
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

SKUTERY

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Salon skuterów używanych z gwarancją
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 2000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

• Złomowanie chińskich skuterów

CZYNNE
PON. – SOB.800 - 2200

ul. Ogrodzieniecka 33, 42-440 Ryczów
Zapraszamy od Pon. - Pt. 8.00 - 16.00

NAPRAWA GŁOWIC
Samochody Osobowe, Ciężarowe,
Ciągniki, Motocykle, Agregaty i inne silniki.
Planowanie, Ciśnieniowy test szczelności,
Regulacje, Szlify gniazd i inne czynności związane
z regeneracją głowic silnikowych.
Zapewniamy części do głowic.

Tel. 884-096-113

OSUSZACZE BUDOWLANEWYNAJEM
PRZYŚPIESZ REMONT • POZBĄDŹ SIĘ WILGOCI

tel. 507 5555 39

WWW.WYNAJEM-OLKUSZ.PL

Olkusz, ul. Składowa 1 • tel.: 502 951 338
e-mail: krynkom@onet.pl •www.krynkom.pl

KRYN-KOM

KOMINKI - GLAZURA - TERAKOTA
• wkłady kominkowe
• piece wolnostojące na pellet
• płytki ścienne i podłogowe
• kamień dekoracyjny

   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 !

24h MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282
www.pomocdrogowaolkusz.plwww.pomocdrogowaolkusz.pl

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

Z nami szybko i bezpiecznie sprzedasz
Swój Dom, Mieszkanie, Działkę

Giebło Kolonia,
ul. Zawierciańska, 42-440 Ogrodzieniec
pon. - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 16.00

Tel.: 889 595 998 • 888 257 803

• drzewka i krzewy owocowe i ozdobne
• nawozy, ziemia uniwersalna i specjalistyczna
• nasiona traw, warzyw i kwiatów

ARTYKUŁY
BIUROWE I SZKOLNE

Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102
Tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl

Pon. - Pt. 7.00 - 16.00

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
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Dni Olkusza 2022
Pierwszy raz po pandemii olkuszanie świętowali dni swojego miasta. 
Święta Srebra rozpoczęły się od wkroczenia na rynek korowodu miesz-
kańców. Na czele szła Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta pod 
batutą kapelmistrza Wiesława Drygały, której minikoncertu mieliśmy 
przyjemność posłuchać. 
Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz, dokonał oficjal-
nego otwarcia i wręczył symbo-
liczny klucz do bram Olkusza 
przedstawicielom młodzieży. 
Wręczono nagrody laureatom 
I Konkursu Tanecznego dla 
szkół podstawowych i oddzia-
łów przedszkolnych. Występy 
małych tancerzy wzbudziły 
ogromny entuzjazm. Rozpoczęły 
się prezentacje artystyczne 
uczniów olkuskich, a tymczasem 
pogoda postanowiła pokapry-
sić i lunął ulewny deszcz, który 
uniemożliwił część występów, 
a spektakl wokalno-taneczno-te-
atralny w wykonaniu podopiecz-
nych Pracowni Tanecznej oraz 
Wokalno-Teatralnej MOK został 
przedstawiony w wersji mocno 
okrojonej. 
Popołudniowe i wieczorne kon-
certy przebiegły bez zakłóceń. 
Wystąpili artyści z Ogniska 
Muzycznego „DodiArt”, olkuski 
artysta Łukasz Majda z Sabiną 
Podsiadło i zespół GRA-MY. 
GRA-MY dał wspaniały koncert 
w klimacie lat siedemdziesią-
tych; nawet młodzież tańczyła 
i śpiewała. 
Tego wieczoru  odbył się debiu-
tancki występ zespołu wokalno-
-instrumentalnego utworzonego 

przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Olkuszu. Był znakomity. Scena 
pełna artystów; wokal, smyczki 
i big-band w doskonałej harmonii. 
Wieczór ukoronował koncert 
Sebastiana Riedla i zespołu Cree.
Niedziela powitała nas piękną 
pogodą. Wesołe miasteczko dzia-
łało pełną parą, kolorowe balony 
unosiły się na wietrze, pachniało 
popcornem i watą cukrową.
Odbywały się kolejne prezentacje. 
KS Flika, Olkuska Szkółka 
Baletowa, Skrzypcowa Szkoła 
Suzuki, uczniowie okolicznych 
i olkuskich szkół, Stowarzyszenie 
Wszyscy dla Wszystkich.
Wspaniale tańczyli artyści ze 
Szkoły Tańca Wena.
Dużym powodzeniem cieszyły 
się warsztaty taneczne z Lenką 
Klimentovą – profesjonalną 

tancerką, uczestniczką Tańca 
z gwiazdami.
Pierwszą gwiazdą wieczoru była 
młoda, niezwykle utalentowana 
i odnosząca spektakularne sukcesy 
Roxana Węgiel. 
Na koniec święta miasta nie-
zwykłych wzruszeń doznali fani 
legendarnego polskiego zespołu 
rockowego Lady Pank. 
Na zakończenie Święta Srebra 
– Dni Olkusza 2022 urządzono 
pokaz świateł i laserów.
Organizatorami Święta Srebra 
Dni Olkusza 2022 są burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz Roman 
Piaśnik oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu. Imprezę pro-
wadził niezastąpiony jako konfe-
ransjer Michał Latos.

• Terapia w nadwadze i otyłości,
• Dietoterapia w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej

(nieprawidłowa glikemia, insulinoodporność)

• Dietoterapia w zaburzeniach gospodarki lipidowej
(nieprawidłowy cholesterol)

• Dietoterapia w jednostkach chorobowych
(choroby tarczycy, IBS, SIBO, PCOS, refluks oraz innych)

• Żywienie i suplementacja sportowców
(poprawa wyników sportowych, zaburzenia żołądkowo-jelitowe).

