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NOWA LOKALIZACJA

JESIENNAPROMOCJA!

okna-olkusz@o2.pl

ROLETY

tel. 510 191 033

Wylewki agregatem

HANDELlPRODUKCJAlUSŁUGI
altany i meble ogrodowe,
meble z litego drewna,

kantówki, podbitka,
sztachety, balustrady,
listwy wykończeniowe,

podłogi drewniane

ŚWIAT DREWNA

OLKUSZ, ul. JASNA 11
tel. 603 842 613

www.swiatdrewna.com.pl
(skręt na Podgrabie i Bogucin) KONKURENCYJNE CENY

NAJLEPSZA
CENA STAN SUROWY

 NAWIEWNIKI OKIENNE
 REGULACJA OKIEN I DRZWI
 WYMIANA USZCZELEK, SZYB

OKNA DRZWI BRAMY ROLETY

Olkusz, ul. Kościuszki 34, (przy światłach) tel. 668 821 181

MEGA

RABATY!

Wyceny : superokno.olkusz@gmail.com 

PROFIL-SPAW
GRZEGORZ JEWIARZ

Olkusz, ul. Długa 6, tel. 505 520 113 

Oferujemy:

konstrukcje, ogrodzenia,

balustrady, meble ogrodowe,

meble loftowe, regały 
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11 kg
33 kg

BRAKŁO GAZU?
ZADZWOŃ!

OKNA OLKUSZ

kr. Kazimierza Wlk. 25 (vis a vis Skarbka)
tel. 501 00 83 38, (32) 643 30 23 

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW 

DUDEK Okna Drzwi Parapety

SKŁAD BUDOWLANY

www.bud-metal.pl

TRANSPORT GRATIS

32-31O KLUCZE - OSADA 26

602 621 099
32 642 88 77

 Tel. 697 338 578Olkusz, ul. NULLO 26

Dealer marek

SYSTEMY OCIEPLEŃ BUDYNKÓW

Okna PCV rabat do -50% 
- Narzędzia sieciowe i bateryjne
- Kosiarki, narzędzia ogrodnicze
- Odkurzacze piorące, pyłowe, domowe
- Myjki ciśnieniowe
- Oczyszczacze powietrza
- Środki czystości Kärcher i akcesoria 1280,-

733 99 99 10

AUTOSKUP każde!

BICIE REKORDÓW ZOSTAWIAMY KONKURENCJI

BICIE REKORDÓW ZOSTAWIAMY KONKURENCJI

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ

I ZADOWOLENIE KLIENTA

I ZADOWOLENIE KLIENTA

Dowiedz się więcej na 

Dowiedz się więcej na 

www.okna-kosim.pl

www.okna-kosim.pl

ul. Zawierciańska 6, 32-310 Klucze

ul. Zawierciańska 6

tel: (32) 645 65 75

tel: (32) 645 65 75

kom: +48 606 906 146

kom: +48 606 906 146

mail: biuro@okna-kosim.pl

mail: biuro@okna-kosim.pl
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ślusarka aluminiowa
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parapety
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markizy
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OKNA KOSIM

OKNA KOSIM

Bez przerwy od 1995 roku.

Bez przerwy od 1995 roku.

32-310 Klucz  e 

DREWNO KOMINKOWE
STEMPLE BUDOWLANE

600 855 532, 886 884 267
DOWÓZ DO KLIENTA, ATRAKCYJNE CENY

WULKANIZACJA OSOBOWA, CIĘŻAROWA, ROLNICZA

PIASKOWANIE / ŚRUTOWANIE / SZKIEŁKOWANIE

MALOWANIE PROSZKOWE

PIASKOWANIE

NA POCZEKANIU

RENOWACJAFELG W 24H

CHEŁM, UL. SZLACHECKA 76, 32-340 WOLBROM

DANKAR - DANIEL GIERLACH
TEL. 508 799 451 LUB 604 471 453

Kupię każdy samochód
do 2 tys. zł, niezależnie od stanu, laweta gratis!

Tel. 794 001 826
Miałeś kolizję w okresie
ostatnich 3 lat?
Prawdopodobnie należą
Ci się dodatkowe pieniądze.
Wyślij nam swój kosztorys 
otrzymany od ubezpieczyciela.

wypadek komunikacyjny

wypadek w rolnictwie

śmierć osoby bliskiej

wypadek przy pracy

Bezpłatna analiza sprawy
DOPŁATY DO ODSZKODOWAŃ

MECHANIKA
MONTAŻ

SERWIS LPG
WYMIANA OPON

514 703 997,
Olkusz, ul. Przemysłowa 5
(naprzeciwko PSB MRÓWKA)

®

Już 22 października

DODATEK
MOTORYZACJA

zamów reklamę:
32 754 54 99

Polub nas! Dołącz do grupy

ponad 5000 osb 

i bąd na bieżąco!
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KRONIKA TOWARZYSKA
|Kochanym rodzicom Ewie i Janowi z okazji 25. rocznicy ślubu 
życzymy dalszych lat w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, wza-
jemnego zrozumienia i miłości. Elwira i Rafał. 
|Na 7. urodzinki Krzysiu przyjmij życzenia od rodzinki, spełnie-
nia marzeń, sukcesów w szkole, wielu fajnych kolegów i przyja-
ciół, i oczywiście dużo prezentów (samych trafionych). Całuski i 
uściski - Maja, Konrad, Julka i Stasiu.

Kraków/ Zarzut przyjęcia korzyści 
majątkowej dla pracownika magistratu

Prokuratorski zarzut przyjęcia ko-
rzyści majątkowej usłyszał pracownik 
Urzędu Miasta Krakowa; to dalszy ciąg 
zatrzymań dokonanych już w związku 
z korupcją, do której miało dochodzić 
w  krakowskiej 6. Brygadzie Powietrz-
nodesantowej.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w  Krakowie Janusz Hnatko poinfor-
mował w  czwartek, że pracownik zo-
stał zatrzymany przez funkcjonariuszy 
krakowskiej delegatury CBA.

„Zatrzymanemu pracownikowi pro-
kurator przedstawił zarzut przyjęcia 
korzyści majątkowej w związku z peł-
nieniem przez niego funkcji publicz-
nej, i  zastosował wolnościowy środek 
zapobiegawczy” - przekazał rzecznik.

Jak wyjaśnił, „proceder korupcyjny” 
dotyczył współpracy magistratu z  6. 
Brygadą Powietrznodesantową w Kra-
kowie; sprawa ta stanowi dalszy ciąg 
zatrzymań w sprawie korupcji w bata-
lionie.

Jak dotąd prokuratorskie zarzuty 
usłyszało 24 żołnierzy; dwóch z  nich 
sąd tymczasowo aresztował. Proku-
ratura, jak przekazał jej rzecznik, nie 

wyklucza kolejnych zatrzymań w  tej 
sprawie, z uwagi na „rozwojowy i dy-
namiczny charakter śledztwa”, a także 
na pojawiające się kolejne wątki.

Wśród zatrzymanych i  aresztowa-
nych był ówczesny dowódca 6. Bata-
lionu Dowodzenia w  Krakowie ppłk 
Marcin M., któremu obiecano korzyść 
majątkową w wysokości po 10 tys. i 6 
tys., w  zamian za powołanie dwóch 
osób do zawodowej służby wojsko-
wej w tej jednostce, a  także używanie 
pojazdów służbowych do celów pry-
watnych. W  śledztwie pojawił się też 
wątek wręczenia M. korzyści mająt-
kowych w zamian za skierowanie żoł-
nierzy na misje w Kosowie i na kursy 
podoficerskie.

Drugim z  tymczasowo aresztowa-
nych był inny żołnierz z  6. batalionu, 
podejrzany o  przestępstwa korupcyj-
ne, zlecenie wzięcia udziału w pobiciu 
ustalonego żołnierza, utrudnianie po-
stępowania przygotowawczego oraz 
oszustwo związane z wydatkowaniem 
środków publicznych z budżetu Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, przezna-
czonych na nagrody dla żołnierzy. 

(opracowanie własne/PAP)

21-latek z Leżajska przeszedł operację 
w szpitalu Rydygiera w Krakowie

21-letni rowerzysta, który w ponie-
działek w  Leżajsku stracił rękę, prze-
bywa w  szpitalu Rydygiera w  Krako-
wie, gdzie przeszedł już kilkugodzinną 
operację. Lekarze czekają na rezultat, 
nieoficjalnie wiadomo, że stan męż-
czyzny jest dobry.

„Pacjent jest u nas, był operowany. 
To był trudny, kilkugodzinny zabieg” - 
powiedział w  środę PAP prezes Szpi-
tala Specjalistycznego im. Ludwika 
Rydygiera w Krakowie Artur Asztabski.

Operacja przyszycia lewej ręki 
21-latkowi odbyła się pod kierownic-
twem dr Anny Chrapusty - wybitnej 
specjalistki w dziedzinie chirurgii pla-
stycznej i  rekonstrukcyjnej. Lekarze 
nie chcą mówić o  rezultacie zabiegu, 
twierdząc że jest na to za wcześnie. 
Nieoficjalnie wiadomo, że stan męż-
czyzny jest dobry.

21-letni rowerzysta stracił rękę 

w  poniedziałek wieczorem w  Leżaj-
sku (Podkarpackie) - z  niewiadomych 
przyczyn tasakiem obciął mu ją 43-let-
ni motocyklista.

Jak informowała we wtorek rze-
szowska prokuratura, w  poniedziałek 
„wieczorem na jednej z  ulic Leżajska 
do 21-letniego rowerzysty, który pró-
bował założyć łańcuch w  swoim ro-
werze, na skuterze podjechał 43-letni 
mężczyzna”. Motocyklista tasakiem 
obciął 21-latkowi lewą dłoń. Zaraz po-
tem oddalił się w nieznanym kierunku.

Pokrzywdzony nie rozpoznał na-
pastnika i nie wie, dlaczego został za-
atakowany.

We wtorek rano 43-letni mieszka-
niec powiatu leżajskiego został zatrzy-
many. Ma usłyszeć zarzut ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w postaci ka-
lectwa, co jest zagrożone co najmniej 
trzema latami pozbawienia wolności. 

(opracowanie własne/PAP)

Kraków/ Kilkadziesiąt zarzutów dla seryjnego 
włamywacza i złodzieja samochodów

Kilkadziesiąt zarzutów usłyszał 
44-latek, który dokonał serii włamań 
do samochodów, część pojazdów tak-
że kradł. Mężczyzna, którego policjan-
ci zatrzymali na krakowskim Ruczaju, 
trafił do tymczasowego aresztu. Sąd 
może go skazać na 15 lat więzienia.

