodniach przyszedł wy-
nik – glejak III stopnia na pniu 
mózgu. Nieoperacyjny! Mając 22 
lata, otrzymałam wyrok śmierci…

To był grudzień 2018 roku. Kiedy 
wszyscy dookoła przygotowy-
wali się do Świąt, ja siedziałam 
w gabinecie lekarza i słucha-
łam o rokowaniach. Myślałam 
o swojej rodzinie i wiedziałam, 
że czeka nas długa rozłąka. 
Zaczęła się moja walka o życie. 
O to, bym dalej mogła być mamą 
dla Błażejka. Wraz z początkiem 
nowego roku rozpoczęłam radio-
terapię i chemioterapię. Przez 
półtora miesiąca nie wychodzi-
łam ze szpitala. Z synkiem roz-
mawiałam tylko przez internet. 
Tylko tak mogłam go zobaczyć. 
Obecnie jestem w trakcie piątego 
cyklu chemioterapii Jest trochę ła-
twiej, bo przyjmuje ją w domu. Są 
obok mnie synek i mąż, a to daje 
mi jeszcze więcej sił do walki. 
Wraz z początkiem nowego roku 
rozpoczęłam radioterapię i che-
mioterapię. Przez półtora mie-
siąca nie wychodziłam ze szpi-

tala. Z synkiem rozmawiałam 
tylko przez internet. Tylko tak 
mogłam go zobaczyć. Obecnie 
jestem w trakcie piątego cyklu 
chemioterapii Jest trochę łatwiej, 
bo przyjmuje ją w domu. Są obok 
mnie synek i mąż, a to daje mi 
jeszcze więcej sił do walki. Chcę 
patrzeć, jak mój synek dorasta. 
Chcę go wychować, ale żeby tak 
było, muszę żyć. Moja historia nie 
może się tak skończyć. Chwytam 
się każdej szansy, by pokonać no-
wotwór. Jestem tu, by poprosić 
Cię o pomoc. Tylko z Tobą mogę 
walczyć o swoje życie – o to, by 
zostać z synkiem.
Agnieszkę Gi l można wes-
przeć na stronie siepomaga.pl/
agnieszka-gil dowolnej wysokości 
datkiem lub poprzez grupę licyta-
cyjną na facebooku.

https://www.facebook.com/
groups/194551882150788

Informacje • Reklamy
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POLICJA

WOLBROM - NIELEGALNE AUTOMATY DO GIER LOSOWYCH
6 lipca b.r. na terenie gminy Wolbrom, policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą 
Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu razem z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-
-Skarbowego w Krakowie weszli do jednego z lokali usługowych, gdzie jak się okazało znajdowały 
się trzy automaty do gier. Dalsze czynności podjęte przez funkcjonariuszy organu celnego potwier-
dziły, że są to maszyny służące do  urządzania gier hazardowych, mające charakter gier losowych, 
działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych. Wykonywane na miejscu 
czynności zabezpieczali policjanci z Komisariatu Policji w Wolbromiu. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność w zakresie gier na automatach może być 
prowadzona wyłącznie na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry. 
Zabezpieczone maszyny trafiły do depozytu Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krako-
wie, który będzie prowadził postępowanie w tej sprawie w kierunku popełnienia przestępstwa 
określonego w przepisach kodeksu karnego skarbowego. 

NIETRZEŹWI RODZICE OPIEKOWALI SIĘ 4-LATKIEM
Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi rodzicom 4-letniego dziecka, którzy po pijanemu „opie-
kowali się” swoją pociechą
Kilka dni temu, kurator sądowa wezwała policjantów na interwencję do jednego z mieszkań w Olku-
szu. Podejrzewała, że obecni tam rodzice opiekujący się 4-letnim synem są pijani. W mieszkaniu 
policjanci zastali 44-letnią matkę chłopca kurator sądowa wraz z jego 58-letnim ojcem. Matka 
miała ponad 2 promile alkoholu, natomiast ojciec – blisko 2 promile. Dziecko zostało odebrane 
nieodpowiedzialnym rodzicom i trafiło do placówki interwencyjnej.
Teraz funkcjonariusze sprawdzą, czy rodzice swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem narazili 
dziecko na utratę zdrowia lub życia. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo narażenia na utra-
tę zdrowia lub życia dziecka zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. O ich postawie 
dowie się również Sąd Rodzinny i Nieletnich.

