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SPRZEDAŻ
WĘGLA
Rodaki, ul. Rzeka

• Orzech I
• Orzech II
• Kostka
• Groszek
• Ekogroszek
• Miał
tel. 728 122 613

9-OSOBOWY OPEL VIVARO
Wynajmij busa na imprezy okolicznościowe, imprezy sportowe,
wyjazdy służbowe, weekend albo wakacje.
Wynajem krótko i długoterminowy
bez limitu kilometrów.
Najwyższa jakość w niskiej cenie.
Możliwość podstawienia
busa do klienta.

tel. 577-769-884

biuro-wynajmijmibusa@wp.pl

SKUTERY

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

tel./fax 32 641 32 00 • kom. 502 261 586

MECHANIKA POJAZDOWA: 501 789 282

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego
lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128b • tel. 513 410 697

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2 • tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079 • www.polnox.pl

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 102

tel. 503 505 662 • biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne: pon.-pt. 7.00 - 16.00

Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju prowadzonej działalności

Novitus Nano E

POSNET ERGO

1428,03 PLN

1382,64 PLN

Nowa niższa cena!

1586,70 PLN

pon. - piątek 9.00 - 17.15
sobota 9.00 - 13.00

Nowa niższa cena!

1536,27 PLN

SPRZEDAŻ
KOMPUTERÓW
PROFESJONALNY
SERWIS LAPTOPÓW

TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

www.polnox.pl

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne:

STAŁA
OPIEKA
SERWISOWA

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 9 cm, 11.1 cm i 13 cm.
• Podbitkę pod dachy
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych
z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu.
• Deski podłogowe
• Schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe,
• Meble oraz drzwi
MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ !!

Zapraszamy na piętro MEBLE POKOJOWE

MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP) • tel. (32) 754 60 10 • biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl
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AKTYWNY WYPOCZYNEK JURAJSKICH
KARATEKÓW OYAMA W ŁEBIE

Stosujemy najnowocześniejsze metody:
McKenzie, terapia manualna IFOMPT,
PNF, Cyriax, taping medyczny

Kompleksowa fizjoterapia
• ortopedyczna
• poudarowa
• terapia chorób kręgosłupa
• reedukacja chodu
• korekcja wad postawy
• fizykoterapia
Ze
t. +48 604 97 33 55
a. ul. Krakowska 21,
Wolbrom
w. www.fizjo-manual.pl

skierowaniem

NFZ

-20%

Od 26 czerwca 2017 r. do 8 lipca 2017 r. liczna grupa dzieci i młodzieży z Jurajskiego Klubu OYAMA Karate w Olkuszu wraz z sympatykami naszego Klubu z Gminy
Olkusz, Wolbrom, Klucze, Bolesław, Bukowno, Trzyciąż i Powiatu Krakowskiego
aktywnie wypoczywała w Łebie.
Łeba – miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim,
w powiecie lęborskim, położone na Wybrzeżu Słowińskim,
nad rzekami Łebą i Chełstem,
miejscowość wypoczynkowa
z portem morskim i kąpieliskami. Łebę zamieszkuje ponad 3,5
tysiąca mieszkańców.

Kierownikiem i organizatorem
obozu był Sensei Kazimierz
Skalniak 4 dan, wychowawcami: pani mgr Marta Skalniak,
Sensei Dorota Skalniak, Sensei
Kinga Skalniak. Podziękowania należą się właścicielom firmy
transportowej z Olkusza i Panu
kierowcy za profesjonalną usługę. Uczestnicy obozu aktywnie
wypoczywali i poznawali Łebę.
Były spacery brzegiem morza,
plażowanie, kąpiel pod okiem
ratownika i kadry, gra w siatkówkę, piłkę nożną, ciekawy występ
cyrku, czarodzieja i wróżki na
terenie ośrodka. Oczywiście nie
zabrakło treningów z użyciem
Tonf , Bo, a także szlifowanie techniki. Każdy uczestnik
wykonał symboliczny skok przez
czarny pas i został pasowany na
obozowicza. Było ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka, na
której świetnie się wszyscy bawili. Była wizyta w pięknym zabytkowym kościele, w Muzeum
Słowińskiego Parku Narodo-

wego, wyjście na wieżę widokową, zwiedzanie Lęborka, rejs
pięknym statkiem pirackim po
Bałtyku. Tradycyjnie na koniec
obozu odbył się egzamin na wyższe stopnie, bardzo ładnie zdany
przez Oskara Janawę, Annę Piechowicz i Emilię Świechowską.
Warto przypomnieć, że ćwiczymy twarde japońskie kontaktowe
karate i walka z wymagającym
partnerem jest czymś naturalnym, psychika jest wystawiona
na próbę i ocenę.
Jak co roku czas minął bardzo
szybko i w rodzinnej atmosferze.
Z zachowania przy stole w ośrodku i innych miejscach nasze
dzieci wypadają bardzo dobrze.
Podróże uczą funkcjonowania
w grupie – uczestnicy stają się

dojrzalsi. Najmłodszy uczestnik
miał 8 lat, a najstarszy 14 lat. Po
przyjeździe do Olkusza każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom od Kadry Obozu.
Dziękujemy Wychowawcom za
owocną współpracę oraz znakomitą atmosferę, a uczestnikom za
wspólnie spędzony czas, rodzicom i opiekunom za zaufanie.