„Mężczyzna usłyszał kilkadziesiąt 
zarzutów, m.in. kradzieży z  włama-
niem oraz usiłowania kradzieży po-
jazdów, kradzieży kół oraz felg samo-
chodowych, paserstwa, uszkodzenia 
rzeczy oraz prowadzenia pojazdu po-
mimo decyzji o cofnięciu uprawnienia 
do kierowania pojazdami” – wyliczał 
rzecznik prasowy małopolskiej policji 
Sebastian Gleń, który w środę poinfor-
mował o sprawie.

Za popełnione przestępstwa 44-lat-
kowi grozi kara pozbawienia wolności 
do lat 10, jednak ze względu na to, że 
popełnił je w  recydywie, może mieć 
wymierzoną wyższą karę, nawet do 15 
lat pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali mężczyznę 
na Ruczaju w  nocy. Funkcjonariusze 
zauważyli poruszający się po drodze 

samochód marki volkswagen, który 
w  policyjnej bazie danych figurował 
jako skradziony. Wylegitymowany 
44-latek miał na głowie czarną pe-
rukę, a  w  prowadzonym przez niego 
aucie było kilka kompletów kluczy do 
różnych samochodów, z  których je-
den pasował do BMW zaparkowanego 
w  pobliżu. Okazało się też, że chwilę 
przed zatrzymaniem mężczyzna wła-
mał się także do samochodu dostaw-
czego na okolicznym parkingu.

Na komendzie policjanci ustalili, że 
mężczyzna działał w  różnych dziel-
nicach Krakowa od grudnia. Okradał 
wnętrza samochodów, ale i kradł felgi 
i opony. Kradł też same pojazdy. Straty 
wycenione zostały przez poszkodowa-
nych w tych sprawach na co najmniej 
104 tys. zł. Na początku roku na jednym 
z osiedli uszkodził także kable zasilają-
ce monitoring.

Na wniosek Prokuratury Rejono-
wej Kraków Podgórze sąd zastosował 
wobec 44-latka tymczasowy areszt na 
okres trzech miesięcy.

(opracowanie własne/PAP)

Małopolskie/ Mężczyzna miał długi, 
więc napadł na placówkę bankową

Policjanci zatrzymali 37-latka po-
dejrzanego o  napad na placówkę 
bankową w  Bochni – poinformował 
w  środę rzecznik małopolskiej policji 
Sebastian Gleń. W  rozmowie z  funk-
cjonariuszami mężczyzna przyznał, że 
zrobił to z powodu długów.

W  poniedziałek 37-latek grożąc 
obsłudze przedmiotem, który przypo-
minał broń sterroryzował pracownika, 
zabrał 6 tys. zł i  uciekł. W  placówce 
bankowej nie było w tym czasie klien-
tów.

Sprawcę namierzono już dzień po 

napadzie. Został rozpoznany i zatrzy-
many na terenie Bochni przez patrol. 
„Policjanci zabezpieczyli jako dowód 
przestępstwa odzież, którą mężczyzna 
miał na sobie podczas włamania i od-
zyskali część gotówki” – podał Gleń.

Podejrzany najprawdopodobniej 
jeszcze dzisiaj usłyszy zarzut rozboju, 
za który grozi mu do 12 lat więzienia. 
Policjanci ustalają, jakim narzędziem 
sprawca posługiwał się podczas na-
padu, prawdopodobnie był to pistolet 
wiatrówka.

(opracowanie własne/PAP)

Tatry/ Nawigacja prowadziła turystów 
do Zakopanego najtrudniejszym 
szlakiem; utknęli w środku nocy

Nawigacja prowadziła zagranicz-
nych turystów z  Doliny Pięciu Sta-
wów Polskich najkrótszą drogą do 
Zakopanego przez Orlą Perć. Czterech 
mężczyzn z  Łotwy i  Indii utknęło na 
najtrudniejszym szlaku w polskich Ta-
trach w środku nocy – opisali weeken-
dową akcję ratownicy TOPR.

W  nocy z  soboty na niedzielę po 
godz. 22.30 do Centrali TOPR dotar-
ła informacja o  czterech turystach, 
którzy znaleźli się na Orlej Perci, po-
między Żlebem Kulczyńskiego a  Za-
dnim Granatem. Ta noc w  Tatrach 
była mroźna, a  gęsta mgła utrudniała 
orientację w  terenie. W  dodatku ob-
cokrajowcy byli zupełnie nieprzygoto-
wani do wysokogórskiej wyprawy; byli 
przemoczeni i  zziębnięci – czytamy 
w kronice TOPR.

Kiedy po godzinie drugiej w nocy do 
potrzebującej pomocy grupy turystów 
dotarło dziewięciu ratowników TOPR 
okazało się, że są to obcokrajowcy - 
nie orientowali się, gdzie są. Wyjaśnili, 
że nie mieli map turystycznych, po-
sługiwali się nawigacją. Ta prowadziła 
ich z  Doliny Pięciu Stawów Polskich 

do Zakopanego najkrótszą drogą przez 
Kozi Wierch, Żleb Kulczyńskiego, Gra-
naty na Halę Gąsienicową i dalej przez 
Boczań do Kuźnic. Aplikacja podała, że 
ten dystans można pokonać w 2 godzi-
ny i 56 minut; nie informowała jednak 
o  skali trudności tego wymagającego 
szlaku.

„Ratownicy będąc przy zmarznię-
tych turystach poprosili o  wsparcie 
dodatkowych ratowników, którzy 
wyjechali z  centrali TOPR zabierając 
ze sobą dodatkowe pakiety grzewcze 
i dodatkowe ubrania, gdyż turyści nie 
byli odpowiednio ubrani na warunki, 
jakie zapanowały w Tatrach. Po ubra-
niu i  ogrzaniu, rozpoczęto sprowa-
dzanie turystów na Halę Gąsienicową” 
– czytamy w kronice TOPR.

Poszkodowani w  asyście ratow-
ników dotarli do schroniska na Hali 
Gąsienicowej o  8.40. W  całonocnej 
wyprawie ratunkowej prowadzonej 
w  trudnych warunkach przy inten-
sywnych opadach, deszczu i  deszczu 
ze śniegiem, oraz mgle ograniczającej 
widoczność, zaangażowanych było 11 
ratowników.

(opracowanie własne/PAP)

Poznań/ Była prezes Wisły Kraków zostanie 
w areszcie, chyba że wpłaci 400 tys. zł poręczenia

Była prezes Wisły Kraków Marzena 
S.-C. pozostanie w areszcie, chyba że 
do 12 października wpłaci 400 tys. zł 
poręczenia majątkowego. Posiedzenie 
ws. dalszego stosowania aresztu wo-
bec podejrzanej odbyło się we wtorek 
w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

Rzeczniczka Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu sędzia Elżbieta Fijałkowska 
powiedziała PAP, że wobec Marzeny 
S.-C. „sąd podjął decyzję o przedłuże-
niu tymczasowego aresztu do 22 grud-
nia, z tym, że sąd ustanowił poręczenie 
w  kwocie 400 tys. zł, które wiąże się 
z  obowiązkiem wpłaty w  terminie do 
12 października”.

Jak tłumaczyła, jeśli poręczenie 
zostanie wpłacone w  terminie, wów-
czas środek zapobiegawczy zostanie 
zmieniony m.in. na poręczenie, dozór 
policji i  zakaz opuszczania kraju. Je-
śli poręczenie nie zostanie wpłacone 
w  terminie – wówczas areszt decyzją 
sądu będzie stosowany nadal do 22 
grudnia.

Fijałkowska dodała, że postano-
wieniem sądu objęte są łącznie trzy 
osoby, także Damian D. oraz Robert 
Sz. Wobec nich również areszt będzie 
przedłużony do 22 grudnia – chyba że 
do 12 października wpłacą poręczenie 
– Damian D. 400 tys. zł, zaś Robert Sz. 
– 30 tys. zł.

Sprawę prowadzi Prokuratura Re-
gionalna w  Poznaniu. Marzena S.-C. 
została zatrzymana przez funkcjo-
nariuszy CBŚP w  pierwszej połowie 
września 2019 r.; pod koniec paździer-

nika 2019 roku Sąd Okręgowy w  Po-
znaniu zdecydował o jej trzymiesięcz-
nym aresztowaniu. Od tego czasu 
decyzja o  stosowaniu tymczasowego 
aresztowania była wielokrotnie prze-
dłużana. Według śledczych, Marzena 
S.-C. odgrywała wiodącą rolę w prze-
stępstwach gospodarczych popeł-
nionych przez zorganizowaną grupę 
złożoną z  osób związanych z  byłym 
zarządem klubu i  środowiskiem kibi-
ców Wisły.

Marzena S.-C. miała m.in. popełnić 
przestępstwa gospodarcze związa-
ne z  wyrządzeniem szkody w  mieniu 
spółki Wisła Kraków SA na łączną 
kwotę niemal 7,3 mln zł. Miała też na-
razić na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo spowodowania powstania szkody 
majątkowej w  wysokości prawie 2,6 
mln zł w związku z zawarciem nieko-
rzystnych umów na realizację usług na 
rzecz klubu, m.in. z podmiotem repre-
zentowanym przez Annę M.-Z.

Byłemu wiceprezesowi spółki i  by-
łemu członkowi rady nadzorczej spół-
ki Wisła Robertowi Sz. i  Annie M.-Z., 
żonie Grzegorza Z., współkierujące-
go grupą kibiców Wisły, prokurator 
przedstawił zarzuty m.in. uczest-
niczenia w  zorganizowanej grupie 
przestępczej. W  tej sprawie zarzuty 
przedstawiono także innemu byłemu 
członkowi rady nadzorczej Wisły – Ta-
deuszowi Cz.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzie-
nia.

(opracowanie własne/PAP)

W Tatrach spadł śnieg; oblodzone szlaki
W Tatrach powyżej 1500 m n.p.m. 

spadł śnieg. Choć na razie to ślado-
wa ilość, ośnieżone Tatry można było 
obserwować we wtorek rano z  Zako-
panego, gdy odsłoniły się zasnute od 
kilku dni chmurami szczyty.

Nocami w  Tatrach temperatura 
spada poniżej zera stopni. Miejscami 
na szlakach pojawiły się oblodzenia. 
Ośnieżone są m.in. zbocza Giewontu, 
Świnicy czy Kasprowego Wierchu.

Słonecznie zapowiada się week-
end w Tatrach. Wychodząc w wyższe 
partie gór należy jednak pamiętać 
o odpowiednim, ciepłym ubraniu i zi-
mowym obuwiu. W  miejscach oblo-

dzonych i  zaśnieżonych niezbędne 
mogą okazać się raczki. W  dolnych 
partiach szlaki są mokre i śliskie, a na 
odcinkach leśnych błotniste.