DIETETYK
Maciej Malinowski

Poradnia, Olkusz ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15,
rejestracja telefoniczna wizyty: 501-314-154

elastyczna-dieta.pl • kontakt@elastyczna-dieta.pl

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

NOWA

JAKOŚĆ

OBSŁUGI

OLKUSZ, UL. JANA PAWŁA II 34
za Szpitalem i Lidlem obok myjniAUTO VIP

Masz firmę lub więcej niż jedno auto?
Zadzwoń na 536 447 557

Mamy ekstra ofertę
dla stałych Klientów!

JUŻ OTWARTE!PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
Hurtownia okien Galeria Prestige - wycena tel.: 537 773 666

DO KAŻDEGO PRZEGLĄDU
REJESTRACYJNEGO

DARMOWY
BON

NA ZAKUPY
W BIEDRONCE
O WARTOŚCI

20 ZŁ!

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ
I ZADOWOLENIE KLIENTA

OKNA KOSIM
Bez przerwy od ���� roku.

ul. Zawierciańska �,
��-��� Klucze
tel: (��) ��� �� ��
kom: +�� ��� ��� ���
mail: biuro@okna-kosim.pl Dowiedz się więcej nawww.okna-kosim.pl

ZTĄ REKLAMĄ
MOŻLIWY

RABAT DO 10%
NAWYBRANE
PRODUKTY*
* szczegółowe

informacje w sklepie

• okna
• drzwi
• rolety
• bramy
• ślusarka aluminiowa
• parapety
• markizy

Informacje • Reklamy
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30 mln złotych na olkuskie drogi
Gmina Olkusz otrzymała najwyższe w historii olkuskiego samorządu dofi-
nansowanie na modernizację infrastruktury drogowej. W ramach rządo-
wego programu Polski Ład niemal w całości zostaną pokryte wydatki na 
modernizację sieci dróg, wodno-kanalizacyjnej oraz oświetlenia na tere-
nie olkuskich osiedli oraz sołectw. Pozytywne efekty realizacji zaplano-
wanych prac odczuje każdy Mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz.
- Otrzymane dofinansowanie zna-
cząco przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa oraz komfortu 
wszystkich użytkowników dróg – 
od pieszych, przez rowerzystów, po 
zmotoryzowanych. W planach prac 
objęliśmy inwestycje na terenie całej 
gminy. To ogromne wyzwanie, do 
którego realizacji będziemy chcieli 
przystąpić tak szybko, jak to tylko 
będzie możliwe. Bardzo się cieszę, 
że w nadchodzącym czasie bę-
dziemy mogli dokonać prawdziwej 
drogowej rewolucji w naszej gmi-
nie, która będzie możliwa również 
dzięki wsparciu Pana Ministra Jacka 
Osucha, któremu w tym miejscu bar-
dzo serdecznie dziękuję – komentuje 
burmistrz Roman Piaśnik.
Wniosek Gminy Olkusz, w ramach 
którego zostało przyznane dofinan-
sowanie, składa się z kilku części:
Kompleksowej modernizacji sieci 
dróg lokalnych położonych na te-
renie miejskim i wiejskim gminy 
Olkusz. Wybrane drogi o łącznej 
długości prawie 13 km zapewniają 
połączenie największych osiedli 
miejskich z centrum miasta oraz 
umożliwiają skomunikowanie 
mieszkańców w obrębie części so-
łectw. W planach jest przebudowa 
ulic: Baczyńskiego, Orzeszkowej 
(odcinek początkowy), Nullo (od ul. 
Słowackiego do ul. Polnej), Armii 
Krajowej, Kolberga, Pomorskiej, 
G w a rk ów,  D ą brow sk iego , 
Rabsztyńskiej (od ul. Astrów do ul. 

Miłej) i Sikorka 
(od ul. Jasnej do 
ronda). Poza tym 
planowana jest 
przebudowa ul. 
Leśnej w Osieku 
i drogi w Olewinie 
o r a z  b u d o w a 
u l . Akac jowej 
w Żuradzie.
Budowy oświetle-
nia przy ul. Leśnej w Osieku, przy 
ul. Gwarków i ul. Krucza Góra 
w Olkuszu, a także budowy odcin-
ków sieci oświetlenia ulicznego na 
ulicach: Jurajskiej, Polne Wzgórze, 
Spacerowej, Widokowej, Zamkowej, 
Na Skraju i Skalistej.
Remontu sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej na dro-
gach o długości prawie 4 km 
w ulicach: Pomorskiej, Stary 
Olkusz, Gwarków, Baczyńskiego, 
Orzeszkowej, Nul lo, Armii 
Krajowej, Kolberga, Rabsztyńskiej, 
Sikorka oraz w Olewinie.
Łączna wartość wszystkich zadań 
wynosi blisko 31.578.500,00 złotych. 
Przyznane dofinansowanie na ten 
cel wynosi natomiast 29.999.575,00 
złotych.
Dobre wiadomości płyną również 
do pasażerów komunikacji miej-
skiej: Związek Komunalny Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” 
w Olkuszu uzyskał ponad 3,7 mln 
złotych dofinansowania na mon-