Zimą wybieramy się w góry, a za
rok w inne miejsce nad polskim
morzem, jak zwykle na początku
wakacji.
Teraz życzymy dalszych przyjemnych wakacji i zapraszamy
na treningi.

OSU !!!

EDEN
DOM
OPIEKI
KOMFORT • BEZPIECZEŃSTWO • SPOKÓJ • RELAKS
Zezwolenie Wojewody Śląskiego nr PSII.9420.17.2017.
Eden Dom Opieki jest placówką całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Serwuje 5 posiłków dziennie z własnej kuchni z uwzględnieniem
indywidualnej diety. Organizujemy zajęcia kulturalno-oświatowe, uroczystości i animacje.
W naszym Domu może zamieszkać 80 Pensjonariuszy w 1- lub 2-osobowych pokojach z łazienkami, komfortowo umeblowanych bądź wyposażonych przez samych mieszkańców. Obiekt jest
pozbawiony wszelkich barier architektonicznych.
ZAPEWNIAMY:
• Pobyty stałe i czasowe długo i krótkoterminowe.
• Weekendowe.
• Pobyt dzienny.
• Specjalistyczną opiekę medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitacyjną.
• Turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe z pełną bazą noclegową, wyżywieniem
i atrakcyjnym spędzaniem wolnego czasu.
• Całodobową opiekę pielęgnacyjną nad osobami:
- w podeszłym wieku
- niepełnosprawnymi
- przewlekle chorymi
- po wylewach, zawałach, po zabiegach operacyjnych (w tym endoprotezach).
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, ZAJĘCIA REHABILITACYJNE
• Kinezyterapia • ﬁzykoterapia • elektroterapia • magnetoterapia • masaż.
Mamy również dla mieszkańców przepiękną świetlicę z wyjściem na taras, kompleksowo wyposażone sale rehabilitacyjne oraz 2-ha ogród znajdujący się na terenie obiektu.
Eden Dom Opieki położony jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Myszkowie przy ulicy
Zawierckiej 18 na granicy dwóch miast: Myszkowa i Zawiercia, w kompleksie leśnym, przy drodze
wojewódzkiej i dzięki temu ma łatwy dostęp do blisko zlokalizowanych 2 szpitali z szeroką gamą
usług medycznych oraz lotniska w Katowicach – Pyrzowicach w odległości ok. 25 km.

KONTAKT I REZERWACJA
Eden Dom Opieki, ul. Zawiercka 18, 42-300 Myszków, e-mail: biuro@edendomopieki.pl
Udzielamy informacji pod numerami telefonów: 798 985 985, 798 984 984, 604 081 530
Zapraszamy na naszą stronę: www.edendomopieki.pl
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SPROSTOWANIE PROTOKOŁU
POWYPADKOWEGO

Możliwość dochodzenia przez pracownika przed sądem pracy sprostowania treści protokołu powypadkowego budziła w praktyce pewne
wątpliwości. W uchwale z 29 marca 2006 r. II PZP 14/05 Sąd Najwyższy
jednak rozstrzygnął jednoznacznie, że pracownik, który ma interes
prawny w ustaleniu zgodnych ze stanem faktycznym okoliczności wypadku, może
dochodzić sprostowania treści protokołu na drodze sądowej.
W wyroku z 21 czerwca 2001 r.
II UKN 425/00 Sąd Najwyższy wskazał, że pracownik lub
członkowie jego rodziny z reguły
mają interes prawny w uzyskaniu orzeczenia zastępującego
protokół powypadkowy, jeżeli
chcą ubiegać się o świadczenie
w postępowaniu przed organem
rentowym.