Od poniedziałku ze względu na 
remont zamknięty jest do odwołania 
niebieski szlak turystyczny na odcin-
ku od schroniska na Polanie Kalatówki 
do końca Polany Kalatówki. Dojście na 
Halę Kondratową możliwe tzw. dolnym 
szlakiem. Nieczynny jest także czer-
wono znakowany szlak turystyczny na 
odcinku od Czarnego Stawu pod Rysa-
mi na Rysy. Szlakiem na szczyt można 
natomiast poruszać się w weekendy.

(opracowanie własne/PAP)

Tatry/ Czwórka obcokrajowców w nocy 
sprowadzana z Orlej Perci

Ratownicy TOPR w nocy z soboty 
na niedzielę sprowadzali z Orlej Perci 
czterech obcokrajowców, którzy bez 
przygotowania wybrali się w  nocy na 
najtrudniejszy szlak w  polskich Ta-
trach. Turyści w  kompletnych ciem-
nościach i mgle oczekiwali na ratunek 
w rejonie Żlebu Kulczyńskiego.

Jak relacjonował PAP ratownik dy-
żurny TOPR, w sobotę po godz. 22 do 
centrali TOPR w  Zakopanem dotarła 
informacja od potrzebujących pomocy 
czterech obcokrajowców, którzy zna-
leźli się w rejonie Żlebu Kulczyńskiego 
w  ciągu Orlej Perci. W  ich kierunku 
wyruszyła piesza wyprawa ratowni-
ków.

Okazało się, że czterej mężczyźni 
nie doznali żadnych obrażeń, jednak 
byli zupełnie nieprzygotowani do ta-
kiej wędrówki. Źle zaplanowali swoja 
wyprawę, wyruszyli w góry zbyt póź-
no, a w dodatku panowały złe warunki 
turystyczne. Na Orlej Perci zastała ich 
noc. Turyści w  kompletnych ciemno-
ściach i we mgle nie byli w stanie kon-

tynuować wyprawy.
Mężczyźni zostali bezpiecznie 

sprowadzeni w asyście ratowników na 
Halę Gąsienicową w niedzielę około 7 
rano.

W  sobotę ratownicy TOPR rów-
nież wyruszyli po poszkodowanego 
turystę, który w  Wielkim Wołowym 
Żlebie złamał nogę. Początkowo, 
z uwagi na niski pułap chmur, ratow-
nicy nie mogli dotrzeć bezpośrednio 
do poszkodowanego śmigłowcem dla-
tego na pomoc wyruszyła 14-osobowa 
wyprawa. Ostatecznie jednak chmury 
ustąpiły i  poszkodowany został śmi-
głowcem zabrany do szpitala w Zako-
panem.

W  Tatrach panują niekorzystne 
warunki do uprawiania turystyki. Na 
szlakach jest mokro i  ślisko, a  na od-
cinkach leśnych miejscami może za-
legać błoto. Utrudnieniem jest niski 
pułap chmur, który ogranicza widzial-
ność i  utrudnia orientację w  terenie, 
co może być przyczyną pobłądzeń. 
W nocy w Tatrach panował mróz.

(opracowanie własne/PAP)

Małopolskie/ Lisy zostaną zaszczepione 
przeciw wściekliźnie

Akcja szczepienia lisów przeciw 
wściekliźnie rozpocznie się 24 wrze-
śnia w  województwie małopolskim – 
powiadomił inspektorat weterynarii 
w Krakowie. Szczepionki zrzucane zo-
staną z samolotów w lasach, na polach, 
łąkach i w parkach. Akcja potrwa do 1 
października.

Szczepienia w  Małopolsce prze-
prowadzane są wiosną oraz jesienią. 
Według tamtejszych służb weteryna-
ryjnych, przez dwa tygodnie po ich 
zakończeniu nie należy wyprowadzać 
zwierząt domowych na tereny nieza-
budowane.

W  regionie liczba przypadków 
wścieklizny wśród dziko żyjących 
zwierząt sukcesywnie maleje. Jeszcze 
w  2010 r. odnotowano ich 118, a  rok 
później 60. Najczęściej występowały 
na wschodzie regionu, w rejonie Tar-
nowa, Bochni, Brzeska. W  latach 2017 
i 2018 wystąpił jeden przypadek wście-
klizny.

W  Małopolsce szczepienie obej-
mie całe województwo. Szczepionka 
będzie zrzucana z samolotu. Na tere-

nach zurbanizowanych zostanie wyło-
żona ręcznie.

Szczepionki to niewielkie, bru-
natno-zielonkawe kostki o  zapachu 
mocno zepsutej ryby. Lisy wyczuwają 
je z odległości kilkuset metrów. Woje-
wódzki lekarz weterynarii zaapelował, 
by nie podnosić ich z ziemi. Jeśli zro-
bi to człowiek, praktycznie staną się 
bezużyteczne. Lisy wyczuwając ludzki 
zapach nie zjedzą już kostki.

Służby weterynaryjne poinformo-
wały, że przynęta na zewnątrz kostki 
nie jest niebezpieczna dla człowieka. 
W  przypadku kontaktu z  płynną za-
wartością szczepionki, należy jednak 
niezwłocznie skontaktować się z  le-
karzem. Trzeba natychmiast umyć 
mydłem pod bieżącą wodą ręce oraz 
inne części ciała, które zetknęły się 
z płynem.

Wszelkich informacji w  sprawie 
szczepień udzielają pracownicy woje-
wódzkiego inspektoratu weterynarii 
w  Krakowie pod numerem telefonu 
(12) 293 10 00.

(opracowanie własne/PAP)

Kupię - Sprzedam
=Skup samo-
chodów, całe, 
rozbite, skoro-
dowane. Tel. 
(508) 760255.

=Sprzedam drewno kominkowe i 
opałowe. Tel. (602) 695183.
=Drewno opałowe, kominkowe. 
Transport wywrotką materiałów sypkich. 
Meble ogrodowe. Tel. (692) 078642. 
=Drewno kominkowe, opałowe, 
pellet drzewny, brykiet drzewny, 
stemple budowlane, deski, więźba. Tel. 
(604) 919706, (505) 645778.
=Węgiel, eko-groszek. Tel. (604) 
919706, (505) 645778. 
=Kupię monety. Tel. (604) 260507.
=Sprzedam tanio drewno kominkowe, 
opałowe, buk, sosna, brzoza, stemple 
budowlane, bale jesionowe. Tel. (500) 
447138.

=Super wa-
runki! Tel. 
(796) 796800.

=Nowy narożnik melva Westwing Stojąc 
przodem w kierunku sofy, jej część naroż-
na znajduje się po lewej stronie Materiał 
Tapicerka: poliester (dzięki tkaninie wy-
sokiej jakości tapicerka nadaje się do co-
dziennego użytku) Wypełnienie: pianka na 
zawieszeniu sprężynowym Rama: lite dre. 
Trzebinia. 3.500 PLN. Tel. (691) 402292. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

= W i t a m .
sprzedam ka-
setki na dro-
biazgi NOWE.
posiadam 2 szt.

jedna składa się z pięciu . Trzebinia. 50 
PLN. Tel. (600) 632773.
=Ziemia na wyrównanie terenu. Tel. 
(518) 120476.
=Witam.sprzedam pompę ręczną do 
wody i oleju fabrycznie NOWA typu 
LECH 2.cena do użgodnienia. Trzebinia. 
200 PLN. Tel. (600) 632773.

Kupię - Sprzedam Kupię - Sprzedam Kupię - Sprzedam Kupię - SprzedamKupię - Sprzedam
=Sprzedam piec c.o. 28 kW, Firmy 
Drewmet, 2012 r. (wężownica, wentyla-
tor, sterowanie elektroniczne) , używany 
dwa sezony, stan bdb, cena 1500 do 
negocjacji. Tel. (606) 801765. 
=Sprzedaż ziemi. Tel. (504) 377080.
=Smartphone zte v987 dual sim uszko-
dzony biały Mam na sprzedaż uszkodzo-
ny smartphone biały zte v987. Telefon 
nie uruchamia się oraz posiada rozbity 
ekran. Sprzedaję jako uszkodzony, może 
przyda się komuś na części (obudowa, 
bateria, elektronika) Zdjęcia na allegro: 
https://allegro. Libiąż. 30 PLN. Tel. 
(579) 277578. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Usługi minikoparką +wywrotka. Tel. 
(518) 120476.
=Sprzedam ziemniaki z własnego go-
spodarstwa. Pakowane po 15kg, że bar-
dzo smaczne. Możliwy dowóz na terenie 
powiatu olkuskiego. Cena do uzgodnie-
nia. Zapraszam do kontaktu telefonicz-
nego. Trzyciąż. Tel. (795) 125627.
=Sterownik kotła st-37 pieca kbo 
Sprzedam używany sprawny sterownik 
do pieca Kbo st-37 kontakt: Libiąż. 320 
PLN. Tel. (515) 130858.
=Sprzedam regał chłodniczy, stół na 
12 osób, grzejniki aluminiowe białe, stół 
rzezniczy. Tel. (508) 108375.
=Sprzedam litrowe słoiki. Tel. (571) 
514570.
=Sprzedam solarium UWE X-Treme 
Black Power, stan bardzo dobry, książka 
serwisowa. Tel. (509) 556872.

= L a m p a 
ścienna kinkiet 
dzban kwiatowy 
ścienny Witam. 
Posiadam kin-

kiet ścienny dzban kwiatowy na gwint 
E27 standardowy. Libiąż. 35 PLN. Tel. 
(515) 130858.

= B a r i e r k ę 
b a l k o n o w ą 
kutą 3,20 m 
szerokości, 500 
zł. Tel. (607) 

556347.

=Kupię szatkownicę do kapusty. Tel. 
(535) 455146.
=Witam.sprzedam dywaniki welurowe 
do GOLFA 5 koloru stalowego-stan jak 
nowe oraz gumowe do LEKSUSA NOWE. 
Trzebinia. 60 PLN. Tel. (600) 632773.
=Szkło szklarniowe, sprzedam. 15 zł. 
sztuka. Tel. (514) 524283.
=Sprzedam sadzonki truskawek i okno 
drewniane trójkwaterowe. Tel. (32) 
6413718.
=Sprzedam drewno brzozowe i sosno-
we. Tel. (515) 483959.
=Drewno kominkowe, opałowe, tanio. 
Tel. (721) 667555.
=Sprzedam siano, słomę i zboże prze-
nżyto. Tel. (512) 879531.