taż nowej wiaty przystankowej na 
terenie placu manewrowego przy 
Supersamie oraz zakup dynamicznej 
informacji pasażerskiej – ekranów, 
montowanych przy przystankach au-
tobusowych, informujących w czasie 
rzeczywistym o najbliższych kursach 
obsługiwanych z danego przystanku.
- To już kolejne bardzo wysokie 
dofinansowanie, które otrzymu-
jemy na realizację naszych planów. 
Wspólnie z całym zespołem dokła-
damy wszelkich starań, by – mimo 
trudnej sytuacji finansowej samo-
rządów całego kraju – wprowadzać 
nowe inwestycje, pozyskując na nie 
środki z zewnątrz. W ostatnich la-
tach wiele w Olkuszu się zmieniło, 
a nasze wysiłki doceniają niezależni 
eksperci oraz instytucje, przyznając 
nam prestiżowe nagrody. Nie one 
są jednak najważniejsze, ale poczu-
cie, że wykonujemy dobrą pracę dla 
Gminy Olkusz i jej Mieszkańców 
– podsumowuje Roman Piaśnik, 
burmistrz Olkusza.

Panele fotowoltaiczne już działają, 
zaplecze sanitarne wkrótce

Jak już informowaliśmy, planowany montaż zjeżdżalni do wieży wolbromskie-
go basenu zostanie odłożony w czasie. Ogłoszony na to zadanie przetarg został 
unieważniony z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty, którą na ten cel zabez-
pieczyła Gmina Wolbrom. 
Cena oferty najkorzystniejszej wy-
niosła 676.500,00 zł brutto, zama-
wiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie powyższego zamó-
wienia kwotę 360.000,00 zł brutto.
Niewykorzystane środki, burmistrz 
Miasta i Gminy Wolbrom Adam 
Zielnik, przeznaczył tym samym na 
inne zadanie w ramach moderniza-
cji basenów. Jest to montaż instalacji 
fotowoltaicznej o mocy niespełna 

50 kW, zasilający obiekty basenowe 
oraz przyszłe zaplecze higieniczno-
-sanitarne. Inwestycja jest w trakcie 
realizacji. Instalacja fotowoltaiczna 
już działa. Do końca czerwca na-
stąpi dostawa i montaż kontenero-
wego zaplecza sanitarno-biurowego. 
Zadanie to wykona firma UltraMoto 
Sp. z o.o. z która burmistrz Adam 
Zielnik zawarł umowę na kwotę 
158.670,00 zł brutto.

Pierwszy etap remontu  
ul. Kpt. Hardego zakończony

Dobiegł końca pierwszy etap przebudowy ul. Kpt. Hardego w Olkuszu. To 
jedna z wielu inwestycji drogowych, realizowanych obecnie w Gminie Olkusz. 
Zakończona przebudowa placu przed Szkołą Podstawową Nr 3 w Olkuszu 
o wartości 465 tys. złotych to wstęp do dalszej przebudowy tej ulicy.
- To początek inwestycji drogowych 
w bardzo ważnej części Osiedla 
Pakuska. Rozpoczęliśmy od placu 
przy szkole, ponieważ jest to miej-
sce newralgiczne ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 
a także rodziców i opiekunów, któ-
rzy codziennie korzystają z tej in-
frastruktury. W kolejnych etapach 
będziemy chcieli prowadzić prace 
w kierunku ul. Biema – komentuje 
Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.
W ramach zakończonego re-
montu wykonano całkowicie 
nową nawierzchnię przed Szkołą 
Podstawową Nr 3, chodnik 

i miejsca postojowe. 
Przebudowana zo-
sta ła również ka-
nalizacja oraz sieć 
elektroenergetyczna. 
Plany inwestycyjne 
w zakresie moderni-
zacji infrastruktury 
drogowej na ten rok 
są znacznie większe. 
Trwają prace związane z przebudową 
ulic: Orzeszkowej, Przemysłowej 
oraz Jasnej.
W tym roku zabezpieczono także 
środki m.in. na przebudowę ul. 
Chopina, przejść dla pieszych w ul. 

Pakuska i 29. Listopada, oraz wy-
konanie projektów technicznych na 
przebudowę drogi w Niesułowicach 
oraz ul. Zielonej, Wyszyńskiego 
i Baczyńskiego.

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2299 zł

SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI

KIEROWCA
POMPO-GRUSZKI
oraz GRUSZKI

PRACA!

www.betoniarniakaczmarek.pl
Siedliszowice 66, 42-425 Kroczyce

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08+48 608 121 860

+48 513 100 706

Praca od zaraz!

CV:
asia@betoniarniakaczmarek.pl

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

Wolbrom, ul. Krakowska 20a
Tel.: 511 840 445

MEBLE
DOPASOWANE
DO TWOICH
P O T R Z E B

MEBLE NAWYMIAR

www.MEBLEbenek.pl

ZMIANA ADRESU

Informacje • Reklamy
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Olkuskie Senioralia 2022
11 czerwca na olkuskim rynku po raz czwarty świętowano Olku-
skie Senioralia, których organizatorami byli Roman Piaśnik, 
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Olkuska Rada Seniorów.
Przed południem w MOK-Centrum 
Kultury odbył się interdyscyplinarny 
panel wykładowy. Część artystyczna 
miała miejsce na rynku.
Uroczystości rozpoczął malowniczy 
korowód.
W oślepiającym słońcu migotały 
zwiewne, kolorowe suknie pań i fan-
tazyjne kapelusze. 
Na rynku żywymi barwami mieniła 
się wystawa prac Grupy malarskiej 
OUTW prowadzonej przez Klaudię 
Zub-Piechowicz. Pięknie prezen-
towała się również wystawa Grupy 
Rękodzieła Artystycznego pod kie-
runkiem Bożeny Niewiary.
Senioralia of icjalnie otworzył 
Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta 
i Gminy Olkusz,  przekazując 
symboliczny klucz do bram mia-
sta w ręce Zdzisławy Gardeły, 
Przewodniczącej Olkuskiej Rady 
Seniorów.
Burmistrz wręczył również nagrody 
laureatom konkursu na logo Rady 
Seniorów. Pierwsze miejsce zdobył 
projekt Jacka Ficka, drugie ex aequo 
Kingi Dobrowolskiej i Nikodema 
Piechowicza. A i wyróżnień było 
sporo… 
Zdzisława Gardeła powitała wszyst-
kich w imieniu organizatorów. 
Imprezę znakomicie poprowadził 
Maciej Nabiałek, współzałożyciel 
znanej i lubianej grupy teatralnej 
Glutaminian Sodu.
Akcja toczyła się dynamicznie, na 
scenie i na parkiecie cały cza coś 
się działo – były koncerty, tańce 
i pokazy.