wego odszkodowania lub renty jest związany treścią protokołu
z tytułu niezdolności do pracy powypadkowego, w szczególnospowodowanej wypadkiem).
ści w zakresie uznania zdarzenia
Postępowanie o sprostowa- za wypadek przy pracy. Może
nie protokołu powypadkowe- zatem kwestionować treść tego
go toczy się w trybie procesu protokołu i – dokonując właprzed właściwym sądem rejo- snej oceny zdarzenia – wydać
nowym. Stronami są pracownik decyzję odmawiającą prawa
lub członek rodziny zmarłego do świadczenia wypadkowego
pracownika oraz pracodawca, z powołaniem się na to, że zdaProtokół powypadkowy jest jako pozwany. Przy czym to rzenie nie spełnia przesłanek
szczególnym i istotnym środ- na pracowniku spoczywa cię- wypadku przy pracy. W sytukiem dowodowym. Zgodnie żar dowodu, że zapisy zawarte acji gdy na podstawie treści
z wyrokiem Sądu Najwyższe- w protokole powypadkowym są protokołu pow y padkowego
go z 25 maja 1999 r. II UKN niezgodne z prawdą i powin- lub jego braku ZUS odmówi
658/98 prawidłowo sporządzony ny być sprostowane. Powinien wypłacenia świadczeń, pracowprotokół powypadkowy stano- on więc przedstawiać dowody nik (lub uprawnieni członkowie
wi dokument urzędowy którego konieczne do sprostowania pro- rodziny) swoich praw powinien
treść jest dowodem tego, że mia- tokołu (np. zeznania świadków) dochodzić przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych,
ły miejsce opisane w nim fakty czy wnosić o opinie biegłych.
oraz że zakwalifikowano je jako Przepisy nie określają terminu w drodze zaskarżenia odmownej
wypadek przy pracy. W przy- wniesienia powództwa o spro- decyzji ZUS, w tym postępopadku uznania zdarzenia za stowanie protokołu ustalenia waniu, kwestionując określone
wypadek przy pracy pracownik okoliczności i przyczyn wypad- ustalenia zawarte w protokole
osobiście lub za pośrednictwem ku przy pracy, co oznacza, że powypadkowym.
pracodawcy przedkłada ten pro- powództwo może być wniesione
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com
tokół do właściwego miejscowo w każdym czasie.
oddziału ZUS wraz z wnioskiem
Należy podkreślić, że Zakład
o wypłatę świadczeń wypadUbezpieczeń Społecznych nie
kowych (najczęściej jednorazoAutor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.

3

PORADY PRAWNE

KODEKSOWY NAJEM LOKALU
I ZWIĄZANE Z NIM PROBLEMY PRAWNE

W niniejszym artykule opiszę Państwu jak ważnym jest prawidłowe
sporządzenie umowy najmu lokalu celem ochrony Waszych interesów
tak aby w przyszłości uniknąć rozczarowań i nieporozumień.
W największym uproszczeniu umowa najmu lokalu polega na tym iż
jedna strona umowy (zwana Wynajmującym) przekazuje drugiej stronie
(zwanej Najemcą) oznaczony lokal do
używania, natomiast Najemca zobowiązuje się w zamian płacić Wynajmującemu czynsz. Wydaje się to proste ale
w praktyce dochodzi szereg problemów
związanych z kwestią: wypowiedzenia
umowy, sposobem używania lokalu,
wykrytymi wadami, zwłoką w płatności, potrzebą ulepszenia lokalu, itd.
Dla zabezpieczenia Państwa interesów
najlepiej umowę zawrzeć w formie pisemnej – czyli spisać na papierze i opatrzyć
czytelnymi podpisami wszystkich stron
umowy. Jest to istotne nie tylko ze względów dowodowych ale również z uwagi na
treść art. 660 Kodeksu Cywilnego [dalej:
kc] zgodnie z którym w razie niezachowania formy pisemnej przy najmie nieruchomości umowę uważa się za zawartą na
czas nieoznaczony. Z umową zawartą na
czas nieoznaczony wiążą się pewne skutki
jak i konsekwencje o których poniżej.

Jeżeli czas trwania najmu jest nieoznaczony, strona może wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminów wskazanych w samej umowie, a w braku ich
określenia – z zachowaniem terminów
ustawowych. Termin ustawowy wypowiedzenia w przypadku najmu lokalu
wynosi trzy miesiące naprzód na koniec
miesiąca kalendarzowego.
Warto zauważyć, że jeżeli mamy do czynienia z umową zawartą na czas nieoznaczony, a terminy płatności czynszu strony
uregulowały na okres krótszy niż miesiąc,
to wypowiedzenie możliwe jest już na
trzy dni naprzód. Przy płatności czynszu

powyżej miesiąca skutek następuje na
koniec kwartału kalendarzowego.