=Kupię każdy 
samochod nie-
zależnie od sta-
nu, do 2000 zł. 
Laweta gratis. 

Tel. (794) 001826.
=Sprzedam drewno opałowe i komin-
kowe. Tel. (728) 152434.
=Pszenżyto ozime po centrali. Tel 
509388297
=Sprzedam pralkę Franię i kuchnię wę-
glową. Tel. (513) 715245.
=Orzechy laskowe sprzedam. Tel. 
(662) 245618.
=WSK,Jawa,Komar,inne-kupię. Tel. 
(606) 525209.

=Sprzedam komplet książek - che-
mia, fizyka do przygotowania na stu-
dia medyczne lub podobne. Tel. (503) 
706119. 

=Sprzedam słoiki litrowe i półlitrowe. 
Tel. (572) 713998.
=Drenaże, odwodnienia. Tel. (518) 
120476.
=Sprzedam grzejniki aluminiowe że-
berka. Tel. (669) 794561.
=Sprzedam obornik. Tel. (889) 455162.
=Drewno kominkowe, opałowe. Tel. 
(600) 855532, (886) 884267. 

=Lampa wisząca sufitowa 3x60w szkło 
Sprzedam lampę wiszącą 230V na trzy 
żarówki 60w standardowy gwint. Stan: 
bardzo dobry bez pęknięć. Libiąż. 75 
PLN. Tel. (515) 130858. Więcej na zol-
tyjez.com.pl
=Sprzedam zboże, ziemniaki, słomę i 
kaczki. Tel. (603) 875168.
=Tanio nawóz mieszany. Tel. (507) 
343625.
=Skup samochodów, całe, rozbite, 
skorodowane. Chrzanów. Tel. (508) 
760255.
=Drewno kominkowe. Tel. (798) 
139499.
=Witam.sprzedam grzejnik z okresu 
PRLu +obudowę NOWE.dane grzejnika 
na zdjęciu. Trzebinia. 80 PLN. Tel. (600) 
632773.
=Sprzedam linkę stalową nową 8, ści-
ski stolarskie duże. Tel. (533) 181182.

Maszyny - Narzędzia

=Sprzedam traktor swojej roboty S-6 
+cylinder z tłokiem nominalnym. Tel. 
(604) 329741.
=Kupię Grimma na części. Tel. (794) 
528193.
=Kupię betoniarkę, paleciaka. Tel. 
(790) 246933.
=Sprzedam kombajn ziemniaczany Vin-
cent, kosiarkę Osę do małych poprawek. 
Tel. (660) 361571.
=Sprzedam kultywator Grudziądz 2,4 
m, z bronami, wialnię do zboża. Tel. 
(693) 834531.
=Sprzedam kątowniki nierdzewne, 
duże zawiasy do bramy. Tel. (533) 
181182.
=Kupie ciągnik w bardzo dobrym sta-
nie Zetor lub Ursus ,ferguson. Olkusz. 1 
PLN. Tel. (508) 130755.
=Sprzedam trajzegę 4,5 kW. Tel. (692) 
195606.
=Opryskiwacz traktorowy. Tel. (798) 
139499.

=Sprzedam wóz ciągnikowy. Tel. (662) 
245618. 
=Klatka do przewozu. Tel. (507) 
343625.
=Kupię ciągnik, przyczepę i maszyny 
rolnicze. Tel. (504) 926819.
=Sprzedam tanio wagę 1000 kg do wa-
żenia bydła, trzody. Tel. (797) 489648.
=Sprzedam prasę ręczną do wyciska-
nia, średnicówkę z czujnikiem zegaro-
wym -nową i różne inne, gwintownicę 
do rur, wózek duży ogrodowy, imadło 
duże warsztatowe, szafkę narzędziową 
wiszącą, wózek na narzędzia. Tel. (533) 
181182.
=Sprzedam kultywator ciągnikowy w 
dobrym stanie, pług ciągnikowy 2-skibo-
wy w dobrym stanie. Tel. (512) 183889.
=Sprzedam kombajn zbożowy Claas 
Protector w bardzo dobrym stanie, cena 
23 tys. Tel. (606) 144256.
=Obsypnik do ziemniaków. Tel. (721) 
667555.
=Siewnik do zboża, wiejka, ciągnik 
C-330, kopaczka elewatorowa i glebo-
gryzarka. Tel. (666) 904917.
=Sprzedam prasę do słomy oraz jęcz-
mień. Tel. (32) 4786054.
=Sprzedam różne maszyny rolnicze. 
Tel. (518) 369172. 
=Sprzedam wiertarkę dużą, stojącą, 
piłę tarczową do cięcia metalu (gu-
mówka) , kompresor 50 l, spawarkę 
elektryczną (robioną) , przetaczarkę do 
bębnów samochodowych. Tel. (533) 
181182.
=Sprzedam C-360 i przyczepkę kiper. 
Tel. (503) 546042.
=Sprzedam agregat uprawowy kulty-
wator +2 wałki. Tel. (605) 307649.
=Sprzedam silnik Władimirec oryginal-
ny. Tel. (690) 347677, (514) 574663.
=Sprzedam kompresor śrubowy Atlas 
Copco GA18 z osuszaczem i kompletem 
filtrów eksploatacyjnych i sieciowych. 
Stan bardzo dobry. Tel. (509) 303141. 
Faktura Vat 23%. 

Materiały budowlane - Surowce

=Ziemia, kruszywa. Tel. (512) 
472480.
=Nagrobki sprzedam . Zdjęcia wyśle 
na życzenie zainteresowanego cena 
od 2500 do 10000 . Mam wazony na 
pomnik. Olkusz. 4.000 PLN. Tel. (508) 
130755.
=Foszty dębowe. Tel. (660) 361571.
=Sprzedam suche deski i bale sosno-
we. Tel. (570) 763759.
=PŁYTKI CERAMICZNE,art.sanitarne,li-
stwy,fugi OLKUSZ Salon łazienek “PAX” z 
25-letnim doświadczeniem w branży ser-
decznie zaprasza! W ofercie posiadamy 
płytki ceramiczne wszystkich polskich pro-
ducentów oraz hiszpańskie. Kleje i fugi firm 
Mapei i Atlas. Olkusz. Tel. (602) 859970. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

=GONTY, blachy dachowe -pomiar i 
dostawa bezpłatnie. Tel. (601) 464046. 

Meble

= S p r z e d a m 
stół +8 krze-
seł. Tel. (12) 
3895962.

=Stół drew-
niany + 10 
krzeseł Na 
sprzedaż stół 
drewniany + 

10 krzeseł. Wymiary stołu: - długość: 
207cm + dostawka 70cm - szerokość: 
91 cm - wysokość: 76cm W zestawie 
ze stołem jest 10 drewnianych krzeseł. 
Krzesła obite zielonym welurem. Cena: 
1500zł . Odbiór we własnym zakresie. 
Olkusz. 1.500 PLN. Tel. (883) 797300. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Do sprzedania fotel obrotowy dla 
chłopca - stan bardzo dobry, nie używa-
ny. Cena 125 PLN. Olkusz. 125 PLN. Tel. 
(696) 006098.

śp. Konrada Bąka

dziękuje żona z rodziną 

Wszystkim, którzy uczestniczyli
w pogrzebie

Zakładowi Pogrzebowemu Pana Zbigniewa Kwinty
za życzliwość i profesjonalne przygotowanie ceremonii,

za wszystkie intencje mszalne,
modlitwę i złożone kwiaty

OFERTA SPECJALNA
bezpośrednia transmisja internetowa

z ceremonii pogrzebowych za zgodą rodziny

GRATIS!

A. M. Kostulski

% 326430159, 326431765, 604249478, 608559224
Olkusz, ul. Szpitalna 22

KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy
przed pogrzebem. Chłodnia gratis.

ZAKŁAD POGRZEBOWY
“MYSZOR”

CAŁODOBOWO 668 158 292
Klucze, ul. Zawierciańska 7 (32) 645 68 22

www.myszor24.pl

WYPŁACAMY ZASIŁEK
POGRZEBOWY

PRZED POGRZEBEMWŁASNA CHŁODNIA BEZPŁATNA

mgr Zbigniew Kwinta
Olkusz, ul. Szpitalna 14, (32) 643 06 07, (32) 643 48 33 (502) 35 43 32

WŁASNA
CHŁODNIA

Wypłacamy zasiłek pogrzebowy przed pogrzebem

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

KONDOLENCJE
NEKROLOGI

65 x 43,6 mm        55 zł ne�o/��u�o

KONDOLENCJE
NEKROLOGI
65 x 43,6 mm
55 zł ��u�o

Reklama w dziale
ostatnie pożegnanie
49,50 zł netto/moduł

Reklama
65 x 21 mm

w dziale
ostatnie pożegnanie

45 zł ne�o

Reklama 65 x 21 mm w dziale
ostatnie pożegnanie
49,50 zł ne�o/moduł

Reklama 65 x 21 mm w dziale
ostatnie pożegnanie 49,50 zł ne�o

OSTATNIE POŻEGNANIE

Olkuskie pamiątki

Kubek o poj. 330 ml, nadruk wypalaną kalką.

Odporny na mycie w zmywarkach.

Podręczna torba eko
Torba 100% bawełny, 37 x 41 cm.

Uchwyty 75 cm, materiał 103 g.

Torba eko z kieszonką
Torba 100% płótno bawełniane z szerokim dnem,

45 x 38 x 11 cm. Uchwyty 75 cm, materiał 280 g.

kupisz w „Żółtym Jeżu”

ul. kr. K. Wielkiego 14

Magnesy na lodówkę

Kubek porcelanowy

Długopis w etui
Długopis metalowy z grawerem

lustrzanym w etui

Długopis metalowy nowe wzory
 nowe możliwości 

2022

katarzyna.barczyk@zoltyjez.com.pl
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504 178 668 Olkusz, kr. K. Wielkiego 14

Już w ofercie
kalendarze

i terminarze
na 2022 rok.

