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ARTYKUŁY
BIUROWE I SZKOLNE

KNAPCZYK ŁUKASZ

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102
Tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl
Pon. - Pt. 7.00 - 16.00
Giebło Kolonia,
ul. Zawierciańska, 42-440 Ogrodzieniec
pon. - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 16.00

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

Tel.: 889 595 998 • 888 257 803

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

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

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne CZYNNE
PON. – SO
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
B.
8 00 - 22 00
• 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

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

WYPOŻYCZ ODKURZACZ PIORĄCY
REZERWACJE 507 5555 39

PIERZ SAM:
• Kanapy
• Dywany
• Tapicerkę
samochodową
Olkusz
ul. Sławkowska 18

POGWARANCYJNY
SERWIS OKIEN
tel.: 882 007 801

SKUTERY

USŁUGI INSTALACYJNE

www.WYNAJEM-OLKUSZ.pl

serwis@pphuvelum.pl

NAPRAWA GŁOWIC
Tel. 884-096-113

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.

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

"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

WSZYSTKO
Z DREWNA

• 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

Serdecznie zapraszamy:

pon. - pt. 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 12.00
MOŻLIWOŚĆ

DOSTAWY

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

U nas kupisz drzwi wewnętrzne
sosnowe i dębowe.
Surowe lub malowane

- do wyboru wiele kolorów i kilkaset modeli
w tym białe lub bielone.

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

Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP) • biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl tel. (32) 754 60 10
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www.MEBLEbenek.pl

Znakomita zabawa na koniec wakacji

Doskonale bawili się wszyscy ci, którzy postanowili spędzić pierwszy weekend na
olkuskim rynku. Na symboliczne pożegnanie wakacji do serca Srebrnego Miasta
przyjechały kuchnie całego świata w ramach zlotu Żarciowozów, a także znany
kabaret Czwarta Fala i zespół Abba’s Songs, wykonujący covery Abby i Boney M.

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

MEBLE

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

DO TWOICH

DOPASOWANE

POTRZEB

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

 Prowadzenie podatkowej
TANIO
księgi przychodów i rozchodów
SZYBKO
SOLIDNIE
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29
32-300 Olkusz • tel. 32 754 56 70

Ponad 20 lat
doświadczenia

- Cieszę się, że przygotowane
przez nas atrakcje zachęciły Was do tego, by razem
z nami pożegnać wakacje.
Zrobiliśmy to bardzo energicznie, w rytm doskonałej
muzyki, śmiejąc się z doskonałych dowcipów i racząc
pyszną kuchnią. Myślę, że to
symboliczne pożegnanie lata
na długo zapadnie w naszej pamięci komentuje Roman Piaśnik, burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz.

Czy można lepiej zakończyć wakacje,
jak wspólną lekturą? Od tego właśnie zaczął się dzień pełen wrażeń.

przez Żarciowozy, które
na pieściły podniebienia
coraz liczniej zgromadzonych Mieszkańców oraz
Gości. Prawdziwa zabawa
rozpoczęła się po południu. Najpierw w zachwyt
najmłodszych wprowadził
Glutaminian Sodu.

Zaproszeni do ogólnopolskiej akcji
goście wykonali interpretacje Ballad
i romansów Adama Mickiewicza.
Chwilę później na rynku można
było poczuć fantastyczne zapachy
pierwszych potraw serwowanych

Następnie scenę zdobył
kabaret Czwarta Fala, znany m.in.
z parodii utworów „Wieśka Tico”
czy „Mój Passat Robi we wsi szum”.

Publiczność porwał zespół Abba’s
Song, wykonujący znane i lubiane hity.