Chór MOK Renesans pod dyrekcją 
Mirosławy Nadymus odśpiewał 
hymn seniora oraz kilka pogodnych 
utworów. Po raz pierwszy wystąpiły 
solistki chóru – Jolanta Krukowska 
i Mirosława Chochół.  
Na parkiecie podziwialiśmy po-
kaz utalentowanej pary tanecznej 
OUTW – Krystyny Wodeckiej 
i Stanisława Serafina. 
Fantastyczne były występy ze-
społów ludow ych – Małych 
Zedermianek, Zespołu Pieśni 
i Tańca Wolbromiacy, a także kon-
cert zespołu Ziemia kluczewska. 
Zespoły te mają w swoim dorobku 
wiele sukcesów i zaprezentowały 
wysoki poziom artystyczny. A te 
cudne stroje ludowe…
W innym stylu, ale równie fascynu-
jący był występ Stowarzyszenia Klub 
Sportowy FLIKA. MOSiR zadbał 
o konkursy sportowe.

Pow tórnie śpiewa ły Jolanta 
Krukowska i Mira Chochół – 
w minirecitalu. 
Odbył się koncert grupy instru-
mentalno-wokalnej IV Liceum 
Ogólnokształcącego.
Na zakończenie koncert dała 
grupa instrumentalno-wokalna 
Stowarzyszenia Wszyscy dla 
Wszystkich. 
Wspaniała pogoda i wspaniała, 
ciesząca się dużym powodzeniem, 
radosna impreza. Czas mijał niepo-
strzeżenie i nikt nie wybierał się do 
domu na obiad, bo serwowano też 
poczęstunek. Dwa rodzaje zup, cia-
sta, pączki i inne słodycze. 
Wodociągi miejskie dbały o to, aby 
nikt się nie odwodnił, częstując 
pyszną wodą z cytryną i miętą. 
Aż żal, że Senioralia są tylko raz 
w roku...

STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

MONTAŻ-SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

Olkusz,Olkusz, ul.Gwarków 2b
TEL. 514-703-997 • 536-192-802

KOMPLEKSOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA
•Naprawa układów klimatyzacji
•Naprawa układów wtryskowych DIESEL • Elektronika
•NAPRAWA AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

TURNUS I 4-8 LIPCA
• Dzień 1 - DOLINA BĘDKOWSKA

I JASKINIA NIETOPERZOWA
• Dzień 2 - DOLINAWODĄCA - Zamekw Smoleniu,

wędrówka szlakiem skał Zegarowych
• Dzień 3 - KRZESZOWICE - Zagroda

edukacyjna Pasieka u Tytusa
• Dzień 4 - OJCÓWZARCHEZJĄ - spacer

po Ojcowie, zwiedzanie Zamku i osady „Archezji”
• Dzień 5 - NOWAGÓRA - Stadnina Ariadna

- jazda konna, mini ZOO
TURNUS II 22 - 26SIERPNIA
Dzień 1 - ZAMEK RABSZTYN, REZERWAT PAZUREK
Dzień 2 - OGRODZIENIEC Z GÓRĄ BIRÓW
Dzień 3 - PODRÓŻ KOLEJKĄ DREZYNOWĄ - REGULICE
Dzień 4 -WIOSKA INDIAŃSKA "ARAPAHO" - wiele atrakcji
Dzień 5 - STADNINA ADRIANAWNOWEJ GÓRZE

PONADTOKAŻDEGODNIA INNEATRAKCJE,
ZABAWY INIESPODZIANKI
CENA I TURNUSU: 900 zł
Dla uczniów MOC School of English zniżka 10%

• Zajęcia w języku angielskim
• Rozwijanie umiejętności pracy w grupie
• Praca nadmotywacją, osiąganiem celu,
planowaniem i radzeniem sobie ze stresem

PONADTO:
Zwiedzanie Szczyrzyca,
wędrówki szlakiemCysterskim,
gry terenowe, wieczory przy ognisku.