Istotną zwłaszcza dla najemców będzie
uwaga, że warto zadbać aby czas trwania umowy był oznaczony, gdyż wtedy
zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą
wypowiedzieć najem ale tylko w wypadkach określonych w samej umowie. Jeżeli
zatem w umowie nie określono takich
wypadków a nie wynikają one również
z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa to strona nie ma możliwości jednostronnego wypowiedzenia umowy przed
upływem oznaczonego okresu. Reasumując, warto z góry w umowie wskazać na jaki
okres jest ona zawierana oraz przewidzieć
(lub nie) możliwość jej wcześniejszego
wypowiedzenia – w zależności od celu
który chcemy osiągnąć.
Jak zatem wynika z powyższego warto
kwestie te prawidłowo uregulować w samej
umowie w zależności od Państwa potrzeb
tak aby nie być zobligowanym do dalszej długotrwałej płatności czynszu czy
z drugiej strony – do tolerowania najemcy.
Jak chodzi o obowiązki stron to najemca
lokalu powinien stosować się do porządku domowego. Jeżeli bowiem najemca
wykracza w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko innym mieszkańcom wynajmujący może wypowiedzieć najem bez
zachowania terminów wypowiedzenia.
To samo dotyczy przypadku gdy Najemca naraża lokal na uszkodzenie, ale o ile
wynajmujący wcześniej go upomniał.

Jako najemca możemy założyć w lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon,
radio i inne podobne urządzenia, chyba
że sposób ich założenia sprzeciwia się
obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli do założenia

urządzeń potrzebne jest
współdziałanie wynajmującego to winniśmy domagać się tego współdziałania
licząc się jednak z obowiązkiem zwrotu
wynikłych stąd kosztów. Jeżeli ulepszyliśmy lokal, wynajmujący może według
własnego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą odpowiedniej sumy, albo
żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

To wynajmujący powinien utrzymywać
lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu.
Najemca jest zobowiązany ponosić tylko
drobne nakłady takie jak: drobne naprawy
podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian,
podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi
wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych,
zapewniających korzystanie ze światła,
ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu
wody. Jeżeli przedmiot najmu wymaga
napraw, które obciążają wynajmującego,
a bez których rzecz nie jest przydatna do
umówionego użytku, najemca powinien
niezwłocznie zawiadomić wynajmującego
i wyznaczyć mu odpowiedni termin do
naprawy.

W przypadku braku płatności Wynajmujący dysponuje ustawowym prawem
zastawu na wniesionych do lokalu ruchomościach w tym również będących własnością członków rodziny najemcy, a razem
z nim mieszkających. Prawo to wygasa
z chwilą usunięcia ruchomości, a zatem
wynajmujący może się temu sprzeciwić
i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie
zapłacony lub zabezpieczony.
vv Szymon Dubel
Adwokat

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu olkuskiego.
Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem jej
specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Serdecznie zapraszam Państwa do wysyłania na adres e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl nurtujących Państwa zagadnień z zakresu
prawa, które to sugestie będą mogły zostać następnie poruszone na łamach „Gwarka Olkuskiego”.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMI
Świadczymy usługi dla klientów indywidualnych oraz ﬁrm związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Odbieramy odpady:

AZBEST - ETERNIT
GRUZ MIESZANY
GRUZ BETONOWY
GRUZ CERAMICZNY
ODPADOWA PAPA

ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE
Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:

www.fhumaxtrans.pl

USŁUGI ASENIZACYJNE

Nasze biuro: Olkusz, ul. Kluczewska 2
Tel./ Fax (32) 74 74 764 • Tel. 537 003 740, 506 160 450

Oferujemy państwu:

SPRZEDAŻ KRUSZYW
Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy zamiennik kruszyw naturalnych.

• Piasek żużlowy „EKO PIASEK”

uziarnienie 0 mm - 8 mm, posiada atest wg. Normy PN - S 02205:1998 “Drogi samochodowe, roboty ziemne”
Zastosowanie: Piasek żużlowy może być zastosowany w budownictwie drogowym samodzielnie lub jako kruszywo
doziarnające do powierzchni twardej nieulepszonej, ulepszania nawierzchni gruntowych, podbudowy pomocniczej
w warstwach dolnych, podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe, zasypki.

• Żużel 0 mm - 80 mm

Zastosowanie: Kruszywo przeznaczone do utwardzenia dróg, placów, wypełnianie terenów
niekorzystnie przekształconych, rekultywacji, podbudów dróg.

• Mieszanka Geotechniczna „EKO PIASEK MIX”

uziarnienie 0 mm - 10 mm posiada atest wg. Normy PN - S 02205: 1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne"
Zastosowanie: do ulepszenia właściwości gruntów słabych, przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów, do
wykonania nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie, do podsypek,
obsypek i zasypek sieci infrastruktury podziemnej i do robót ziemnych w budownictwie kubaturowym.

WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO DO PRAC BUDOWLANYCH
Dysponujemy sprzętem renomowanych producentów,
aby zagwarantować klientom wygodną, szybką i efektywną pracę.