Nie czekaj,

aż zima Cię zaskoczy! 

oferta dl
a firm

https://allegro 
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UsługiKupię - Sprzedam Usługi Usługi UsługiUsługi
=Wyburzenia domów, stodół, starych 
ścian, ganków, skuwanie tynków. Tel. 
(514) 524283.
=AWARYJNE OTWIERANIE ZAM-
KÓW. Tel. (501) 411512.
=WYCINKA DRZEW,PIELĘGNA-
CJA ZIELENI,MYCIE KOSTKI. Tel. 
(570) 800720. 
=Czyszczenie tapicerki samochodowej i 
meblowej. Tel. (512) 450965.
=Awaryjne otwieranie: samochody, 
mieszkania 24 h. Tel. (508) 662339.
=Drenaże, odwodnienia. Tel. (518) 
120476.
=Wynajmę rusztowanie elewacje, moż-
liwość transportu i rozłożenia. Tel. (504) 
995673.
=Usługi asenizacyjne na terenie 
Gminy Klucze. Tel. (692) 148703.
=Koszenie trawników, wycinka drzew, 
sadzenie, mycie dachów, malowanie. 
Tel. (518) 649931.
=Usługi minikoparką, wywóz ziemi. 
Tel. (518) 120476.
=Skręcanie mebli z paczek. Tel. (502) 
759560.
=Sprzątanie strychów, piwnic i innych. 
Tel. (518) 649931. 
=Pracownia Stolarska wykonuje 
meble na wymiar, Klucze. Tel. (666) 
479746. 

=Sprzątanie domów, ogródków, miesz-
kań, strychów, piwnic, wywóz wszystkie-
go. Tel. (514) 524283.

Budowlane

=”EWIK” -ROLETY, PLISY. Ceny Pro-
ducenta! Olkusz, ul. Głowackiego 102. 
Tel. (668) 158233, biuro (32) 6414149, 
www.rolety.olkusz.pl.
=DOCIEPLENIA. Kompleksowe wy-
kończenia wnętrz. Tynki i farby dekora-
cyjne. Tel. (501) 008338.
=Docieplanie budynków jedno i wie-
lorodzinnych. Sprzedaż materiałów do 
dociepleń. Transport gratis. Zatrud-
nimy pracowników do dociepleń 
budynków. Tel. (506) 021594, (794) 
119909. 

=Fotowoltaika, instalacje: c.o., so-
larne. Hydraulik. Tel. (690) 995314.
=WYLEWKI. Tel. (510) 492890.
=ŻALUZJE u producenta najtaniej: 
żaluzje poziome, pionowe, rolety -Ol-
kusz, budynek dworca PKP. Tel. (32) 
7545876, (505) 035462.
=Wylewki agregatem. Tel. (510) 
191033.

=DOCIEPLENIA BUDYNKÓW 
-21 lat na rynku, gwarancje, referen-
cje. Adaptacja poddaszy, wykończenia 
wnętrz. Tel. (500) 150669.
=Remonty łazienek, mieszkań, podda-
szy. Tel. (501) 217531.
=Wykończenia wnętrz, hydraulik. 
Tel. (507) 512940.
=Malowanie, gładzie. Tel. (504) 
794464.
=MEBLOREM- meble na wymiar: ku-
chenne, łazienkowe, biurowe, szafy. Re-
monty: płytki, malowanie, panele, insta-
lacje wod.-kan. itp. Tel. (796) 166999, 
(792) 923611, www.meblorem.pl.
=F.H.U. “DACH-MAR” dachy -kom-
pleksowo. Tel. (519) 192939.
=WYLEWKI. Tel. (500) 463601.
=DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, 
adaptacja poddaszy, gładzie, malo-
wanie, itp. Tel. (506) 915609.
=Remonty, hydraulika, c.o., malo-
wanie, gładź, kafelkowanie. Tel. (513) 
203423.
=ANT-BRUK.pl -brukarstwo. Tel. 
(512) 472480.
=CYKLINOWANIE bezpyłowe. Tel. 
(798) 381658, (32) 6137252.
=Usługi minikoparką +wywrotka. Tel. 
(518) 120476.
=REMONTY ŁAZIENEK. Tel. (503) 
738604.
=Usługi remontowe, gładź, czyszcze-
nie bezpyłowe, malowanie natryskowe, 
tapetowanie, montaż: drzwi, okien, pa-
neli podłogowych, łazienki od podstaw, 
płytki, woda, kanalizacja, prąd, biały 
montaż, układanie płytek, tarasy, scho-
dy, ocieplanie poddaszy wełną plus 
adaptacja poddaszy, ścianki działowe, 
sufity podwieszane. Zapewniamy wła-
sny transport materiałów. Tel. (570) 
400557. 

=Usługi brukarskie i kamieniarskie, 
ogrodzenia, sprzedaż kamienia natu-
ralnego i kostki brukowej. Tel. (504) 
208184, (502) 726109, www.radtur.
jaworzno.pl. 

=Płytki- efekt 
starego muru, 
starej cegły, od 
60 zł/m2. Che-
mia do płytek 

ceglanych. Tel. (602) 300646.
=OCIEPLANIE PODDASZY PIAN-
KĄ PUR -25 lat gwarancji. Tel. (696) 
050418.
=Papa termozgrzewalna. Tel. (608) 
041696. 

=Usługi c.o., hydraulika, naprawy, 
przeróbki. Tel. (518) 649931.

=Wykopy, niwelacje terenu, koparka 
obrotowa, koparko-ładowarka, wy-
wrotka. Tel. (510) 492890. 

=Drenaże, odwodnienia. Tel. (518) 
120476.

=Firma DomBud oferuje usługi re-
montowo-wykończeniowe zgodnie ze 
sztuką budowlaną oraz z wymaganiami 
klienta. Wykonujemy wykończenia ze-
wnętrzne elewacje, odnowienie budyn-
ku zewnątrz, wykończenia wewnętrzne 
gładzie, malowanie, płyty kg, adapta-
cja poddaszy,łazienek. Wolne terminy 
od października 2021!!! Tel. (518) 
790109, (512) 548521. 

=Piece zduńskie, akumulacyjne, ko-
minki. Tel. (509) 052072. 

=DACHY - więźby, krycie, naprawy, 
materiały -sprzedaż. Tel. (601) 464046. 

=HYDRAULIK. Tel. (726) 772905.
=Wyburzenia, niwelacje terenu, 
utwardzanie podjazdów. Tel. (504) 
377080. 

=Usługi remontowo-budowlane, 
docieplenia budynków, wolne 
terminy. Tel. (735) 225383, (793) 
209180. 

=Do wynajęcia rusztowanie Plettac. 
Tel. (697) 498367, (793) 374701.
=Usługi minikoparką, wywóz ziemi. 
Tel. (518) 120476.
=Gładzie, malowanie, tapetowanie, pa-
nele. Tel. (514) 692757.
=Kompleksowe wykończenia wnętrz, 
łazienki od A do Z. Krótkie terminy. Tel. 
(506) 129135. 

=DOCIEPLENIA budynków. Tel. 
(511) 315439.
=DACH-REM budowa nowych, re-
monty starych dachów. Tel. (606) 
384891. 
=Hydraulika. Montaż i serwis stacji 
zmiękczania wody. Montaż, uruchomie-
nie i przeglądy kotłów gazowych, in-
stalacje solarne, udrażnianie kanalizacji 
inspekcje kamerą. Tel. (537) 570561.
=Schody marmurowe, granitowe, pa-
rapety. Tel. (606) 135088.
=Malowanie pokoi. Tel. (799) 914521 

=Sprzedaż i montaż okien oraz ogól-
ne prace wykończeniowe. Tel. (608) 
041696. 
=Montaż ogrodzeń panelowych. Tel. 
(510) 108997.

=MALOWANIE DACHÓW - Tel. 
(791) 099045.

=Adaptacja i docieplenia pod-
daszy, wykończenia wnętrz. Tel. 
(606) 384891.
=SCHODY wolnostojące, balustrady, 
konstrukcje, spawanie, STAL NIE-
RDZEWNA. www.instalinox.pl Tel. 
(505) 861463.
=Usługi ogrodowe, koparko-ładowar-
ka, rozbiórka budynków, wywóz wszyst-
kiego. Tel. (608) 037524. 
=Wywóz gruzu, ziemi w workach Big-
-Bag. Tel. (501) 354426.
=Usługi koparko-ładowarką CA-
TERPILLAR -kopanie fundamentów, 
niwelacja terenu, kucie młotem. Koryto-
wanie pod kostkę, wjazdy i utwardzenie. 
Wyburzanie. Transport do 10 ton, w te-
renie trudnym. Tel. (604) 559645.
=Kominki. Tel. (606) 135088.
=WYLEWKI półsuche mixokretem. 
Tel. (513) 972520.
=”DACH-DOM”- dachy, pokrycia, więź-
by, usługi murarskie. Tel. (604) 451182, 
(504) 777650. 
=Krycie dachów papą termozgrzewlną. 
Tel. (602) 407714.
=Tylko u nas: kupuj panele pod-
łogowe -zamontujemy je bezpłat-
nie!!! W ciągłej sprzedaży panele firm 
CLASSEN, TARKETT, KRONOPOL, KRO-
NO-ORYGINAL. Tel. (604) 790113.

=Usługi minikoparką i wywrotką 3,5 t. 
Tel. (503) 115995. 

=Kompleksowe usługi wykończenio-
we gładzie, malowanie, flizy, adaptacje 
poddaszy itp. Tel. (504) 099744.
=Malowanie: 509248527
=BUDOWA DOMÓW. Remonty, 
rozbudowy. Tel. (508) 256680. 

=Instalacje wod.-kan., gaz, c.o, przyłą-
cza gazowe. Tel. (507) 400757.

=Bramy-Ogro-
dzen ia -Ba lu -
strady - Tel. 
(693) 410108.

=Remonty, wykończenia. Kuchnie, 
łazienki. Tel. (882) 777709.
=Docieplenia budynków, tynki deko-
racyjne, malowanie, mycie. Tel. (518) 
649931.
=Piana, ocieplenia. Tel. (510) 492890. 

=Parkiet układam, cyklinuję, lakieru-
ję. Tel. (508) 673623.
=Profesjonalnie gładź, malowanie, ta-
petowanie. Tel. (798) 571977.

=Malowanie Elewacji. Tel. (577) 
188316. 
=Adaptacja poddaszy do A do Z. Tel. 
(503) 872073.
=Zdun. Tel. (606) 341260.
=Malowanie, prace ogrodnicze, ogól-
nobudowlane. Tel. (518) 268044. 

=Hydraulik. Tel. (798) 139499.
=DOCIEPLENIA budynków. Tel. 
(797) 986562.
=Wykonywanie instalacji hydraulicz-
nych, gazowych, CO. Czyszczenie i 
konserwacja kotłów gazowych. Krótkie 
terminy i niskie ceny. Tel. (503) 115545.
=Wykończenia wnętrz od A do Z. Tel. 
(503) 872073.
=Usługi murarskie, ogrodzenia, domy. 
Tel. (510) 108997.

=PROJEKTY BUDOWLANE, 
szybka realizacja. Kontakt: biu-
ro.klg@gmail.com Tel. (579) 
176618. 