DYŻURY APTEK
DATA
15.09

Czwartek

OLKUSZ

WOLBROM

Apteka Staromiejska, ul. Mickiewicza 7

Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

16.09

Piątek

Apteka, ul. Nullo 2

Dr. Max, ul. Mariacka 6

17.09

Sobota

Apteka Słoneczna, ul. Orzeszkowej 22

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

18.09

Niedziela

Apteka, ul. Piłsudskiego 22

Dr. Max, ul. Skalska 22

19.09

Poniedziałek

Apteka Słoneczna, ul. Skwer 6

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

20.09

Wtorek

Apteka Ziko, ul. K.K. Wielkiego 24

Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

21.09

Środa

Apteka Euro, ul. Rabsztyńska 2

Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

22.09

Czwartek

Apteka, Al. 1000-lecia 17

Dr. Max, ul. Mariacka 6

23.09

Piątek

Apteka pod Słowikiem, ul. Buchowieckiego 15A

Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

24.09

Sobota

Apteka Hygieia, Al. 1000-lecia 2b

Dr. Max, ul. Skalska 22

25.09

Niedziela

Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B

Apteka Blisko Ciebie, ul. Krakowska 43

26.09

Poniedziałek

Apteka Dbam o zdrowie, ul. K.K. Wielkiego 14

Apteka Rodzinna, ul. 1 Maja 39

27.09

Wtorek

Apteka Gemini, ul. K.K. Wielkiego 28

Apteka Codzienna, ul. Krakowska 2

28.09

Środa

Apteka Słoneczna, ul. K.K. Wielkiego 60

Apteka Słoneczna, Plac Wolności 15

29.09

Czwartek

Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B

Apteka Codzienna, Os. Skalska 9

30.09

Piątek

Apteka Główna, ul. K.K. Wielkiego 64B

Dr. Max, ul. Skalska 22

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

Wyjechali z partnerską wizytą

W ubiegłym tygodniu wyjechała z Olkusza do niemieckiego miasta
partnerskiego Schwalbach am Taunus kilkudziesięcioosobowa grupa
mieszkańców biorących udział w wizycie partnerskiej zorganizowanej
przez olkuskie stowarzyszenie „Miasta Partnerskie”, którego prezesem
jest Genowefa Bugajska.
Wy jaz d z organiz owany prz y
wspa rciu Gminy Olkusz jest
połączony z jubileuszem 25. lecia partnerstwa miast Olkusza
i Schwalbach am Taunus. Gminę
Olkusz i zarazem Miejski Ośrodek
Kultury będzie reprezentowała
Beata Odrzywolska – Kokoszka,
Koordynator Projektu-Kierownik
ekspozycji Podziemny Olkusz.

Poza udziałem w oficjalnych uroczystościach uczestnicy wyjazdu
będą mieli okazję wziąć udział
w rozmowach dotyczących partnerst wa, a tak ż e pomocy dla
Ukrainy. Wizyta będzie okazją
do spotkań, ale także zwiedzania samego Schwalbach i okolic.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzą m.in.
wystawy „Olkusz- Schwalbach 25 lat Partnerstwa Miast „ oraz
„W łady sław Ba r tos z e w sk i Śladami Budowniczego polsko-niemieckich Mostów”.
W planach kilkudniowego pobytu
jest w ycieczka do Frankfurtu,
gdzie uczestnicy wyjazdu zwiedzą
stare miasto oraz Miejsce Pamięci
„Katzbach”. Planowana jest także
wycieczka do Bad Munster am
Stein. Pełen atrakcji pobyt zakończy koncert z okazji partnerskiego
jubileuszu, jaki odbędzie się w kościele w Schwalbach. Wyjazd jest
także okazją do promowania atrakcji turystycznych miasta i gminy
Olkusz oraz Małopolski.
Dla niemieckich gospodarzy zostały przygotowane zestawy materiałów promocyjnych w języku

Zgłoszenia do Małopolskiego Plebiscytu
„Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”

niemieckim wydane przez Gminę
Ol k u s z o r a z Woj e w ó d z t w o
Małopolskie.

Warto przypomnieć, że umowa
partnerska pomiędzy Olkuszem
i Schwalbach została podpisana
4 lipca 1997 r. przez burmistrzów
Andrzeja Ryszkę i Horsta Faesera
(w 2002 roku burmistrz Faeser
ot r z y ma ł t y t u ł Honorowego
Oby watela Miasta Olkusza).
Także w 1997 roku wyjechała do
Niemiec pierwsza grupa olkuskiej
młodzieży, a rok później miała
miejsce pier wsza wizyta delegacji mieszkańców Schwalbach
w Olkuszu.

W tym samym 1998 roku przy
olkusk im Miejsk im Ośrodku
Kultur y powstało Koło
Partnerskie, które z czasem przekształciło się w stowarzyszenie
„Miasta Partnerskie” . Od po-

czątku kieruje nim Genowefa
Bugajska. W grudniu 1997 r.
Günter Pabst, wraz z pierwszą
grupą zainteresowanych partnerstwem mieszkańców Schwalbach
założył Robocze Koło Partnerstwa
Miast Schwalbach - Olkusz, którego został przewodniczącym.
Koło Partnerskiej Współpracy (AK
Staedtepartnerschaft Schwalbach –
Olkusz) od 2014 r. jest członkiem
Federalnego Związku Towarzystw
Polsko – Niemieckich.
W 2021 roku Günter Pabst otrzymał tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Olkusza. W ten sposób olkuski samorząd oraz Mieszkańcy
docenili jego starania na rzecz
budowy relacji między Olkuszem
i miastem partnerskim Schwalbach
am Taunus.

Już po raz szesnasty został ogłoszony Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”. W konkursie nagradzani są seniorzy z Małopolski wyróżniający się szczególną aktywnością i nieszablonową postawą,
która inspiruje innych do działania.
- Gorąco zachęcam do zgłaszania kandydatur w tym plebiscycie.
Uważam, że działalność olkuskich
seniorów zasługuje na najwyższe
uznanie i pokazanie przykładów
takich osób może zachęcić innych
seniorów do zwiększenia swojej aktywności w życiu społecznym i zawodowym, a także umożliwić im realizację własnych pasji i zainteresowań.
– mówi Roman Piaśnik, Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz.