Do Państwa dyspozycji są:
• KOPARKO-ŁADOWARKA • ŁADOWARKA •
• SAMOCHODY - WYWROTKI •
• CIĄGNIK MASSEY FERGUSSON •
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Informacje

"Estrich-Specjal" Bis POKRYCIA
W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

DACHOWE
• GONTY Z DOŻYWOTNIĄ
GWARANCJĄ!!!
• BLACHY
• OKNA DACHOWE
• MEMBRANY
• RYNNY

POMIAR I WYCENA U KLIENTA GRATIS!

tel. 601 464 046

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

tel. 606-753-020, 603-966-442
SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG
SERWISU SKUTERÓW W JERZMANOWICACH:
• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach
• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie
i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności
chłodzonym powietrzem
• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów
jednocześnie, skracając czas naprawy
• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku
do soboty od 6.00 do 23.00
• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe
i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T
• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo
poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemy motocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw
części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach
• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki
WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET
oraz motorynek STELLA i PONY
• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
i motorowerów z PRL
• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej ﬁrmy
ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³;
w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.
Zapraszamy do serwisu wszystkich fanów chińskich skuterów.
Więcej o Firmie:
Google LM. SKUTERY Przemysław Mrozowski MAŁOPOLSKA

Informacje
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

betony towarowe od B-10 do B-40
betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
betony drogowe i mostowe
betony wg receptury powierzonej
zaprawy budowlane
podsypki stabilizujące

Oferujemy również gamę
prefabrykatów z wibroprasy:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

www.pro-bet.com.pl • pro_bet@poczta.onet.pl

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olkuszu
informuje zainteresowanych, że posiada do wynajęcia
przy ul. Sławkowskiej 12A (teren placu targowego)
• dwa lokale handlowe o pow. 26 m2 i 23 m2 wyposażone w media (energia elektryczna, woda).
Pomieszczenia przystosowane do sprzedaży artykułów spożywczych, mięsa, wędlin, drobiu oraz innych artykułów.
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu nowy dwupoziomowy lokal mieszkalny
z dwoma balkonami i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

• lokal nr 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2 cena 265 000 zł.

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

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania (dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu (dawny budynek mieszkalny banku PKO BP)
nowy lokal mieszkalny z balkonem i z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą):

• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2 cena 380 000 zł.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
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Reklamy

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

POLICJA

KRONIKA POLICYJNA
• Pożar domu jednorodzinnego w Troksie
Pożar wybuchł 8 lipca 2017 roku około godziny 9 w jednym z domów jednorodzinnych w Troksie. W budynku, w którym doszło do pożaru częściowemu spaleniu uległo poszycie dachowe i poddasze. Mężczyzna w wieku
30 lat z oparzeniami nóg oraz ręki został zabrany do szpitala w Olkuszu.
Jak wstępnie ustalono prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. W akcji ratowniczej brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej, Zespół Ratowniczy oraz Policja.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX

Pn. - Pt. 700 - 2000
Sob.
700 - 1400

ul. Długa 1D, 32-300 Olkusz
tel. 508 133 255
DO KAŻDEGO BADANIA
UPOMINEK GRATIS

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com

www.duodampex.pl

DO SPRZEDANIA

piękny, zadbany, wykończony
najwyższej jakości materiałami

• Kosmolów. Zdarzenie drogowe z udziałem trzech pojazdów
12.07.17 r. około godziny 12 na drodze wojewódzkiej nr 773 w Kosmolowie zderzyły się trzy samochody: fiat ducato, volkswagen transporter oraz
skoda fabia. Ranne zostały dwie osoby, które trafiły do olkuskiego szpitala.
Jak wstępnie ustalili policjanci kierujący fiatem zjeżdżając z drogi głównej
na w swoją posesję, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w volkswagena. W skutek tego volkswagen obrócił się na jezdni i uderzył w skodę fabię, która jechała za fiatem ducato. Do szpitala zostali przewiezieni
kierowcy fiata i volkswagena. Na miejscu obecny był technik kryminalistyki, który wykonał oględziny, zabezpieczył ślady i zrobił zdjęcia. Policjanci
będą wyjaśniać przyczyny tego zdarzenia drogowego.
• Bukowno. Kolizja drogowa z udziałem trzech pojazdów
11 lipca br. około godziny 21.30 na skrzyżowaniu ulic: Kolejowej, Starczynowskiej i Leśnej w Bukownie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem
trzech pojazdów: Alfy Romeo, Mercedesa Sprintera i Peugeota.
Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący alfą romeo, jadąc od ulicy Leśnej
w kierunku ulicy Starczynowskiej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu mercedesem. W wyniku tego zdarzenia mercedes najechał na
alfę, która z kolei uderzyła w peugeota znajdującego się na skrzyżowaniu.
Do szpitala w Olkuszu zostały przewiezione 4 osoby: kierowca alfy, kierowca i pasażer peugeota oraz pasażer mercedesa, które po przeprowadzonych badaniach zostały zwolnione. Policjanci z Bukowna wyjaśniają
przyczynę i okoliczności tego zdarzenia drogowego.
• Olkusz. Skradziono portfel
Mieszkaniec Olkusza powiadomił Policję, o kradzieży portfela , w którym
znajdował się dowód osobisty oraz pieniądze. Do kradzieży doszło 11 lipca
2017 roku w autobusie miejskim w Olkuszu. Dochodzenie w tej sprawie
prowadzą policjanci z komendy w Olkuszu.
• Olkusz. Uszkodzono samochód osobowy
Policjanci z Komendy zajmują się sprawą uszkodzenia samochodu marki
Opel. Do zdarzenia doszło na parkingu osiedlowym przy ulicy E. Orzeszkowej w Olkuszu. Nieustalony na chwilę obecną sprawca zarysował lakier
w tym pojeździe. Właściciel straty oszacował na kwotę około 4 tys. złotych.
• Olkusz. Skradziono telefon komórkowy
Mieszkanka Olkusza straciła telefon komórkowy marki LG K10 o wartości
około 700 złotych. Kradzież miała miejsce z 8/9 lipca 2017 roku w jednym
z olkuskich lokali. Złodziej wykorzystał nieuwagę kobiety i z pozostawionej przez nią torebki, ukradł telefon komórkowy. Za kradzież kodeks karny
przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5.