=Przyłącza wodne i kanalizacyjne. Tel. 
(507) 400757.
=Usługi remontowo-wykończe-
niowe -wykonam ścianki działowe, 
sufity podwieszane, wylewki, płytki, par-
kiet, malowanie, gładzie, montaż drzwi i 
okien. Tel. (514) 231449.
=Remonty- wykończenia wnętrz, 
malowanie, elektryka, kafelkowanie, 
gładzie, poddasza, pokrycia dachowe, 
spawalnictwo. Tel. (518) 649931.
=Remonty łazienek, płytkarz. Tel. 
(577) 637858.
=Kupię rusztowania warszawskie. Tel. 
(535) 455146.
=Tapetowanie, płytki, malowanie, 
gładź itp. Wolne terminy. Tel. (607) 
285129. 

Elektrotechniczne

=Elektryk uprawniony. Instalacje, od-
biory, wszelkie pomiary. Alarmy, auto-
matyka. Faktura, gwarancja. Tel. (602) 
682211.
=Instalacje elektryczne. Tel. (507) 
512940.
=Naprawa AGD pralki, lodów-
ki, zmywarki, odkurzacze. Che-
chło, Kluczewska 64. Tel. (607) 
601989. 

=ANTENOWE RTV/SAT, ALARMO-
WE, DOMOFONY, wideodomofony, tv 
obserwacyjna, komputerowe LAN/WiFi-
-montaż, naprawa. “PREWEN”. Tel. (32) 
7571884, (502) 863471.

=Do sprzedania łóżko dla chłopca o 
wymiarach: dł. 1600 mm x szer. 800 mm 
Łóżku stanu bardzo dobrego, używane 
sporadycznie. W komplecie z matera-
cem. Cena 200 PLN. Olkusz. 200 PLN. 
Tel. (696) 006098.

RTV - AGD - Elektronika

=Sprzedam pralkę, zmywarkę, su-
szarkę firmy Miele, Bosch. Tel. (664) 
621638.

Sprzęt sportowy - Turystyczny

=Sprzedam dwa rowery Jubilat, tanio! 
Tel. (533) 181182.

Zwierzęta

=Piękne boksery. Tel. (783) 595640.
=Sprzedam krowę i jałówkę wysoko-
cielną. Tel. (32) 4786131.
=Oddam małą suczkę 2-letnią wystery-
lizowaną. Tel. (516) 650052.
=Sprzedam kaczki 3 miesięczne oraz 
jaja z wolnego wybiegu. Tel. (508) 
573558.
=Sprzedam koze. Tel. (793) 285666.

Usługi
=TAPICER meblowy. Tel. (508) 
395858, (32) 6430709. Podsufitki, 
fotele samochodowe. Tel. (503) 
641772. 
=Zwyżka, wycinka drzew. Tel. (605) 
568444.
=Rainbow serwis, osmoza- filtry. Tel. 
(602) 889492.
=Pranie dywanów, tapicerek meblo-
wych, samochodowych. Solidnie. Tel. 
(666) 353591.
=Usługi asenizacyjne. Tel. (888) 
224119. 

=TAPICER. Tel. (660) 745731.
=Wycinka drzew. Tel. (602) 793171.
=Wycinam drzewa. Tel. (602) 407714
=Kosmetyczka. Tel. (784) 930811.

=Skup samo-
chodów, całe, 
rozbite, skoro-
dowane. Tel. 
(508) 760255.

=Nagrobki- renowacja, odnawianie, 
czyszczenie chemiczne, renowacja liter 
-złocenie, podnoszenie -układanie kost-
ki. Tel. (518) 649931.

Usługi Usługi MotoryzacjaMotoryzacja
=KONSERWACJA PODWOZI. 
Sklep. Sprzedaż opon, części samocho-
dowych. WARSZTAT - KLIMATYZA-
CJE. Mechanika Samochodowa, napra-
wa: silników, skrzyń biegów, zawieszeń, 
hamulców, tłumików. Części do samo-
chodów amerykańskich. Olkusz, Osiecka 
1 (budynek ADM) . Tel. (793) 430602, 
(512) 424018.

=Serwis chińskich skuterów. Części 
używane: WSK, motorynka. Tel. (513) 
410697. 

=Blacharstwo, lakiernictwo, mecha-
nika -krótkie terminy. Tel. (604) 638335.
=Dorabianie, naprawa, kodowanie klu-
czy, pilotów, kart samochodowych. Tel. 
(508) 662339.

= Au to s kup . 
Tel. (32) 
6227272.

= PRESTIGE CAR OSIEK - KOMLPEK-
SOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA 
- solidnie i terminowo - Tel. 503946234 
ZAPRASZAMY!

Okolicznościowe

=Catering- kuchnia polska i japońska. 
Tel. (667) 081024.
=KOMPLEKSOWA OBSŁUGA WESEL 
NOWAK JACEK. Catering dla przedszko-
li, szkół, zakładów pracy, klientów indy-
widualnych. Dom Weselny “U Nowaka”. 
Tel. (601) 861673, www.jaceknowak.
pl, www.facebook.com/jacek.nowak.
catering
=Maluję obrazy, portrety ołówkiem, na 
zamówienie. Tel. (507) 847492.
=Obsługa muzyczna imprez okolicz-
nościowych, DJ muzyczny. Tel. (690) 
020232.
=Catering dla szpitali, szkół i przed-
szkoli. Tel. (601) 528037.
=WESELA - obsługa muzyczna - DJ, 
prezenter - imprezy okolicznościowe - 
zawodowo, e-mail: pbmuz@interia.pl 
Tel. (501) 384356.

Transportowe

=WYWROTKA. Tel. (510) 
492890.=Transport, przeprowadz-
ki, bagażówka 1,50 zł/km. Tel. (883) 
900094.
=Transport -przeprowadzki. Tel. 
(607) 720943.

= W y n a j e m 
autolawet, la-
wet, przyczep. 
Tel. (508) 
190394.

=Dźwig, zwyżka. Tel. (601) 747264, 
(32) 6491600.
=Kruszywa, ziemia, transport. Tel. 
(512) 472480, Ant-Bruk.
=Transport, przeprowadzki, załadunek. 
Tel. (793) 999910.
=Wypożyczalnia busów 8 i 9 osobo-
wych. Tel. (508) 459228.
=Transport wywrotką do 3,5 t. 
Tel. (500) 150669.
=Wywrotka 10 t. Tel. (518) 120476.
=Piasek, kamień, ziemia -sprzedaż i 
transport. Tel. (510) 492890. 

=Transport piasku, kamienia, zie-
mi. Tel. (504) 377080.
=Transport, przeprowadzki, wywóz 
gruzu, złomu, nieczystości. Tel. (518) 
649931.
=Wywrotka 10 t. Tel. (518) 120476.
=Transport- winda załadowcza. Tel. 
(793) 999910.

= W y n a j e m 
busów, 100 zł/
doba. Tel. (508) 
190394.

=Transport wywrotka 10 t +HDS. Tel. 
(501) 354426.
=Usługi minikoparką, wywóz ziemi. 
Tel. (518) 120476.
=Pomoc drogowa 24h. Tel. (792) 
939446, (792) 081084.

=Usługi transportowe: przeprowadz-
ki, odbiór mebli ze sklepów, znosimy i 
wnosimy. Tel. (729) 676679, (729) 979002.

=Wypożyczal-
nia Przyczep w 
Laskach koło 
Olkusza. Za-
praszamy! Tel. 

(501) 141726.

Video - Foto

=Zdjęcia do wszystkich dokumentów. 
Śluby. Olkusz, ul. Górnicza 15. Tel. (601) 
429625, www.fotograf-olkusz.pl
=ZDJĘCIA do prawa jazdy i dowo-
du. Foto-Studio. Olkusz, Rynek 30. 
Tel. (692) 736760.

=Skup samo-

chodów, całe, 

rozbite, skoro-

dowane. Tel. 

(508) 760255.

=Kupię każde. Tel. (793) 999910.

=Kupię każdy 

samochód nie-

zależnie od sta-

nu, do 2000 zł. 

Laweta gratis. Tel. (794) 001826.

=Kasacja pojazdów, wystawiamy 

zaświadczenia- dojazd gratis. Tel. (606) 

482571, (32) 6239152. 

=SPROWADZANIE SAMOCHODÓW 
NA ZAMÓWIENIE - 10 lat doświadcze-
nia, sprawnie i bezpiecznie! Zaprasza-
my: www.prestigecarosiek.pl lub Tel. 
503946234 

Alfa Romeo
=Kupię każde Alfa Romeo. Tel. 
(793) 001819.

Audi
=Autoskup. Tel. (888) 666791.
=Kupię każde Audi. Tel. (793) 
001819.
=Kupię Audi. Tel. (793) 999910.
=Combi Audi A4 B8 (2007-2015) 2.0i 
BENZYNA 131KM (benzyna) , 18000, 
2005 rok GWARANCJA TECHNICZNA 
możliwa DO 36 MIESIĘCY BEZ LIMITU 
KILOMETRÓW II- WŁAŚCICIEL W KRA-
JU ZAKUPIONY U DEALERA Audi UDO-
KUMENTOWANY PRZEBIEG Silnik 2. 
Mysłowice. 22.900. Tel. (888) 514888. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Kupię Audi. Tel. (792) 939446.

BMW
=Kupię każde BMW. Tel. (793) 
001819.
=Kupię BMW. Tel. (793) 999910.
=Suv BMW X3 G01 (2017-) (benzyna) , 
2700, 2020 rok Zapraszamy do obejrze-
nia (również online - połączenie Skype/
WhatsApp) , komfortowego i dynamicz-
nego BMW X3. Auto w 100% bezwy-
padkowe, zakupione w kraju od pierw-
szego właściciela Gwarancja prawna/ 
Gwarancja Fabryczna oraz oryginalnego 
przebiegu. Mysłowice. 199.800. Tel. 
(533) 322228. Więcej na zoltyjez.com.pl

=Combi BMW 
318 F30 (2012-
) (benzyna) , 
4400, 2017 rok 
Zapraszamy do 

obejrzenia (również online - połączenie 
Skype/WhatsApp) , wygodnego i dyna-
micznego BMW 318i Sport Line Shadow 
Touring Auto w 100% bezwypadkowe, 
zakupione w kraju od pierwszego wła-
ściciela Udokumentowany przebieg 
oraz przeglądy serwisowe. Mysłowice. 
89.800. Tel. (533) 322228. Więcej na 
zoltyjez.com.pl
=Sedan ( Limuzyna) BMW 525 G30 
(2017-) 231KM (diesel) , 6200, 2018 
rok Możliwość zakupu z 3-miesięczną 
lub 12-miesięczną a nawet 24-miesięcz-
ną gwarancją VIP GWARANT SERVICE, 
która obejmuje: - wszystkie usterki 
techniczne (związane z gwarancją) wy-
nikłe po nabyciu pojazdu, - jednostkę 
napędową - silnik, - skrzynię biegów. 
Mysłowice. 165.990. Tel. (501) 427052. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

Chrysler
=Grand Voyager 2004, 2,8CRD. Tel. 
(668) 371305.