Do udziału w Plebiscycie mogą
zostać zgłoszeni mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy
ukończyli 60 lat i aktywnie działają
w organizacji pozarządowej, klubie
seniora, czy uniwersytecie trzeciego
wieku, a swoim zaangażowaniem
udowadniają, że są osobami poza
stereotypem. Kandydatury do tytułu Seniorki i Seniora Roku mogą

zgłaszać organizacje pozarządowe,
podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury,
administracja publiczna oraz osoby
fizyczne. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022 r.
o godz. 16:00. Szczegółowe informacje oraz regulamin Plebiscytu można
znaleźć na stronie internetowej:
https://rops.krakow.pl/aktualnosci/
kolejna-odslona-plebiscytu-pozastereotypem-seniorka-i-senior-rokuzglos-kandydata-do-nagrody
Warto przypomnieć, że w poprzednich edycjach tego Plebiscytu mieszkańcy Olkusza zdobywali zaszczytny
tytuł Seniorki i Seniora Roku. Tytuł
Senior Roku 2017 zdobył muzyk pan
Franciszek Dudek z Olkusza, a tytuł Senior Roku 2014 pan Andrzej
Sulich, matematyk z Olkusza.
W 2013 roku Honorowe wyróż-

nienie w tym Plebiscycie otrzymała
pani Genowefa Bugajska z Olkusza,
prezes stowarzyszenia „Miasta
Partnerskie”.

Przypomnijmy, że od 2006 roku,
przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Olkuszu aktywnie działa Olkuski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, a organizowane tam zajęcia i wykłady
przyciągają coraz więcej chętnych.
Poza tym w mieście działa od 2015
roku Olkuska Rada Seniorów. Z jej
inicjatywy, w 2016 roku odbył się
pierwszy Olkuski Dzień Seniora organizowany przez Burmistrza Miasta
i Gminy Olkusz oraz Olkuską Radę
Seniorów. Od 2017 roku obchodom
Olkuskiego Dnia Seniora towarzyszą
„Senioralia”, czyli cykl ciekawych wydarzeń kulturalnych organizowanych
przez seniorów.
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Głosujemy na
„Turystyczne Skarby Małopolski”

Aż dziewięć najciekawszych atrakcji turystycznych Miasta i Gminy Olkusz zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski” na
najlepsze oferty i produkty turystyczne Województwa Małopolskiego.
- Zachęcam do głosowania, bo to
od Państwa głosów zależą wyniki
plebiscytu. Uważam, że sam udział
w tym konkursie to świetny sposób
na promocję naszych atrakcji i zabytków i jestem przekonany, że zachęci on wiele osób do odwiedzenia
Srebrnego Miasta. – mówi burmistrz
Roman Piaśnik.

Głosy na poszczególne atrakcje
można oddawać do 27 września
2022 r. za pośrednictwem strony
internetowej konkursu. Swój głos
można oddać tylko raz – na jednego
kandydata w ramach każdej z kategorii konkursowych. Po wypełnieniu
i wysłaniu formularza do głosowania
należy dokonać jego zatwierdzenia
przez kliknięcie w link aktywujący,
który przyjdzie na adres e-mail
osoby głosującej. Laureatów i wyróżnionych w konkursie poznamy
już w październiku!

Konkurs jest podzielony na kilka kategorii. W kategorii „Miejsce z klimatem –miejscowość lub gmina turystyczna” zachęcamy do głosowania
na Olkusz Srebrne Miasto. W kategorii „Unikatowa atrakcja turystyczna” zapraszamy do głosowania
na Zamek Rabsztyn oraz niezwykłą
ekspozycję Podziemny Olkusz.
Z kolei w kategorii „Najciekawszy
szlak turystyczny” warto zagłosować na Srebrny Szlak Gwarków
Olkuskich oraz na Olkuskie Szlaki
Rowerowe.
W kategorii „Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne”
można głosować na Rodzinne rajdy

po Olkusk ich
S z l a k a c h
Rowerow ych,
jakie organizuje
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Olkuszu oraz
L et n i Fest iwa l
O r g a n o w y
„Organy Srebrnego
Miasta”, cykliczne
wakacyjne wydarzenie muzyczne
organizowane pod patronatem burmistrza Olkusza przez olkuską parafię św. Andrzeja i Stowarzyszenie
na rzecz Historycznych Organów
Hansa Hummla we współpracy
z MOK Olkusz.

W kategorii „W gościnie – oferta
kulinarna” można oddać swój głos
na Karczmę - Zajazd „Podzamcze”
w Rabsztynie oraz na Guantanamera
- Cafe Club Wine and Cigars
w Olkuszu.
Ideą konkursu organizowanego
przez Samorząd Województwa
Małopolskiego we współpracy
z M a łop ol s k ą O r g a n i z a c j ą
Turystyczną jest promowanie i popularyzacja najciekawszych ofert i produktów turystycznych Małopolski.
Dlatego na stronie konkursu znajduje
się krótki opis każdego z kandydatów wraz ze zdjęciem, co ma zachęcić turystów do odwiedzenia tych
miejsc, czy wzięcia udziału w ciekawych wydarzeniach. Kandydatury,
które zakwalifikowały się do II
etapu konkursu zgłaszały: Urząd
Miasta i Gminy w Olkuszu, Miejski

Ośrodek Kultury w Olkuszu,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Olkuszu, Stowarzyszenie na
Rzecz Historycznych Organów
Hansa Hummla oraz podmioty
prywatne.