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY:

698 967 567
Olkusz, ul. Szpitalna 16

(wejście od ul. Gęsiej)

sekretariat.moc@gmail.com

PÓŁKOLONIE TURYSTYCZNE
DLA DZIECI
7 - 12 LAT

LETNI OBÓZ JĘZYKOWY
YOUNG & GREEN DLA

NASTOLATKÓW 13 - 17 LAT

5-8 SIERPNIA SZCZYRZYCA
(Beskid Wyspowy)

Poziomo:
1. W rękach alpejczyka
4. Mniejszy od Mondeo
7. Krótkie zimą
8. Dochody z biznesów
9. Poemat Andrzeja Bursy
10. Pętla sieci
11. Wielka miara przestrzenna
12. Mięta lub szałwia
13. Stan Laurel i Oliver Hardy w komediach
18. Np. lasso
19. „Broń” szydercy
21. Ład kosmiczny w chiń. filozofii klasycznej
22. Zbocza górskie
23. Tede lub Eminem
24. Germański duszek leśny
25. Część korony drzewa
26. Opiekun Ligii z „Quo vadis”

Pionowo:
1. Uparte zwierzę
2. ... Arafat, b. szef OWP
3. Zgryz dla tłumacza
4. Epikur lub Platon
5. Kaprys, dziwactwo
6. Wypływa w rejs
14. Stolica stanu Nebraska
15. Odźwierny w instytucji
16. Żywi się mlekiem matki
17. Widzimisię
19. Turystyczna wyspa gr.; Kerkira
20. Zastój w rokowaniach

KRZYŻÓWKA

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

MARKET BUDOWLANY

OLKUSZ, ul. Przemysłowa 1
instalbud.olkusz@2gb.pl • www.instalbud-trzebinia.pl
TEL.: 32 754 62 30 • 662 272 969 • 662 395 474

KREISEL
Zaprawa klejowa do styropianu

LEPSTYR 210 25 kg
18,99 PLN

PROMOCJA DOWYCZERPANIA ZAPASÓW

KREISEL
Farba

NANOTECH BAZAA 15 l
279,00 PLN

KREISEL
Tynk

NANOTYNK 031 BAZAA
(SB 1,5 mm) BAR 25 kg
159,00 PLN

KREISEL
Zaprawa klejowa do siatki

STYRLEP 220 25 kg
22,99 PLN
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Zakończenie roku akademickiego OUTW
9 czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyło się uroczyste 
zakończenie roku akademickiego 2021/2022 Olkuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 
Marcin Wiercioch, Dyrektor 
MOK, ciepło i z humorem roz-
mawiał ze studentami. 
Wiceburmistrz Łukasz Rychlewski 
w imieniu Romana Piaśnika, 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Olkusz oraz swoim pogratulował 
studentom sukcesów w nauce i ży-
czył udanych wakacji.
Dobrego odpoczynku życzyła im 
również Koordynatorka OUTW 
Elżbieta Matonóg, która sprawnie 
niczym kapitan przeprowadziła 
słuchaczy przez oba semestry aż do 
wakacyjnego portu. 
Nastąpiły wzruszające podziękowa-
nia, wręczanie kwiatów i gratulacje. 

W części artystycznej wystąpiła 
Monika Korpusik, była solistka 
Zespołu Pieśni i tańca „Śląsk”. 
W swoim repertuarze ma mnóstwo 

pięknych utworów, toteż na sali było 
pogodnie i romantycznie, choć na 
dworze rozszalała się burza.

Właścicielu nieruchomości zgłoś źródła 
ogrzewania. Masz czas do końca czerwca!

Tylko do końca czerwca mamy czas na złożenie deklaracji do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków. Obowiązek ten dotyczy wszystkich właścicieli lub 
zarządców budynków mieszkalnych, w których znajduje się źródło ogrzewania.
CEEB, czyli Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków to system 
informacji o źródłach ogrzewania 
budynków w Polsce. CEEB ma 
wspierać działania w wymianie 
kopciuchów, a tym samym walkę ze 
smogiem. Za budowę systemu CEEB 
odpowiada Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego. Ma także uwzględniać 
informacje na temat udzielonej po-
mocy publicznej w zakresie termomo-
dernizacji i wymiany kotłów. Zebrane 
informacje w sumie mają dotyczyć ok. 
5-6 mln budynków.
W ewidencji znajdą się informacje 
dotyczące przede wszystkim domów 

mieszkalnych, ale pod uwagę zostaną 
wzięte również lokale usługowe i bu-
dynki publiczne.
Do CEEB należy zgłosić każde po-
jedyncze źródło ciepła w domu, jak 
np.: piec,• kominek,• kozę,• kuchnię 
węglową,• kocioł grzewczy,• pompę 
ciepła,• instalację fotowoltaiczną,• sieć 
ciepłowniczą.
Jeśli mieszkasz w bloku, deklarację 
za ciebie i innych mieszkańców złoży 
zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub 
spółdzielni.
W związku z tym właściciel 
i zarządca nieruchomości będą mieli 

obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła 
o mocy do 1 MW, które ogrzewają 
budynek oraz źródeł energii elek-
trycznej, wykorzystywanych do 
ogrzewania budynku.
Deklaracje można złożyć online na 
stronie www.zone.gunb.gov.pl żeby 
to zrobić musisz posiadać profil za-
ufany albo podpis elektroniczny lub 
osobiście/ listownie we właściwym 
dla miejsca budynku Urzędzie gminy. 

DO SPRZEDANIA
dom200mkwIIkondygnacje,

podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym,do
zamieszkania,położonynawidokowej19,4
a.wpełniogrodzonejdziałce,gm.Bolesław,

UjkówNowy.
Cena: 495 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
gospodarstwo rolne, dom

ok. 200m kw, III kondygnacje,
z niezależnymiwejściami, stan surowo
zamknięty, położonyw atrakcyjnym
miejscuwChechle z szeroką 44 a
budowlaną działką oraz 62 a roli.