WYPADEK ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W POWIECIE OLKUSKIM. ZGINĄŁ 58-LETNI PIESZY
Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w miejsco-
wości Braciejówka. 58-letni pieszy poniósł śmierć na miejscu.
1 lipca br. (czwartek) około 22:00 na drodze powiatowej w miejscowości Braciejówka 58-letni 
pieszy został potrącony przez kierującego samochodem marki Renault Laguna. W wyniku odnie-
sionych obrażeń pieszy poniósł śmierć na miejscu. Policjanci wspólnie z prokuratorem pracowa-
li tam do późnych godzin nocnych, przeprowadzając m.in. oględziny miejsca zdarzenia.  Ciało 
mężczyzny, decyzją prokuratora, zostało zabezpieczone do sekcji. Kierowca renault był trzeźwy 
ale dodatkowo pobrano od niego krew do badań. Samochód zabezpieczony na parkingu strze-
żonym do dalszych oględzin.  Na czas tych czynności droga była zablokowana.  Śledztwo  w tej 
sprawie prowadzi olkuska komenda pod nadzorem miejscowej prokuratury.

PIJANA MATKA WSIADŁA DO AUTA I PRÓBOWAŁA ODJECHAĆ Z 3- LETNIĄ CÓRKĄ 
Policjanci z Komisariatu Policji w Kluczach prowadzą czynności w sprawie nietrzeźwej matki, która 
15 czerwca br. sprawowała opiekę nad 3-letnią córką. Mając ponad 2,7 promila 30-latka wsiadła do 
auta i próbowała odjechać z małym dzieckiem. Świadkami tej sytuacji  były osoby, które widzia-
ły, jak zataczająca się kobieta idzie z małym dzieckiem z placu zabaw, po czym wsiada do auta 
i próbuje odjechać. O sytuacji natychmiast powiadomiono policję. 30-latka podczas interwencji 
zachowywała się agresywnie, krzyczała i próbowała uszkodzić radiowóz. Nie chciała poddać się 
badaniu na zawartość alkoholu.
 Powiadomiono więc ojca dziewczynki, który natychmiast zjawił się na miejscu i zaopiekował się 
córką. Kobietę natomiast  przewieziono do komisariatu, gdzie zbadano stan jej trzeźwości. Okaza-
ło się, że ma ponad 2,7 promila alkoholu. Wobec 30-letniej matki zostało wszczęte postępowanie,  
w związku z podejrzeniem narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia małoletniej 
córki oraz podejrzeniem prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo materiały sprawy trafią do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzin-
nego i Nieletnich, który dokładne zbada sytuację rodzinną małoletniej i podejmie dalsze decyzje opiekuńcze. 

UWAGA ! WIADUKT W OLKUSZU NA DK 94 ZOSTANIE ZAMKNIĘTY NA 3 MIESIĄCE.
Od 29 czerwca br. na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu można spodziewać się utrudnień w ruchu 
drogowym. Związane jest to z remontem wiaduktu na DK 94 (między skrzyżowaniami Alei 1000-
lecia z DK 94 oraz K.K. Wielkiego z DK 94 w Olkuszu), który potrwa przez trzy miesiące.
Przez pierwsze dwa miesiące remont wiaduktu odbywać się będzie na pasie ruchu w kierunku 
Krakowa, a cały ruch pojazdów jadących od Katowic w kierunku Krakowa przeniesiony zostanie 
na drugą część wiaduktu, czyli w kierunku Katowic (na tym odcinku drogi ruch odbywać się będzie 
w obu kierunkach).  Następnie remontowana będzie droga w kierunku Katowic, a ruch zostanie 
przeniesiony na wyremontowany wcześniej odcinek wiaduktu. 
W tym czasie całkowicie z ruchu zostanie wyłączone skrzyżowanie DK 94 z ulicą K.K. Wielkiego 
i ulicą Pakuska - brak możliwości wjazdu oraz wyjazdu z tych ulic na DK 94. 
• Całkowicie z ruchu zostanie wyłączone skrzyżowanie DK 94 z Aleją 1000-Lecia – brak możliwości wjazdu i wyjazdu na DK 94. 
• Objazd do Alei 1000-Lecia wyznaczony został przez DW 791 (obwodnica) i ulicę Osiecką. 
•  Dojazd do Alei 1000-Lecia (od strony Katowic) możliwy będzie również ze skrzyżowania DK 94 z ulicą Kościuszki przez ulicę 29-Listopada 

(wiadukt przy basenie).
•  Aby dojechać na ulicę K.K. Wielkiego z DK 94 od strony Katowic, kierowcy poruszać się będą DK 94 przez ulicę Kościuszki aż do K.K. Wielkiego. 
•  Dojazd do ulicy Pakuska możliwy będzie ze skrzyżowania DK 94 z ulicą Wyszyńskiego przez (osiedle Słowiki)  ulicę Buchowieckiego oraz  ulicę 

Rataja.

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

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

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!

• USŁUGI BUDOWLANE
• WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

Firma EFEKT

tel. 519 575 126

SKUP AUT
Osobowe • Dostawcze

SKUP MOTOCYKLI QUADÓW
Szybka Kasa!