Laureaci oraz kandydaci wyróżnieni
w każdej kategorii konkursowej zostaną objęci kampanią promocyjną
realizowaną przez Małopolską
Organizację Turystyczną w 2023
roku. Poza tym, laureat w kategorii
„Miejsce z klimatem –miejscowość
lub gmina turystyczna” otrzyma
nagrodę Marszałka Województwa
Małopolskiego w wysokości 100
000 zł.
ZESK ANUJ
I ZAGŁOSUJ:

KOD

QR
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STACJA KONTROLI
POJAZDÓW DO 3,5 T
Bolesław
ul. Wyzwolenia 1K
(naprzeciwko BIDY)

pn. - pt. 7⁰⁰ - 20⁰⁰
sob. 7⁰⁰ - 15⁰⁰

tel. 534 455 099
SZANUJEMY TWÓJ CZAS
PRZEGLĄD SAMOCHODU OD RĘKI

DO KAŻDEGO
PRZEGLĄDU UPOMINEK

KLIMATYZACJA ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ

PRACA!

KIEROWCA
POMPO-GRUSZKI
oraz GRUSZKI

tel. 34 315 54 34
34 315 21 08

Praca od zaraz!
+48 608 121 860
+48 513 100 706

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

CV:
asia@betoniarniakaczmarek.pl
VIP AUTO SERWIS
OSOBOWE • DOSTAWCZE • TIR

PROFESJONALNA OBSŁUGA! ATRAKCYJNE CENY!

WYMIANA
OPON

Wymiana rozrządu

od

250 zł

Komputerowe ustawianie
zbieżności

Kasowanie błędów

od

30 zł

AIRBAG CHECK, ABS, INNE

Diagnostyka
i programowanie
czujników ciśnienie TPMS

Dynamiczna
wymiana oleju
w skrzyni biegów

Montaż
haków

SKLEP MOTORYZACYJNY

➲ AKCESORIA I CHEMIA
➲ TARCZE I KLOCKI
➲ FILTRY I OLEJE
➲ AKUMULATORY
➲ ZAWIESZENIA
➲ ROZRZĄDY
➲ ŻARÓWKI
Laski
Olkusz

Katowice
ul. Bolesławska

KLIMATYZACJA - NOWY CZYNNIK

DK94

Karczma
Bida

W OCZEKIWANIU NA
NAPRAWĘ - KAWA GRATIS!

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

autoserwis.boleslaw

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE
INSTALACJA LPG OD 2499 zł
SERWIS INSTALACJI
WYMIANA BUTLI
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Rozbudowujemy ścieżki
rowerowe w Gminie Klucze!

Rajd Świetlika na Pustyni
Błędowskiej - Juromania 2022

Już w najbliższy piątek, tj. 16 września 2022 r. startujemy z JUROMANIĄ,
którą na terenie Gminy Klucze zainauguruje Rajd Świetlika, czyli nocne
błądzenie po pustyni z przewodnikiem.
Uczestnicy wydarzenia będą mieli do przejścia nieco
dłuższą i bardziej wymagającą trasę niż zazwyczaj,
dlatego radzimy dobrze się przygotować (tzn. zabrać ze
sobą wygodne buty, ciepłe ubrania, coś przeciwdeszczowego i przede wszystkim dobry humor i optymistyczne
nastawienie).

To kolejne środki zewnętrzne pozyskane przez
Gminę na rozwój turystyki, w tym w szczególności rozbudowę tras rowerowych na terenie naszej
Gminy. W wydarzeniu uczestniczyli również wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron.

Rajd rozpocznie się na Róży Wiatrów o godz. 18.00,
a punktem docelowym będzie wzgórze Czubatka
w Kluczach, a następnie powrót w miejsce startowe,
czyli na drewniane altany, gdzie w godzinach 20.3021.00 planowany jest pokaz ognia – tzw. FIRE SHOW.

Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”.

Zapisy w dniu Rajdu od godziny 16.00. Informacje pod
numerem tel.: 509 596 631, 604 241 729

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

gospodarstwo rolne, dom
ok. 200 m kw, III kondygnacje,
z niezależnymi wejściami, stan surowo
zamknięty, położony w atrakcyjnym
miejscu w Chechle z szeroką 44 a
budowlaną działką oraz 62 a roli.

dom 200 m kw II kondygnacje,
podpiwniczony, zgarażemwbrylebudynku
orazpomieszczeniemgospodarczym, do
zamieszkania, położony na widokowej 19,4
a. w pełni ogrodzonej działce, gm. Bolesław,
Ujków Nowy.