Cena: 550 tys. PLN

DOSPRZEDANIA
domok. 280mkw, II kondygnacje,
podpiwniczony, dowykończenia,
położony na 7,8 arowejwpełni
ogrodzonej działcewwillowej
dzielnicywOgrodzieńcu
Cena: 365 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
piętrowy dom ok. 170 m kw, z
garażem oraz dużym i wysokim
pomieszczeniem gospodarczym,
położony na w pełni ogrodzonej

5 a kwadratowej działce
w „centrum” Chechła.
Cena: 329 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
parterowy dom ok. 58 m kw, ze stodołą
oraz pomieszczeniem gospodarczym,

ogrodzony, położony na dużej,
malowniczej 63 a działce z

możliwością podziału na mniejsze.
Gmina Szczekociny..
Cena: 269 tys. PLN

DOWYNAJĘCIA

Lokale użytkowe, 32 m2, 50 m2, 79 m2, 270m2,

po remoncie, usytuowane w budynku o wysokim

standardzie, dostosowanym do osób

niepełnosprawnych, winda, prywatny parking,

monitoring, alarm, w ścisłym centrummiasta Klucz.

Cena: 31 PLN/m2 netto

DOWYNAJĘCIA
Hale produkcyjne 2 x 925m2 wyposażone w suwnicę oraz
magazyny i pomieszczenia biurowo-socjalne o łącznej
powierzchni 3596m2 teren w całości ogrodzony,

monitorowany, strzeżony. Możliwość dostosowania hali/
powierzchni pod przyszłego Najemcę!
Olkuszu niedaleko drogi krajowej 94.

.Cena: 16 PLN/m2 netto

DOWYNAJĘCIA

Lokalużytkowy,32 m2, składającysię zdwóchpomieszczeń,

usytuowanyna Ipiętrzewreprezentacyjnymbudynku

nieopodalStarostwPowiatowegowOlkuszu.

Idealnemiejscepodgabinet, biuro, zuwagina jegoświetne

usytuowanie.CentrumOlkusza.

.Cena: 31 PLN/m2 netto

DOWYNAJĘCIA

szeroka, 32 a działka położona na terenach P - Produkcja,

Składowanie, Magazynowanie z możliwością innego

zagospodarowania terenu oraz wydzieleniemmniejszej

części działki. Bardzo dobra lokalizacja, położona przy

ruchliwej drodze w Olkuszu.

.Cena: 5 PLN/m2 netto

DOSPRZEDANIA
domok.125mkw,zgarażemwbryle
budynku,podpiwniczony,doremontu,
położonynawidokowej8arowej

wpełniogrodzonejdziałcewuroczym
miejscuwZalesiuGolczowskim

wgminieKlucze.
Cena: 369 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”.

Chcesz sprzedać lubwynająć Swój dom,mieszkanie, działkę? Zapytaj o szczegóły • tel.: 882554688

DO SPRZEDANIA

działka25a, z czegoczęśćbudowlanaok. 15a, pozostały

fragmentRola,możliwość zabudowydwomadomami

zdostępemdodrogi asfaltowej, pierwsza linia zabudowy,

media: gaz, prąd,woda, kanalizacja, położonawdobrze

skomunikowanymmiejscu

wUjkowieNowymgminaBolesław.

Cena: 189 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

szeroka i ustawna 12,6 a działka budowlana,

o kwadratowym kształcie z dostępem do

mediów: gaz, prąd, woda, pierwsza linia

zabudowy, położona w urokliwym zakątku

Dąbrowy Górniczej w Błędowie.

Cena: 189 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

działka55a, z czegobudowlanaok.10a,

pozostała częśćRola, pierwsza linia zabudowy,media:

gazdoprowadzonynadziałkę,prąd,woda, kanalizacjaprzy

wdrodze, zutwardzonympodjazdem,

położonaprzydrodzeasfaltowejwmalowniczym

idobrzeskomunikowanymmiejscuwBolesławiu..

Cena: 220 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

M4 63m kw, plus dwie piwnice,

balkon, położone na IV piętrze,

z ładnymwidokiem za okien, do zamieszkania,

w bardzo dobrej lokalizacji nieopodal

przedszkola, szkoły podstawowej

oraz LO na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

Cena: 319 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

Przestronne M5 z loggią 80m kw, plus

piwnica, położona III piętrze, z uroczym

widokiem za okien, do zamieszkania,

w świetnej lokalizacji nieopodal

centrum i wylotu na drogę 94.

Osiedle Słowiki, Olkusz..

Cena: 360 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

Mieszkaniebezczynszowe70mkw,

dwadużepokoje, kuchnia z jadalnią,

łazienka,wc,plus strych i pomieszczenie

gospodarcze,dozamieszkania,

nadającesię równieżdoprowadzenia

działalności,wścisłymcentrumŁaz.

Cena: 219 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie M4w domuwielorodzinnym,

po remoncie, ok. 70m kw, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka plus duże pomieszczenia

w podpiwniczeniu, położone na 8 a działce
niedaleko centrumOlkusza.

Cena: 369 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom 120 m kw II kondygnacje,
plus stodoła oraz murowane
pomieszczenie gospodarcze,

położony na prostokątnej 5,6 a. działce,
w ścisłym centrum Ogrodzieńca.

Cena: 265 tys. PLN
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POLICJA
TRAGEDIA POD OLKUSZEM - ZGINĄŁ OJCIEC I JEGO SYN 

9 czerwca br. Na trasie Olkusz - Kraków na DK nr 94 w miejscowości Gotkowice obok Przegini doszło do tragicznego wypad-
ku. Dwie osoby zginęły w zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych w zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy. 
Z ustaleń pracującej na miejscu policji i z zeznań świadków mężczyzna nagle z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy 
pas ruchu i zderzył się czołowo z pojazdem jadącym w kierunku Krakowa następnie odbił się od niego i uderzył w kolejny pojazd. 
Na miejscu pracowało 8 zastępów strażaków. Mimo prowadzonych na miejscu reanimacji, nie udało się uratować 39- letnie-
go mężczyzny oraz jego półtoraroczny synek. Trasa w obu kierunkach przez kilka godzin była całkowicie zablokowana - 
wyznaczono objazdy. 