o pow. ponad 170 m kw plus
osobny garaż 45 m kw,na w pełni
zagospodarowanej 15 a działce.

CENA: 1,1 mln PLN.
tel. 696 595 118
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61
tel. 32 643 30 39 - kancelaria komornicza

PIERWSZA LICYTACJA
następujących nieruchomości gruntowych

• Wypadek drogowy z pieszą
7 lipca br. około godziny 8.25 w Olkuszu kierujący oplem potrącił 48-letnią olkuszankę. Ranna kobieta trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło na
skrzyżowaniu ulicy Rabsztyńskiej z ulicą Astrów. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący oplem wyjeżdżając z centrum handlowego w kierunku ul.
Astrów, potrącił przechodzącą przez jezdnię pieszą. Ranna 48-latka została
przewieziona do szpitala w Olkuszu. Na miejscu technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, zrobił zdjęcia oraz sporządził szkic sytuacyjny. Policja
ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia.
• Olkusz. Skradziono forda fiestę
W nocy z 5/6 lipca 2017 roku skradziono forda fiestę. Samochód znajdował się na parkingu osiedlowym przy ulicy Reja w Olkuszu. Dochodzenie
w tej sprawie prowadzą policjanci z komendy.
• Wolbrom. Kradzież dokumentów
6 lipca br. na ulicy Targowej w Wolbromiu, nieustalony na chwilę obecną
sprawca ukradł z samochodu osobowego marki Opel Frontera dokumenty,
które w aucie pozostawił właściciel. Nad sprawą pracują policjanci z komisariatu w Wolbromiu. Policjanci z Wolbromia uratowali psa zamkniętego
w samochodzie i pozostawionego na słońcu

WYSOKIE TEMPERATURY A ZWIERZĘTA W SAMOCHODZIE

DOM W TENCZYNKU

Dnia 25.07.2017 r, o godz. 11.00 w Sali
Sądu Rejonowego w Olkuszu odbędzie się

• Olkusz. Poszukiwany dwoma listami gończymi wpadł w ręce olkuskiej policji
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzewanego o kilkanaście
wyłudzeń kredytów bankowych i pożyczek gotówkowych. Mężczyzna od
roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany dwoma listami gończymi przez Sąd Rejonowy w Legionowie i Sąd Rejonowy
w Dąbrowie Górniczej, a także przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie.
Policjanci Wydziału Kryminalnego Referatu dw. z Przestępczością i Korupcją z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu sprawą wyłudzeń kredytów
i pożyczek bankowych zajmowali się od stycznia 2017 roku. W wyniku
intensywnej pracy ustalili osobę, która podejrzewana była o te czyny.
Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od października ubiegłego roku i często zmieniał miejsce swojego pobytu, wynajmując
mieszkania na inne osoby.
Czynności operacyjne prowadzone przez olkuskich policjantów przyniosły
oczekiwany efekt. Policjanci ustalili, że 30-latek przebywa w Krakowie. 6
lipca 2017 roku zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. W czasie przeszukania mieszkania, policjanci ujawnili i zabezpieczyli przedmioty pochodzące z przestępstwa tj. dwa terminale z kartami sim, na szkodę warszawskiej
spółki. Ponadto kryminalni zabezpieczyli dokumenty, które mogły służyć
do popełnienia przestępstw. 6 lipca 2017 roku zatrzymany usłyszał 19
zarzutów dot. oszustw, wyłudzeń kredytowych i poświadczeń nieprawdy.
Zgodnie z kodeksem karnym za popełnione czyny grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci będą ustalać czy
mężczyzna dopuścił się w przeszłości podobnych przestępstw.