Cena: 550 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: 495 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
dom ok. 280 m kw, II kondygnacje,
podpiwniczony, do wykończenia,
położony na 7,8 arowej w pełni
ogrodzonej działce w willowej
dzielnicy w Ogrodzieńcu
Cena: 380 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
Mieszkanie M4 w domu wielorodzinnym,
po remoncie, ok. 70 m kw, 3 pokoje, kuchnia,
łazienka plus duże pomieszczenia
w podpiwniczeniu, położone na 8 a działce
niedaleko centrum Olkusza.
Cena: 369 tys. PLN

Cena: 265 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

działka 28,5 a, z czego część budowlana ok. 17 a,

działka 55a,zczegobudowlanaok. 10 a,

pozostały fragment Rola, możliwość zabudowy

pozostała częśćRola,pierwszaliniazabudowy, media:

dwoma domami z dostępem do drogi asfaltowej,

gazdoprowadzony na działkę, prąd, woda, kanalizacja

druga linia zabudowy, media: gaz, prąd, woda,

przy wdrodze,zutwardzonympodjazdem,

położona w malowniczym miejscu

położona przy drodzeasfaltowejw malowniczym

w Olewinie gmina Olkusz.

i dobrzeskomunikowanymmiejscuw Bolesławiu..

Cena: 460 tys. PLN

Cena: 220 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
6 widokowych działek budowlanych
każda po 1035 m² bardzo ustawne
i szerokie 31 x 33 z dostępem do mediów:
gaz, prąd, woda, dojazd drogą gminną
utwardzoną, położone w urokliwym
miejscu w Chechle. .
Cena: 125 tys. PLN za działkę

DO SPRZEDANIA
działki budowlane nieopodal centrum Olkusza,
550 m², 800m², 1600m².
Świetne położenie, atrakcyjne ceny!
Szczegóły pod numerem:
882-554-688

DO WYNAJĘCIA
Lokal użytkowy dostosowany pod
prowadzenie salonu fryzjerskiego
ok. 40 m², posiadający swoje WC
oraz zaplecze socjalne, usytuowany
na I piętrze w reprezentacyjnym budynku
z windą w centrum Klucz.
Cena: 1250 PLN/m² netto.

W dniu 5 września Wójt Gminy Klucze odebrał z rąk Marszałka Witolda
Kozłowskiego umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja
ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Bydlin w celu rozwoju infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Klucze”.

DO WYNAJĘCIA
Lokale użytkowe, 32 m², 50 m², 79 m², 270 m²,
po remoncie, usytuowane w budynku
o wysokim standardzie, dostosowanym
do osób niepełnosprawnych, winda,
prywatny parking, monitoring, alarm,
w ścisłym centrum miasta Klucz.
Cena: 31 PLN/m² netto

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

dom ok. 125 m kw, z garażem w bryle
budynku, podpiwniczony, do remontu,
położony na widokowej 8 arowej
w pełni ogrodzonej działce w uroczym
miejscu w Zalesiu Golczowskim
w gminie Klucze.

dom ok. 70m kw, z garażem
i dużą stodołą, wszystkie media
w domu, położony na ogrodzonej
5,6 arowej działce w spokojnym miejscu
w Chechle w gminie Klucze..

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: 339 tys. PLN

Cena: 369 tys. PLN

Cena: 269 tys. PLN

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

M4 63 m kw, plus dwie piwnice,

mieszkanie M4 60 m kw, plus piwnica,

Mieszkanie bezczynszowe 70 m kw,

balkon, położone na IV piętrze,

duży balkon, położone na III piętrze, do

dwa duże pokoje, kuchnia z jadalnią,

z ładnym widokiem za okien, do zamieszkania,

zamieszkania, w świetnie skomunikowanym

łazienka, wc, plus strych i pomieszczenie

w bardzo dobrej lokalizacji nieopodal

miejscu obok pętli autobusowej, sieci

gospodarcze, do zamieszkania,

przedszkola, szkoły podstawowej

sklepów, lasu oraz „Dolinki”.

nadające się również do prowadzenia

oraz LO na Osiedlu Młodych w Olkuszu.

Osiedle Młodych „Pętla” w Olkuszu..

działalności, w ścisłym centrum Łaz.

Cena: 319 tys. PLN

Cena: 310 tys. PLN

Cena: 219 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka39 a, z czegoczęśćbudowlanaok. 15,5 a,
pozostałaczęśćLas, pierwszaliniazabudowy,
media: prąd, woda, położonaw spokojnym
miejscu, otoczonalasem, oraz nową zabudową
jednorodzinną. DzielnicaZawiercia, Karlin.
Cena:190tys.PLN..

DO SPRZEDANIA
działki leśne: 16000 m² – 3,8 zł/m² ,
3965 m² - 4zł/m² , 964 m² – 5zł/m² .
Zalesione młodym lasem ok. 30-40 lat,
250 m od gospodarstw i domów
jednorodzinnych, położone w malowniczej
miejscowości Ołudza gmina Szczekociny..

DO WYNAJĘCIA
Lokal użytkowy, 32 m², składający się z dwóch
pomieszczeń, usytuowany na I piętrze
w reprezentacyjnym budynku nieopodal
Starostw Powiatowego w Olkuszu.
Idealne miejsce pod gabinet, biuro, z uwagi
na jego świetne usytuowanie. Centrum Olkusza.
.Cena: 31 PLN/m² netto

Chcesz sprzedać lub wynająć Swój dom, mieszkanie, działkę?