Citroen
=Kupię Citroena. Tel. (793) 999910.

Dacia
=Mini- Van Dacia Lodgy bez wersji 1.6 
SCE 16V 102KM (benzyna gaz) , 12900, 
2018 rok GWARANCJA TECHNICZNA 
możliwa do 36 MIESIĘCY BEZ LIMI-
TU KILOMETRÓW BEZWYPADKOWY 
100%- ORYGINALNY LAKIER, ŻADEN 
ELEMENT NIE LAKIEROWANY I- WŁA-
ŚCICIEL OD NOWOŚCI ZAKUPIONY W 
KRAJU U DEALERA DACIA UDOKUMEN-
TOWANY PRZEBIEG-przeglądy w ASO 
Dacia SILNIK 1. Mysłowice. 51.900. Tel. 
(888) 514888. Więcej na zoltyjez.com.pl

Fiat
=Autoskup. Tel. (888) 666791.
=Kupię każde Cinquecento, Se-
icento. Tel. (793) 001819.
=Kupię Fiata. Tel. (793) 999910.
=Kupię każdego Fiata. Tel. (793) 
001819.
=Fiat Grande Punto, 1.4 benzyna, 2007 
r., przebieg 194050. Tel. (691) 827382. 
=Kupię Fiata. Tel. (792) 939446.
=Sprzedam Cinquecento 700, 1997, 
stan idealny, karoseria oryginalna, prze-
bieg 75000. Tel. (533) 181182.
=Kupię każdego Opla, Fiata. Tel. (516) 
159309.

Ford
=Kupię każdego Forda. Tel. (793) 
001819.

=Kupię Forda. Tel. (793) 999910.
=Kupię Forda. Tel. (792) 939446
=Mini- Van Ford Galaxy Mk3 (2015-) 
2.0TDCI 180KM AUTOMAT (diesel) , 
9700, 2017 rok GWARANCJA TECH-
NICZNA możliwa do 36 MIESIĘCY BEZ 
LIMITU KILOMETRÓW BEZWYPADKO-
WY 100% ZAKUPIONY W KRAJU U 
DEALERA FORDA I- WŁAŚCICIEL OD 
NOWOŚCI UDOKUMENTOWANY PRZE-
BIEG-przeglądy w ASO 2. Mysłowice. 
129.900. Tel. (888) 514888. Więcej na 
zoltyjez.com.pl
=Liftback Ford Mondeo Mk5 (2014-) 
2.0 TDCi 150KM (diesel) , 10700, 2018 
rok GWARANCJA TECHNICZNA możliwa 
do 36 MIESIĘCY BEZ LIMITU KILOME-
TRÓW BEZWYPADKOWY 100%- ORY-
GINALNY LAKIER,ŻADEN ELEMENT 
NIE LAKIEROWANY I- WŁAŚCICIEL 
OD NOWOŚCI ZAKUPIONY W KRAJU 
U DEALERA Ford UDOKUMENTOWANY 
PRZEBIEG-przeglądy w ASO Ford SIL-
NIK 2. Mysłowice. 89.900. Tel. (888) 
514888. Więcej na zoltyjez.com.pl

Honda
=Kupię każdą Hondę. Tel. (793) 
001819.
=Kupię Hondę. Tel. (792) 939446

Hyundai
=Suv Hyundai 
Kona bez wer-
sji (benzyna) , 
4800, 2017 rok 
Zapraszamy do 

obejrzenia (również online - połączenie 
Skype/WhatsApp) , wygodnego i dyna-
micznego Hyundaia Kona. Mysłowice. 
78.800. Tel. (533) 322228. Więcej na 
zoltyjez.com.pl
=Combi Hyundai i40 bez wersji 1.7 
CRDi 141KM Automat (diesel) , 7000, 
2018 rok GWARANCJA TECHNICZNA 
do 36 MIESIĘCY BEZ LIMITU KILO-
METRÓW BEZWYPADKOWY 100% 
ZAKUPIONY W KRAJU U DEALERA 
HYUNDAIA I- WŁAŚCICIEL OD NOWO-
ŚCI UDOKUMENTOWANY PRZEBIEG 
Silnik 1. Mysłowice. 74.900. Tel. (888) 
514888. Więcej na zoltyjez.com.pl

Jeep
=Suv Jeep Wrangler III (2006-) (ben-
zyna) , 1800, 2019 rok Zapraszamy do 
obejrzenia (również online - połączenie 
Skype/WhatsApp) , kultowego Jeepa 
Wranglera Unlimited Sahara. Auto w 
100% bezwypadkowe, zakupione w 
kraju od pierwszego właściciela Udoku-
mentowany przebieg i przeglądy w ASO. 
Mysłowice. 238.800. Tel. (533) 322228. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

Kia
=Suv Kia 
Sportage IV 
(2016-) (ben-
zyna) , 2900, 
2020 rok Za-

praszamy do obejrzenia (również on-
line - połączenie Skype/WhatsApp) , 
wygodnej i dynamicznej Kia Sportage. 
Mysłowice. 101.800. Tel. (533) 322228. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=KIA VENGA 2010 r. 1,4 crdi, krajowa, 
full opcja. Tel. (608) 579628. 

Mazda
=Kupię każdą Mazdę. Tel. (793) 
001819.

=Suv Mazda 
CX-5 bez wer-
sji (benzyna) , 
2300, 2020 rok 
Z a p r a s z a m y 

do obejrzenia (również online - połą-
czenie Skype/WhatsApp) , zjawiskowej 
i dynamicznej Mazdy CX5. Mysłowice. 
129.800. Tel. (533) 322228. Więcej na 
zoltyjez.com.pl
=Combi Mazda 6 III (2012-) 2.5i SKY-
ACTIV- G 192KM AUTOMAT (benzyna) 
, 14000, 2016 rok GWARANCJA TECH-
NICZNA możliwa do 36 MIESIĘCY BEZ 
LIMITU KILOMETRÓW BEZWYPADKO-
WY 100% ZAKUPIONY W KRAJU U DE-
ALERA MAZDY w 2016r produkcja 2015 
UDOKUMENTOWANY PRZEBIEG-każdy 
przegląd odbył się w ASO MAZDA Silnik 
2.5 SKYACTIV- G 192KM AUTOMAT 6. 
Mysłowice. 91.900. Tel. (888) 514888. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

=KOMPUTERY- usuwanie proble-
mów. Dojazd bezpłatny. Tel. (502) 
863471.
=Instalacje elektryczne, przyłącza, od-
biory. Tel. (507) 400757.
=ELEKTRYK. Tel. (508) 614195.
=Instalacje elektryczne budyn-
ków, mieszkań, przyłącza. Tanio. Tel. 
(698) 279960.
=Naprawa maszyn krawieckich. Tel. 
(666) 627799.
=Drobne naprawy instalacji elektrycz-
nej w mieszkaniu. Tel. (729) 838911.
=Naprawy RTV, LCD, LED, kompute-
rów. Olkusz, ul. Szpitalna 42B. Tel. (575) 
923655.
=Elektryka, domofony, wideodomofo-
ny. Montaż i serwis automatyki bram-
kowej. Podłączanie kuchenek gazowych, 
indukcyjnych. Tel. (537) 570561.
=Naprawa AGD, RTV, pralki, ku-
chenki, mikrofale, LCD, LED. Sprzedaż 
części AGD, kr. Kazimierza Wielkiego 
102, koło “Lasu”. Tel. (604) 286323.
=Naprawa -regeneracja głośników fir-
my Unitra Tonsil. Tel. (690) 020232.

Finansowo - prawne

=Biuro Rachunkowe. Pełny zakres 
usług. Tel. (662) 210241.
=BIURO RACHUNKOWE “BU-
CHALTER” M. Filarska świadczy pe-
łen zakres usług księgowych. Olkusz, ul. 
Bylicy 1, pok. 104. Tel. (32) 7543493, 
(509) 018759.
=POŻYCZKI- SZYBKO Z KOMORNI-
KIEM. Tel. (32) 2600033, (516) 516611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FI-
NANSE Sp. z o.o.

Motoryzacyjne

=Samochodowe instalacje gazowe. 
Montaż, serwis. Diagnostyka kompute-
rowa. “EKO-AUTO” Olkusz, ul. Wiej-
ska 6. Tel. (32) 6451006. Tel. (533) 
557700. www.ekoautoolkusz.pl
=AUTO-SZYBY sprzedaż, montaż, na-
prawa, przyciemnianie. Olkusz, ul. Prze-
mysłowa 1. Tel. (667) 666272.
=FILTRY SAMOCHODOWE. Oleje 
Elf, Mobil, Total, Castrol, Shell, Lotos. 
Motul, KLOCKI HAMULCOWE. F.H. 
Marco-Polo, Olkusz, ul. Gwarków 2c. 
Tel. (32) 6455271. U nas możesz pła-
cić kartą! 
=AUTO-GAZ GAJER. Montaż instala-
cji gazowych do samochodów z bezpo-
średnim wtryskiem benzyny. Autoryza-
cja Landi Renzo. Olkusz, ul. Spółdzielcza 
6a. Tel. (32) 6450657, (602) 790045, 
(602) 770031.
=HURTOWNIA MOTORYZACYJNA 
“SWEMOT”. Olkusz, Sikorka 21. Tel. 
(32) 6450660, czynne 8-18.
=AKUMULATORY- do wszystkich 
typów samochodów, diagnostyka, 
sprzedaż i wymiana- przy zakupie aku-
mulatora- test alternatora i rozruszni-
ka- gratis!!! Olkusz, Sikorka 21, “SWE-
MOT”. Tel. (32) 6450660, czynne 8-18.
=OLEJE, FILTRY, AKCESORIA I 
PROFESJONALNE NARZĘDZIA SAMO-
CHODOWE F.H.U. “SWEMOT”, Olkusz, 
Sikorka 21. Tel. (32) 6450660, czynne 
8-18.
=AUTO-SZYBY BOGUCIN, mar-
kowe szyby samochodowe. Sprzedaż, 
montaż, naprawa, gwarancja, serwis. 
Bogucin Duży 100. Tel. (32) 6428656, 
(663) 747609.
=- EUROMASTER Olkusz. OPONY 
- serwis opon do samochodów: osobo-
wych, ciężarowych, maszyn, motocykli - 
serwis mobilny - opony ciężarowe. Tel. 
(32) 6413335, 1000-lecia 1 (za stacją 
Orlen) .
=AUTO-SZYBY -sprzedaż, montaż, 
dojazd do klienta gratis. Tel. (514) 
338370, (733) 499866.