• Olkusz. Podpalono dwa samochody
Policjanci z Olkusza zajmują się sprawą podpaleń dwóch samochodów
osobowych marki: Volkswagen Passat i Fiat Punto. Do obu zdarzeń doszło w nocy z 7/8 lipca 2017 roku. Na ulicy M.C. Skłodowskiej podpalono
volkswagena. Auto zaparkowane było na chodniku przy jednej z posesji.
Kilka minut później ok. godziny 1.30 podpalono fiata punto. Samochód
znajdował się na parkingu przy ulicy Górniczej w Olkuszu. Na miejscu technik kryminalistyki wykonał oględziny miejsc i zabezpieczył ślady.

W ostatnich dniach termometry pokazały ponad 30 stopni. Upał na zewnątrz powodował, że we wnętrzu pojazdu robiła się swego rodzaju
szklarnia, w której temperatura była znacznie wyższa od tej na zewnątrz.
19.06.2017 roku funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Wolbromiu uratowali małego yorka. Nieodpowiedzialny właściciel pozostawił swoje zwierzę
w zamkniętym samochodzie. Na szczęście znalazła się osoba, która w porę
zareagowała i o sytuacji powiadomiła Policję.
Do zdarzenia doszło na parkingu na ulicy Mariackiej w Wolbromiu. Przechodząca w pobliżu pojazdu kobieta, zauważyła jak w samochodzie skamla
i biega mały piesek. Drzwi i okna w aucie były pozamykane, a temperatura na zewnątrz bliska była 30 stopni Celsjusza. Zaniepokojona sytuacją
kobieta zadzwoniła na Policję i powiadomiła o zdarzeniu. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, pies był osłabiony i wycieńczony. Dalsze
oczekiwanie na jego właściciela zagrażało życiu zwierzęcia. Gdy policjanci
wybili szybę w tylnych drzwiach, z wewnątrz pojazdu buchnęło gorące powietrze, a piesek od razu podszedł do okna, by zaczerpnąć nieco chłodniejszego powietrza. Funkcjonariusze podali mu wodę i wezwali lekarza
weterynarii. Okazało się, że dalsze pozostawienie psa w takich warunkach
zagrażało jego życiu.
Apelujemy, aby w żadnym przypadku nie zostawiać w samochodzie, nawet
na chwilę, dzieci i zwierząt. Nawet jeśli wydaje się nam, że załatwienie jakiejś sprawy zajmie chwilę, nie zostawiajmy swoich pociech samych.. Przez
brak rozwagi możemy mieć na sumieniu czyjeś zdrowie, a nawet życie.
Nie bądźmy obojętni! Gdy zauważymy, że jakaś osoba czy zwierzę znajduje
się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu poinformujmy o wszystkim
policję dzwoniąc pod numer tel. alarmowego 997 lub 112. Policjanci zwracają szczególną uwagę na takie sytuacje. Pamiętajmy też o tym, że jeśli
funkcjonariusze stwierdzą, że dłuższe pozostawanie psa w aucie zagraża
jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków umożliwiających wydostanie go z pojazdu- włącznie z wybiciem szyby.
Zwracamy się również z prośbą do osób postronnych, aby chcąc zapobiec
tragicznym konsekwencjom bezmyślności reagowały na tego rodzaju przypadki powiadamiając odpowiednie służby.

nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca
działki 97/11 i 97/12 położonych w Kolonii Wymysłów
gm. Wolbrom (KR10/00014593/8)
działka 97/11 - pow. 0,1800 ha szacowna na kwotę
150.230,00 zł, cena wywoławcza 112.672,50 zł
działka 97/12 - pow. 0,0130 ha szacowna na kwotę
9.790,00 zł, cena wywoławcza 7.342,50 zł
nieruchomość gruntowa wraz z zabudową, stanowiąca
działkę nr 68/2 położoną w Łobzowie, gm. Wolbrom
(KR10/00075503/6)
działka 68/2 - pow. 1,5724 ha szacowna na kwotę
176.040,00 zł, cena wywoławcza 132.030,00 zł

ADWOKAT SZYMON DUBEL
kom. 795 11 75 74
e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

Informacje
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SKLEP TECHNIK

Sprzedaż Elektronarzędzi i Narzędzi
- serwis elektronarzędzi (części zamienne)
- ostrzenie pił widiowych
- ostrzenie łańcuchów do pił
- narzędzia spawalnicze
- narzędzia pneumatyczne

Oferujemy narzędzia:
skrawające, gwintujące i pomiarowe.
Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 533 190 712
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do
Świat należy
Kontakt:
do kobiet
Regionalnego Biura
Małgorzata Poznańska
Oriflame w Olkuszu
tel. 696-052-702;
ul. Kr. K. Wielkiego 57
poniedziałek 1600 - 1800
środa 1300 - 1700
piątek 1200 - 1800