DO SPRZEDANIA
działka 25 a, z czego część budowlana
ok. 15 a, pozostały fragment Rola, możliwość
zabudowy dwoma domami z dostępem do drogi
asfaltowej, pierwsza linia zabudowy, media: gaz,
prąd, woda, kanalizacja, położona w dobrze
skomunikowanym miejscu w Ujkowie Nowym
gmina Bolesław.
Cena: 189 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 139 a w całości teren
obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów. Bezpośrednio przy drodze
wojewódzkiej nr 790 z dostępem do mediów:
prąd, woda, telekomunikacja, w kształcie
kwadratu, położona w gminie Łazy.
Cena: 389 tys. PLN

DO WYNAJĘCIA
Hale produkcyjne 2 x 925 m² wyposażone
w suwnicę oraz magazyny i pomieszczenia
biurowo-socjalne o łącznej powierzchni 3596 m²
teren w całości ogrodzony, monitorowany,
strzeżony. Możliwość dostosowania hali/
powierzchni pod przyszłego Najemcę!
Olkuszu niedaleko drogi krajowej 94.
.Cena: 16 PLN/m² netto

DO SPRZEDANIA
działka 55 a, z czego budowlana ok. 32 a,
pozostała część Rola, z możliwością podziału
na dwie mniejsze, media: gaz, prąd, woda,
w drodze, położona przy drodze asfaltowej
w malowniczym i spokojnym miejscu
w Porębie Dzierżnej gmina Wolbrom.
Cena: 185 tys. PLN

DO SPRZEDANIA
działka inwestycyjna 826 m²
w całości teren usług komercyjnych
z dostępem do mediów: prąd, woda, gaz,
telekomunikacja. Położona przy
drodze krajowej dk 94 w Olkuszu.
Cena: 185 tys. PLN

DO WYNAJĘCIA
szeroka, 32 a działka położona na terenach
P - Produkcja, Składowanie, Magazynowanie
z możliwością innego zagospodarowania
terenu oraz wydzieleniem mniejszej części
działki. Bardzo dobra lokalizacja, położona
przy ruchliwej drodze w Olkuszu.
.Cena: 5 PLN/m² netto

Zapytaj o szczegóły • tel.: 882 554 688
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Polub nas
na Facebooku
i śledź aktualne
informacje
na bieżąco!

POLICJA
PIJANA KOBIETA ZA KIEROWNICĄ

GwarekOlkuski

tel. 518 718 020
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO

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

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65 Pn. - Pt. 9.00 - 17.00

MaChina Paweł Bretner
KOMPLEKSOWY SERWIS KLIMATYZACJI

• Wykrywanie nieszczelności
• Naprawa
• Dezynfekcja ozonowa i chemiczna
• Obsługa samochodów HYBRYDOWYCH
OBSŁUGA CZYNNIKIEM R134a oraz R1234yf

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

AGA

SERWIS OPON

Tel. 889-710-510
532-072-366

• WYMIANA ORAZ NAPRAWA OPON KAŻDEGO RODZAJU
• SPRZEDAŻ OPON NOWYCH I UŻYWANYCH

MECHANIKA SAMOCHODOWA
• FILTRY, OLEJE, HAMULCE, ZAWIESZENIA

ul. Garbarska 9 • 32-340 Wolbrom
(teren marketu budowlanego PSB)

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

23 sierpnia br. w godzinach porannych policjanci komisariatu w Wolbromiu
dostali zgłoszenie o nietrzeźwej kierującej. Na miejscu interwencji zastali kierującą toyoty oraz mężczyznę, który zaniepokojony sposobem jazdy
kobiety – która jadąc od strony Olkusza w kierunku Wolbromia poruszała
się slalomem. Po tym jak kobieta zaparkowała, świadek wysiadł ze swojego
samochodu, podbiegł do toyoty, wyjął kluczyki ze stacyjki i uniemożliwił
jej dalszą podróż.
W rozmowie z policjantami kobiet mówiła bełkotliwie i miała problemy
z utrzymaniem równowagi. Było od niej czuć alkohol. W przeprowadzonym badaniu stanu trzeźwości wydmuchała ponad dwa promile. Policjanci
zatrzymali jej prawo jazdy. 43-latka odpowie karnie za swoje zachowanie.
Grozi jej nawet 2 lata odsiadki i 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.
Postawa świadka zasługuje na wyrazy uznania i podziękowanie. Nie pozostał obojętny i zareagował we właściwy sposób. Dzięki temu pijana
kobieta nie doprowadziła do nieszczęścia.