Sprawdź! 697-809-391

Informacje • Reklamy
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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

MŁOTWIERTARKA
DH28PCY2 WSZ
809,00 zł
• Moc 850 W
• Uchwyt SDS-Plus
• Funkcja podkuwania
• Energia pojedynczego udaru 3,4J

MŁOTWIERTARKA
DH26PC2 WSZ
640,00 zł
• Moc 830W
• Uchwyt SDS-Plus
• Funkcja podkuwania
• Energia pojedynczego udaru 3,2J

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

Cenyod60PLN
gwarekolkuski@wp.plTel.: 698 805 242

SKUTECZNAREKLAMA
DLATWOJEGOBIZNESU

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7

32-300 Olkusz

TEL:791097989

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY

KINO

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

• 9.07 - 13.07 godz. 16:30

 v „SZYBCY I WŚCIEKLI 9”, Gatunek: Akcja, Produkcja: USA 
• 9.07 - 20.07 godz. 19:00

 v „ELFINKI” Gatunek: Animacja/Familijny/Komedia, Produkcja: Niemcy 
• 16.07 - 20.07 godz. 17:00

 v „CZARNA WDOWA” Gatunek: Akcja / Sci-Fi, Produkcja: USA 
• 23.07 godz. 19:00 dubbing • 24.07 godz. 17:00 dubbing • 24.07 godz. 19.30 napisy • 25.07 godz. 17:00 dubbing  
• 25.07 godz. 19:30 • 26.07 godz. 19:00 dubbing • 27.07 godz. 19:00 dubbing 

KINO „RADOŚĆ” - WOLBROM
 v „MAGNEZIA” Gatunek: Dramat / Gangsterski, Produkcja: Polska 

• 9.07 godz. 17:30, 10.07 godz. 17:30 • 11.07 godz. 16:30 • 15.07 godz. 17:30

 v „MINARI” Gatunek: Dramat, Produkcja: USA 
• 9.07 godz. 17:30 • 10.07 godz. 17:30 • 11.07 godz. 16:30 • 15.07 godz. 17:30

 v „OBECNOŚĆ 3” Gatunek: Horror, Produkcja: USA 
• 9.07 godz. 20:00 • 10.07 godz. 20:00 • 11.07 godz. 19:00 • 15.07 godz 20:00

 v „Raya i ostatni smok” Gatunek: Animacja, Produkcja: USA 
• 9.07 godz. 15:00 i 17:00 • 10.07 godz. 15:00 i 17:00 • 11.07 godz. 14:00 i 17:00 • 13.07 godz. 11:00  
• 15.07 godz. 15:00 i 17:00 • 16.07 godz. 15:00 i 17:00 • 17.07 godz. 15:00 i 17:00 • 18.07 godz. 15:00 i 17:00 
• 20.07 godz. 11:00 • 22.07 godz. 15:00 i 17:00

 v „SWEAT” Gatunek: Dramat, Produkcja: Polska/ Szwecja 
• 16.07 godz. 19:30 • 17.07 godz. 19:30 • 18.07 godz. 19:30 • 22.07 godz. 19:30

 v „CZARNA WDOWA” Gatunek: Akcja / Sci-Fi, Produkcja: USA

 v • 16.07 godz. 17:30 (DUBBING) i 20:00 • 17.07 godz.17:30 (DUBBING), 20:00 • 18.07 godz. 17:30 (DUBBING) i 
20:00 
• 22.07 godz. 17:30 (DUBBING) i 20:00 • 23.07 - 25.07 godz. 17:45 (DUBBING) • 29.07 godz. 17:45 (DUBBING)

 v „ELFINKI” Gatunek: Animacja/Familijny/Komedia, Produkcja: Niemcy

 v • 23.07 - 25.07 godz. 15:30 • 27.07 godz. 11:00 • 29.07 godz. 15:30

 v „Piotruś Królik 2: Na gigancie” Gatunek: Animacja, Produkcja: Australia / USA 
• 23.07 - 25.07 godz. 16:00 • 29.07 godz. 16:00

 v „NIKT” Gatunek: Thriller / Akcja, Produkcja: USA 
• 23.07 - 25.07 godz. 20:15 • 29.07 godz. 20:15

 v „ANNETTE” Gatunek: Musical, Produkcja: Belgia / Francja / Japonia / Meksyk / Niemcy / Szwajcaria / USA 
• 24.07 godz. 17:30, 25.07 godz. 17:30

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

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

PolubnasnaFacebooku
i śledźaktualne informacjenabieżąco!

GwarekOlkuski

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

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

Oferujemy
bezpieczne wakacje w:

Grecji
Bułgarii
Albanii

Wystarczy okazać dokument
pełnego szczepienia lub
negatywny wynik testu

Dzieci do lat 12 są zwolnione
z obowiązku testowego

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