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

Prywatna Praktyka Dentystyczna

APOLONIA

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

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

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY

dr n. med. Manfred Zappa

specjalista II st.chirurgii ortopedycznej
Leczenie schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego
• fala uderzeniowa (Storz Medical Masterpuls - Szwajcaria)
• Laser (Felas Medical Laser - Niemcy)
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, 32-300 Olkusz,
Rejestracja telefoniczna od 1200 - 1700 • tel. 786 866 820
przyjmuje wtorek, środa, czwartek, piątek: 1400-1700
Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl

Biuro czynne:

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Redaktor naczelna:

Anna Przetacznik

ul. Króla Kazimierza Wielkiego Skład i łamanie:
Justyna Kurdyła
29 pokój 41, 32-300 Olkusz

510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

Druk:

Polska Press Sp. z o.o.,
Oddział Poligraﬁa,
Drukarnia w Sosnowcu.

• Pełny zakres usług w zakresie chirurgii
stomatologicznej i implantologii
• Finansowanie zabiegów medycznych
możliwe w systemie ratalnym
Zapraszamy:
poniedziałek, środa, piątek 1000-1200 i 1600-2000

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

Tel. 32 647 07 40 wew. 22

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Bogucin Duży, Bogucin Mały, Bolesław, Braciejówka, Bukowno,
Bydlin, Chechło, Chełm, Cieślin, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Gorenice, Jangrot, Jaroszowiec, Kaliś, Klucze, Kogutek, Kolbark, Kosmolów,
Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Krzywopłoty, Niesułowice, Olewin, Olkusz, Osiek, Pazurek, Podchybie, Podlesie, Rabsztyn, Rodaki, Ryczówek,
Sieniczno, Troks, Trzyciąż, Witeradów, Wolbrom, Załęże, Zarzecze, Zawada, Zederman, Żurada.
Gazeta dociera do wszystkich firm, sklepów oraz wszelkich instytucji prywatnych, państwowych i samorządowych na terenie całego powiatu olkuskiego.
Wydawca „Gwarka Olkuskiego” jest założycielem gazety „Gwarek Zawierciański”, kolportowanej na terenie całego powiatu zawierciańskiego, w miastach
i gminach takich jak: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec. Prowadzimy stałą
współpracę z „Gwarkiem Małopolskim”, kolportowanym na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach „Gwarka
Olkuskiego”. Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową
lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. 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

PROMOCJA NA
AKUMULATORY
Prawo Jazdy kat. „B”
oraz AM, A1, A2, A

BADANIE ORAZ MONTAŻ GRATIS !!
W SPRZEDAŻY:

tel.

marzanna.edu.pl • tel. 698 280 488

511 33 06 36
537 39 39 39

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

www.motoexpert.olkusz.pl
Najniższe ceny w regionie!

(baza STW)

Czynne:
pn. - pt. 800-1800, sob. 900 - 1300

PILAR-KOS Paweł Maroszek
SERWIS • NAPRAWA • USŁUGI • WYPOŻYCZALNIA

HURTOWNIA
WOD-KAN,
GAZ I C.O.

SPRZĘTU OGRODNICZEGO, LEŚNEGO, BUDOWLANEGO
WSZYSTKIE TYPY, MARKI I MODELE

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

Usługi instalacyjne:
• wymiana kotłów (dotacje)
• ogrzewanie podłogowe
• kanalizacja i woda
• przyłącza gazowe.

Zapraszamy:

Wolbrom , ul. Garbarska 9 • tel./fax 32 647 00 35
kom. 603 463 034 • e-mail: eco-dom1@tlen.pl

tel. 518 718 020

Prowadnice, łańcuchy, oleje, żyłki, części, smary itp.

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (Baza PKS)
MICHAŁÓWKA 65
Pn. - Pt. 9.00 - 17.00 • Sob. 9.00 - 13.00

Podchybie 45, 32-353 Trzyciąż
tel. 12 399 49 89, 509 680 171
www.euro-metsiatki.pl
biuroeuromet@gmail.com
euro-met ogrodzenia

PRODUCENT
OGRODZEŃ
LAKIERNIA PROSZKOWA
AUTOMATYKA BRAMOWA
BRAMY • PRZĘSŁA
BALUSTRADY

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 20 lata doświadczenia

SIŁOWNIA • FITNESS • INDOOR CYCLING • CROSS TRAINING
Treningi wprowadzające na siłownię
Treningi obwodowe dla kobiet i mężczyzn
Stała opieka trenera na siłowni
Możliwość konsultacji dietetycznych co tydzień
Zajęcia dla mam z dziećmi oraz kobiet w ciąży
Karnety poranne dla studentów i seniorów od 55 zł

Osiek 58c, 32-300 Olkusz
tel: (32) 647 10 81, 883 770 210
e-mail: recepcja@pridefitness.pl
www.pridefitness.pl

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

SZYBKO
SOLIDNIE