MAJĄC PONAD 2 PROMILE WSIADŁ ZA KIEROWNICĘ

W sobotę (20.08.br.) w Olkuszu na terenie basenu świadek
zwrócił uwagę na mężczyznę, od którego czuć było alkohol.
W pewnej chwili mężczyzna opuścił rejon basenu i poszedł
w stronę parkingu. Świadek podążył za nim, a gdy zobaczył jak mężczyzna wsiada do hyundaia, uruchomia silnik
i próbuje odjechać natychmiast podbiegł do samochodu,
otworzył drzwi i wyjął kierowcy kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Kierowca wyszedł ze swojego
auta i oddalił się z tego miejsca.
Świadek o sytuacji natychmiast powiadomił policjantów.
Mając rysopis kierowcy hyundaia, policjanci ruszyli w poszukiwaniu za tym mężczyzną, który po chwili został zatrzymany na ulicy Kocjana w Olkuszu.
Przeprowadzone przez mundurowych badanie stanu trzeźwości wykazało, że 45-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jak się również okazało, dzień wcześniej (19.08.br.) policjanci ruchu drogowego zatrzymali tego mężczyznę podczas rutynowej kontroli drogowej. W organizmie miał wówczas blisko 2 promile alkoholu. Mundurowi zatrzymali mu wtedy prawo jazdy
ale to nie przeszkodziło to kierowcy, by kolejnego dnia, bez uprawnień, w stanie nietrzeźwości wsiąść za kierownicę hyundaia.
Mężczyzna został zatrzymany. W niedzielę (21.08. br.) 45-latek usłyszał w sumie dwa zarzuty tj. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz
usiłowania kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości.

WŁAMAŁ SIĘ DO DOMU KOLEGI, Z KTÓRYM WCZEŚNIEJ PIŁ ALKOHOL

W nocy (16.08.br.) policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie,w powiecie
olkuskim zostali wezwani na interwencję, gdzie według zgłoszenia miało
dojść do włamania i kradzieży. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze
zaczęli ustalać szczegóły tego zdarzenia.
Jak się okazało, zgłaszający razem z kolegą pił alkohol. Impreza zakończyła się po godzinie 20 i znajomy opuścił dom właściciela. W nocy około
1, zgłaszający usłyszał ujadanie psów oraz huk, który dochodził z kuchni.
Zaniepokojony tą sytuacją wszedł do pomieszczenia i zauważył otwarte na
oścież okno, a na podłodze ekspres do kawy, który wcześniej leżał na parapecie. Na stołku zaś w kuchni siedział …
29-latek, z którym wcześniej spożywał alkohol. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić policjantom co było powodem jego zachowania i dlaczego włamał się do
mieszkania znajomego. Podczas przeszukania policjanci znaleźli dwie paczki papierosów, które 29-latek ukradł z kuchennego blatu. Mężczyzna został
zatrzymany i trafił do policyjnej celi. 16.08. br. po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Za
przestępstwo kradzieży kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

80-LATKA NIE WIEDZIAŁA JAK SIĘ NAZYWA I GDZIE MIESZKA.
POLICJANCI Z OLKUSZA POMOGLI KOBIECIE DOTRZEĆ DO DOMU.

5 sierpnia br., w trakcie służby policjanci kryminalni zauważyli na ulicy
Żuradzkiej w Olkuszu starszą kobietę, bez butów, która leżała na mokrym
poboczu drogi. Seniorka była zdezorientowana i zagubiona. Nie potrafiła
powiedzieć jak się nazywa i gdzie mieszka ani wyjaśnić, co robi w tym miejscu i dlaczego wyszła z domu.
Starsza pani nie miała przy sobie żadnego dokumentu tożsamości czy
jakichkolwiek rzeczy, które umożliwiały by jej identyfikację. Policjanci od
razu zaopiekowali się seniorką i przenieśli ją w suche i bezpieczne miejsce.
Z uwagi na panującą na zewnątrz wysoką temperaturę i ogólny stan kobiety, policjanci wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Przebadana przez
lekarza seniorka nie wymagała dalszej hospitalizacji.
Dopiero po pewnym czasie kobieta przypominała sobie jak ma na nazwisko. Mając przypuszczalne dane seniorki, policjanci wytypowali adresy, pod którymi mogła mieszkać kobieta. Kiedy przyjechali na miejsce nie zastali żadnego domownika. Jednakże w rozmowie z sąsiadami ustalili, że seniorka mieszka pod wskazanym adresem i ma problemy z pamięcią. Kiedy po raz kolejny na miejsce przyjechali policjanci, pod wskazanym adresem
zastali już szwagierkę 80-latki. Kryminalni przekazali seniorkę pod jej opiekę i pouczyli o zachowaniu większej czujności
i ostrożności podczas nadzoru nad starszą panią. Dzięki właściwej reakcji i okazanej pomocy przez olkuskich kryminalnych
historia miała swój szczęśliwy finał.

BROŃ PALNA ● AMUNICJA ● BROŃ CZARNOPROCHOWA
MATERIAŁY WYBUCHOWE ● SZAFY / SEJFY NA BROŃ
PROFESJONALNE USŁUGI RUSZNIKARSKIE
SZKOLENIA STRZELECKIE ● POZWOLENIA NA BROŃ

www.artgun.pl

579-021-979

SKUTECZNA REKLAMA
DLA TWOJEGO BIZNESU

Ceny od 60 PLN
Tel.: 510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl
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ELEKTRONARZĘDZIA

KINO „ZBYSZEK” OLKUSZ

SPRZEDAŻ

v „JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM”
• 16.09, 17.09 godz. 15.45 • 19.09 - 21.09 godz. 15.45