DZIECI KRADŁY W SKLEPACH 
1 czerwca br. policjanci Wydziału Prewencji zostali wezwani do kradzie-
ży sklepowej w jednej z olkuskich drogerii. Jak się okazało, podczas 
płacenia za zakupy, przy kasie samoobsługowej 16-latka nie zapłaciła za 
kredkę do oczu. Następnie  przeszła przez linię kas, kierując się w stro-
nę wyjścia.  Dziewczyna była obserwowana przez pracownika ochrony 
sklepu, który natychmiast zareagował na to zdarzenie i ujął 16-latkę. 
Pracownik o sytuacji powiadomił policjantów. Z uwagi na wiek, sprawa 
16-latki została skierowana do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny 
i Nieletnich.
Tego samego dnia, policjanci interweniowali wobec dwóch chłopców 
w wieku 15 i 13 lat. 13-latek zabrał z półki sklepowej alkohol o pojem-
ności 100 ml i włożył go do plecaka kolegi. Nastolatkowie próbowali 
przejść za linię kasy nie płacąc za towar.
Z kolei 31 maja br. 10-letnia dziewczynka weszła do  jednej z olkuskich 
drogerii i  próbowała ukraść kosmetyki. 10-latka została ujęta przez pracownika ochrony sklepu, który obserwował jej 
zachowanie.
We wszystkich trzech przypadkach towar trafił ponownie na sklepowe półki. Pomimo tego nieletni odpowiedzą za swoje 
zachowania. Przypominamy, że niepełnoletność sprawcy nie oznacza jego bezkarności. Osoby nieletnie za każdym razem 
odpowiadają za popełnione czyny karalne przed sądem rodzinnym i nieletnich. W przypadkach demoralizacji sąd zwraca też 
uwagę na rolę odpowiedniego nadzoru i odpowiedzialność w tym względzie rodziców czy opiekunów.

NIETRZEŹWA MATKA OPIEKOWAŁA SIĘ TRÓJKĄ MALUSZKÓW
Dnia 29.05. br. po godz. 18, dyżurny Komisariatu Policji w Wolbromiu otrzymał informację, że z jednego z mieszkań znajdują-
cych się na parterze budynku, przez okno wyszło dwoje małych dzieci w wieku 3 i 4 lata. Dzieci bez żadnej opieki weszły do  
pobliskiego sklepu spożywczego. 
Kiedy na miejsce przyjechali policjanci natychmiast udali się do tego mieszkania. Pomimo wielokrotnego dobijania się do 
drzwi mieszkania, nikt im nie otwierał. Policjanci weszli więc do niego przez otwarte okno. W środku w pokoju  stała kobieta, 
która trzymała roczne dziecko i rozmawiała przez telefon. Kobieta była zaskoczona obecnością policjantów. Nie wiedziała, 
że z mieszkania przez okno wyszły jej dzieci. 
Od 28-latki policjanci wyczuli silną woń alkoholu. Przeprowadzone przez nich badanie stanu trzeźwości wykazało, że ma ona 
blisko półtora promila alkoholu w organizmie. Podczas interwencji do mieszkania wszedł ojciec dzieci. Mężczyzna również 
był nietrzeźwy - miał blisko promil alkoholu. Dziećmi zaopiekowali się dziadkowie, którzy natychmiast przyjechali na miej-
sce.  O sytuacji w rodzinie zostanie poinformowany sąd rodzinny.

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

tel. 518 718 020
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
Prowadnice, łańcuchy, oleje,
żyłki, części, smary itp.
OLKUSZ,ALEJA1000-LECIA1 (BazaPKS)
MICHAŁÓWKA65 Pn. - Pt. 9.00 - 17.00

Olkusz, ul. Rataja 1 (koło Biedronki)
500 643 500

Skała, ul. Krakowska 109
500 688 500

KLIMATYZACJA
SAMOCHODOWA
Obsługujemy klimatyzację na:

• STARY CZYNNIK
R134a

• NOWY CZYNNIK
R1234yf KOMPRA

BIURO RACHUNKOWE

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

DYŻURY APTEK

Apteki pełnią dyżury w godzinach od 20:00 do 8:00 dnia następnego

DATA OLKUSZ WOLBROM

14.06 Wtorek Apteka ul. Piłsudskiego 22 Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

15.06 Środa Aptek Słoneczna ul. Skwer 6 Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

16.06  
(Boże Ciało)

Czwartek Apteka ul. Piłsudskiego 22 Apteka Dr. Max ul. Skalska 22 

17.06 Piątek Apteka Euro u. Rabsztyńska 2 Apteka Codzienna ul. Krakowska 2

18.06 Sobota Apteka al. 1000-lecia 17 Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

19.06 Niedziela Apteka pod Słowikiem ul. Buchowieckiego 15A Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

20.06 Poniedziałek Apteka Hygieia al. 1000-lecia 2B Apteka Dr. Max ul. Skalska 22 

21.06 Wtorek Apteka Krakowska ul. Krakowska 16 Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

22.06 Środa Apteka Dbam o Zdrowie ul. Króla Kazmierza Wielkiego 14 Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