Narzędzia skrawające
Ostrzenie:
• pił widiowych
• łańcuchów do pił
• narzędzia ręczne

v „SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI”
• 16.09, 17.09 godz. 17.45 • 19.09 - 21.09 godz. 17.45
v „TRZY TYSIĄCE LAT TĘSKNOTY”
• 16.09, 17.09 godz. 19.45 • 19.09 - 20.09 godz. 19.45

KINO „RADOŚĆ” WOLBROM

SERWIS
Naprawa elektronarzędzi

v „PIES W ROZMIARZE XXL”
• 15.09 - 18.09 godz. 16.00 • 22.09 godz. 16:00

TWÓJ LOKALNY SPRZEDAWCA

v „ZOŁZA”
• 16.09 - 18.09 godz. 18.00 i 20.00 • 22.09 godz. 18.00 i 20.00
• 23.09 - 25.09 godz. 20.15 • 29.09 godz. 20.15

tel: 533 190 712

ul. Francesco Nullo 25 (własny parking)

v „TRZY TYSIĄCE LAT TĘSKNOTY”
• 16.09 godz. 18.15 • 17.09 godz. 18.15 • 18.09 godz. 15.00
• 22.09 godz. 18.15
v „THE TWIN”
• 16.09 - 18.09 godz. 20.15 • 22.09 godz. 20.15
v „ORLĘTA. GRODNO ‘39”
• 23.09 - 25.09 godz. 18.00 • 29.09 godz. 18.00
v „JOHNNY”
• 23.09 - 25.09 godz.: 16.00, 18.15, 20.00 • 28.09 godz. 18.00
• 29.09 godz.: 16.00, 18.15, 20.00 • 30.09 godz. 18.15, 20.00
• 1.10 - 2.10 godz.: 16.00, 18.00, 20.15

•ZAPIEKANKI
•BURGERY
•DESERY

II Noc Kultury w Bukownie
to najbardziej kulturalna noc w roku!
W trzy kolejne wieczory od 16.09 - 18.09.br w przestrzeni miejskiej
oraz w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się wiele interesujących
wydarzeń. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Szczegółowy program tego 3-dniowego święta znajdziecie na stronie:
http://mokbukowno.pl/zapraszamy-na-ii-noc-kultury/
lub skanując kod QR.

Fabryka Zapiekanek
ul. Augustiańska 7
32-300 Olkusz

TEL:791 097 989
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
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflflaame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do
Regionalnego Biura
Orifl
fla
ame w Olkuszu
ul. Kr. K. Wielkiego 57
poniedziałek 1600 - 1800
środa 1300 - 1700
piątek 1200 - 1800

Kontakt:

NOWOŚĆ!

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702
email:
mpoznanska1@vp.pl
facebook.com/olkusz.oriflame

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

DO SPRZEDANIA

Kontener Budowlany
w dobrym stanie.
Dł. 6 m, szer. 2,5 m, wys. 2,5 m.
Cena: 7.5 tys. PLN
gwarekolkuski@wp.pl
GwarekOlkuski
510 190 038
www.gwarek-olkuski.pl
ul. Króla Kazimierza Wielkiego
29 pokój 43, 32-300 Olkusz
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.

„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.
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Reklamy

SUPER LAST MINUTE
EGIPT WE WRZEŚNIU:

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

Hotel 5*,
wyżywienie ultra ALL inclusive,
prywatna plaża, leżaki, parasole,
ręczniki w cenie, Aqua park,
wylot z Katowic,
cena od 2800 PLN/os.

LAST MINUTE
WYCIECZKA OBJAZDOWA
DOOKOŁA GRECJI
(m.in. Ateny, Termopile,
Meteory, Mykeny, Korynt)
8 dni, śniadania w cenie,
wylot z Katowic,
cena od 2800 PLN/os.

WYLEWKI MASZYNOWE

MIXOKRET

• Wylewki maszynowe
• Docieplenia pianą PUR
• Sprzedaż i transport
kruszyw i materiałów sypkich
• Niwelacje terenu
• Wykopy
• Rozbiórki

USŁUGI:
• Wywrotką • Koparko-ładowarką • Koparką
Paweł Mstowski - Tel. 510 492 890
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 90 A, 32-310 Klucze
pawel.mstowski@interia.eu

Wieloletni producent
granulowanych
nawozów wapiennych
dla rolnictwa
STIG AUTO COMPLEX
CAR AUTO REPAIR

SPRZEDAŻ
WAPNA

Zadzwoń:
600 086 884
(41) 242 12 78

MONTAŻ-SERWIS
INSTALACJI
GAZOWYCH

KOMPLEKSOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA
• Naprawa układów klimatyzacji • Elektronika

Olkusz, ul. Gwarków 2b

TEL. 514-703-997

Z TĄ REKLAMĄ
MOŻLIWY
RABAT DO 10%
NA WYBRANE
PRODUKTY*

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

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

* szczegółowe
informacje w sklepie

OKNA KOSIM

Bez przerwy od ���� roku.
ul. Zawierciańska �,
��-��� Klucze
tel: (��) ��� �� ��
kom: +�� ��� ��� ���
mail: biuro@okna-kosim.pl

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ
I ZADOWOLENIE KLIENTA
Dowiedz się więcej na www.okna-kosim.pl