23.06 Czwartek Apteka Gemini ul. Króla Kazimierza Wielkiego 28 Apteka Codzienna ul. Krakowska 2

24.06 Piątek Apteka Słoneczna ul. Króla Kazmierza Wielkiego 60 Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

25.06 Sobota Apteka Główna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64B Apteka Codzienna Osiedle Skalska 9

26.06 Niedziela Apteka Główna ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64B Apteka Dr. Max ul. Skalska 22 

27.06 Poniedziałek Atpeka Staromiejska ul. Mickiewicza 7 Apteka Blisko Ciebie ul. Krakowska 43

28.06 Wtorek Apteka Grodzka ul. Nullo 2 Twoja Apteka ul. 1 Maja 39

29.06 Środa Apteka Słoneczna ul. Orzeszkowej 22 Apteka Codzienna ul. Krakowska 2

30.06 Czwartek Apteka ul. Piłsudskiego 22 Apteka Dr. Max ul. Mariacka 6

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
ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

SSPPRRZZEEDDAAŻŻ

EELLEEKKTTRROONNAARRZZĘĘDDZZIIAA

SSEERRWWIISS

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

NNaapprraawwaa eelleekkttrroonnaarrzzęęddzzii

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 

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7

32-300 Olkusz

TEL:791097989

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY

KINO
KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

 v „TOP GUN: MAVERICK”  
• 14.06 godz. 17:30, 20:00

 v „YAKARI I WIELKA PODRÓŻ” 
• 17.06 godz. 15:30 • 18.06 godz. 15:30  
• 20.06 godz. 15:30 • 21.06 godz. 15:30

 v „DETEKTYW BRUNO” 
• 17.06 godz. 17:15 • 18.06 godz. 17:15  
• 20.06 godz. 17:15 • 21.06 godz. 17:15

 v „INFINITE STORM”  
• 17.06 godz. 19:30 • 18.06 godz. 19.30 
• 20.06 godz. 19:30 • 21.06 godz. 19:30

 v „DOGTANIAN: PSI MUSZKIETERIER”  
• 24.06 godz. 15:00 • 26.06 - 29.06 godz. 15:00

 v „JURASSIC WORLD: DOMINION” 
• 24.06 - 29.06 godz. 16:45, 19:30

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM 
 v „JURASSIC WORLD: DOMINION” 

• 15.06  godz. 17:15, 20:00 • 17.06 - 18.06 godz. 15:30, 19:15, 20:15 
• 19.06 godz. 19:15, 20:15 • 23.06 godz. 15:30, 19:15, 20:15 

 v „BUZZ ASTRAL”  
• 17.06 godz. 14:45, 17:00 • 18.06 godz. 15:00, 17:00 • 19.06 godz. 12:00, 14:00, 16:00  
• 23.06 godz. 14:45, 17:00 • 24.06 godz. 14:00, 16:00 • 25.06 - 26.06 godz. 15:15, 17:30 
• 28.06 godz. 11:00 • 30.06 godz. 15:15, 17:30

 v „SEKRET MADELEINE COLLINS”    
• 17.06 - 19.06 godz. 18:15 • 23.06 godz. 18:15

 v „DETEKTYW BRUNO”  
• 24.06 godz. 18:00 • 25.06 godz. 16:00 • 26.06 godz. 15:45 • 29.06 godz. 11:30  
• 30.06 godz. 16:00

 v „ELVIS” 
• 24.06 godz. 18:00, 20:00 • 25.06 godz. 18:00, 20:15 • 26.06 godz. 17:45, 20:15  
• 28.06 godz. 11:15 • 30.06 godz. 18:00, 20:15 

 v „MEN” 
• 24.06 - 25.06 godz. 20:45 • 26.06 godz. 20:30 • 30.06 godz. 20:45 

 v „X” 
• 24.06 godz. 22:45

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

NOWOŚĆ!

DO SPRZEDANIA
Kontener Budowlany
w dobrym stanie.

Dł. 6 m, szer. 2,5 m, wys. 2,5 m.
Cena: 8,5 tys. PLN

Zamek Rabsztyn i Podziemny Olkusz walczą o tytuł „Top Atrakcji 2022”
Tylko do 19 czerwca można głosować na zamek Rabsztyn oraz Podziemny Olkusz w XI edycji ogólnopolskiego 
plebiscytu „Top Atrakcje 2022”, czyli rankingu najpiękniejszych atrakcji turystycznych w Polsce w danym roku.
Plebiscyt jest organizowany przez popularny portal podróżniczy Polskie Szlaki. 
Atrakcje zostały podzielone na osiem kategorii, a w każdej z nich bierze udział 
osiem niezwykłych atrakcji lub miejsc z całej Polski. Głosować może każdy 
Internauta (nie jest wymagana rejestracja) na jedną atrakcję w każdej kategorii. 
Głos można oddać codziennie 1 raz w każdej kategorii. Głosowanie trwa do 
19 czerwca 2022 roku. Po zakończeniu głosowania wyłonionych zostaje 8 
najlepszych atrakcji w Polsce, po jednej w poszczególnych kategoriach. Będą 
to Top Atrakcje danego sezonu turystycznego.  

Zachęcamy do głosowania na stronie: www.topatrakcje.pl

Informacje • Reklamy
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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

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

Wakacje w czerwcu
bez paszportu

BUŁGARIA, GRECJA, TURCJA
od 2 950,00 PLN/os.
z All Inclusive, 7 dni

Wycieczki objazdowe po Bałkanach
już od 2 200,00 PLN

śniadania/obiadokolacje,
10 dni, Potwierdzone!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

32-300 Olkusz ul. Krakowska 8
biuro@domydrewniane-zielinski.pl
www.domydrewniane-zielinski.pl
Domy Drewniane Zieliński

+48 32 305 61 60

Wybudujemy
dla Ciebie
Twój dom marzeń

Reklamy