=MECHANIKA, elektronika, DPF, 
chiptuning, KLIMATYZACJA. Płatność 
kartą. Autoprofes, ul. Długa 2a (dawny 
Realbud) . Tel. (503) 955906. 

=Kopiowanie VHS, celuloidów 8 mm i 
16 mm na DVD. Tel. (690) 020232.

Motoryzacja
=Autoskup, płacę najlepiej- każda 
marka, model, tanie i drogie, gotówka 
od ręki. Tel. (512) 898278.
=Skup samochodów, każda marka, 
najlepsze ceny. Tel. (793) 001819.
=Skup samochodów. Tel. (792) 939446

=Skup aut 
całych, rozbi-
tych. Tel. (516) 
159309.

=AUTO SKUP GOTÓWKA, OSOBOWE 
I DOSTAWCZE, WSZYSTKIE MARKI I 
ROCZNIKI, NAJLEPSZE CENY, DOJAZD. 
Tel. (515) 274430, (602) 871305.
=Skup aut powyżej 2000 r. Tel. (880) 
084653.
=Skup samochodów za gotówkę, 
płacę najlepiej, każda marka. Tel. (535) 
290587.

=RAMKI POD TABLICE REJE-
STRACYJNE Z FIRMOWYM NA-
DRUKIEM. Agencja Reklamowa 
Żółty Jeż, Tel. (32) 7545499. 

Samochody osobowe

=Autoskup. Tel. (888) 666791.

=Kupię każde. Tel. (793) 999910.

= Hatchback 
Lexus CT I 
(2010-) VVT-i 
99KM+HYBRY-
DA (hybrydo-

wy) , 15600, 2011 rok Możliwość za-
kupu z 3-miesięczną lub 12-miesięczną 
a nawet 24-miesięczną gwarancją VIP 
GWARANT SERVICE, która obejmuje: - 
wszystkie usterki techniczne (związane z 
gwarancją) wynikłe po nabyciu pojazdu, 
- jednostkę napędową - silnik, - skrzynię 
biegów. Mysłowice. 41.990. Tel. (501) 
427052. Więcej na zoltyjez.com.pl

RAFIA - Klucze, ul. Bolesławska 45, tel. (32) 642 88 06

KOTŁY
GAZOWE

5 lat gwarancji

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
"CENTRUM LECZENIA ZWIERZĄT"

Lek. wet.
Agnieszka Pełka-Krzykawska

specjalista chorób psów i kotów

Olkusz, ul. Kantego 4 a (w pobliżu Starostwa)
tel. (32) 754 34 38, 609 145 913
www.weterynarzolkusz.pl

RTG cyfrowy, interna,
chirurgia, EKG, USG,
laboratorium,
szpital. 

W niedzielę i święta  tel. kom. grzecznościowy Mickiewicza

K
an

te
go

Hotel VictoriaTO TU
Własn

y
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kin

g

PUNKT SKUPU ZŁOMU Olkusz, ul. B. Głowackiego 11
502 280 400, 501 553 880

pon. - pt. 7.00 - 16.00,
sob. 8.00 - 13.00

www.olmarkolkusz.pl

I METALI KOLOROWYCH
Podstawiamy kontenery

SKUP
Firma Handlowa ALLMET S.J. BOLESŁAW ul. WYZWOLENIA 1C,

tel. 32 645 98 28

l puszka  

złom stopów srebra

l aluminium 5 zł
l miedz 32,00 zł aluminiowa

5,50 zł

KOTŁY OSIEK
Osiek 34, k. Olkusza - tel. (32) 642 73 97

ekogroszek, pellet

 www.kotlyosiek.pl 

W ofercie: OSIEK, DEFRO, SAS, ELGOMAX

 z montażem na 8% VAT

SKŁAD OPAŁU “KĘS”
Olkusz, ul. Partyzantów 5

Promocja! kostka 840 zł, orzech 810 zł 
00 00

602 304 390, 32 643 37 71, 8 - 15

kostka 840 zł
orzech 810 zł 

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 

Olkusz, ul. Sikorka 21, (32) 641 16 74
czynne pon. - pt. 9 - 17,

sob. 9 - 14

Kupię każdy samochód
do 2 tys. zł, niezależnie od stanu, laweta gratis!

Tel. 794 001 826

SKUP ZŁOMU STALOWEGO
I METALI KOLOROWYCH

złom stalowy do 1400 zł / tona

Olkusz, ul. Spółdzielcza 3
tel. (32) 620 02 54
 elmetalolkusz@wp.pl 

Podstawiamy kontenery / prowadzimy rozbiórki / odbiór złomu od klienta

Najlepsze

ceny w Olkuszu!!!
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Motoryzacja Motoryzacja Nieruchomości Nieruchomości
=Mazda 6, 
2.2, 2009 Die-
sel. 218000 km. 
Niebieski lift-
back. 21,500. 

Tel. 669 506 651

=Na sprzedaż 
Mazda 6 GY 
z bardzo do-
brym silnikiem 
diesla. Mazda 

zadbana, olej wymieniany na bieżą-
co co 10000 kilometrów. Blacharka w 
stanie dobrym. Z większych napraw: 
27.03.2020 regeneracja turbosprężarki 
05.05. Olkusz. 9.000 PLN. Tel. (530) 
014128. Więcej na zoltyjez.com.pl

Mercedes
=Autoskup. Tel. (888) 666791.
=Kupię każdego Mercedesa. Tel. 
(793) 001819.
=Suv Mercedes GLC 300 bez wersji 
(benzyna) , 13100, 2017 rok Zaprasza-
my do obejrzenia (również online - po-
łączenie Skype/WhatsApp) , komforto-
wego i dynamicznego Mercedesa GLC 
COUPE. Mysłowice. 183.800. Tel. (533) 
322228. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Kupię Mercedesa. Tel. (793) 999910.

Mitsubishi
=Suv Mitsubishi Eclipse Cross VI 
(2018-) 163KM MiVEC Automat 8CVT 
(benzyna) , 2900, 2018 rok GWARAN-
CJA FABRYCZNA DO MAJA 2023r. BEZ-
WYPADKOWY 100%- ORYGINALNY 
LAKIER, ŻADEN ELEMENT NIE LAKIE-
ROWANY I- WŁAŚCICIEL OD NOWO-
ŚCI ZAKUPIONY W KRAJU U DEALERA 
MITSUBISHI UDOKUMENTOWANY 
PRZEBIEG-przeglądy w ASO SILNIK;1. 
Mysłowice. 104.900. Tel. (888) 514888. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

Opel
=Autoskup. Tel. (888) 666791.
=Kupię każdego Opla. Tel. (793) 
001819.
=Kupię Opla. Tel. (793) 999910.
=Kupię Opla. Tel. (792) 939446
=Sprzedam Opla Merivę 2008, 1.6 ben-
zyna. Tel. (880) 155490, (32) 6427063.
=Sprzedam Opla Corse 1.4, 1997 rok, 
przebieg 101 tys. Tel. (783) 808207.
=Sprzedam Opla Corsę C Van, 2006 r., 
2400 zł oraz Opla Corsę D Van, 2007 r., 
3800 zł. Tel. (601) 747264. 
=Absolutnie każdy samochód kupię. 
Tel. (516) 159309.

Peugeot
=Kupię Peugeota. Tel. (793) 999910.

Renault
=Kupię każdego Renaulta. Tel. 
(793) 001819.

= Hatchback 
Renault Clio 
IV (2012-) dCi 
90KM (diesel) 
, 18300, 2017 

rok Możliwość zakupu z 3-miesięczną 
lub 12-miesięczną a nawet 24-miesięcz-
na gwarancją VIP GWARANT SERVICE, 
która obejmuje: - wszystkie usterki 
techniczne (związane z gwarancją) wy-
nikłe po nabyciu pojazdu, - jednostkę 
napędową - silnik, - skrzynię biegów. 
Mysłowice. 33.990. Tel. (501) 427052. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Kupię Renault. Tel. (793) 999910.
=Sedan ( Limuzyna) Renault Talisman 
I (2015-) dCI 160KM AUTOMAT EDC 
(diesel) , 13100, 2017 rok GWARANCJA 
TECHNICZNA możliwa do 36 MIESIĘCY 
BEZ LIMITU KILOMETRÓW BEZWY-
PADKOWY 100%- ORYGINALNY LA-
KIER, ŻADEN ELEMENT NIE LAKIERO-
WANY I- WŁAŚCICIEL OD NOWOŚCI 
ZAKUPIONY W KRAJU U DEALERA RE-
NAULT UDOKUMENTOWANY PRZEBIEG 
SILNIK dCI MOC;160KM AUTOMA-
TYCZN. Mysłowice. 69.900. Tel. (888) 
514888. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Kupię każdego Seata. Tel. (793) 
001819.
=Kupię Seata. Tel. (793) 999910.

Skoda
=Kupię każdą Skodę. Tel. (793) 
001819.
=Octavia 1.9TDI, 2000 r. Tel. (533) 
704704.

=Kupię Skodę. Tel. (793) 999910.

Toyota
=Kupię każdą Toyotę. Tel. (793) 
001819.
=Kupię Toyotę. Tel. (793) 999910.
=Kupię Toyotę. Tel. (792) 939446
=Hatchback Toyota Auris II (2012-) 
16V (benzyna) , 3100, 2016 rok GWA-
RANCJA TECHNICZNA możliwa do 36 
MIESIĘCY BEZ LIMITU KILOMETRÓW 
BEZWYPADKOWY 100%-oryginalny 
lakier, żaden element nie lakierowany 
I- WŁAŚCICIEL OD NOWOŚCI ZAKU-
PIONY W KRAJU U DEALERA TOYOTY 
UDOKUMENTOWANY PRZEBIEG SIL-
NIK 1. Mysłowice. 58.900. Tel. (888) 
514888. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Sprzedam Toyotę Corollę 1.6 benzy-
na, 2017, pierwsza rej. I/2018, przebieg 
35000, serwisowana, gwarancja, bez-
wypadkowa, oświetlenie ledowe, osoba 
prywatna. Tel. (604) 559645.
=Sprzedam Toyotę Avensis, 2.2, 150 
KM, D4D, 2005 r.,kolor szampan, cena 
13000, możliwość negocjacji. Tel. (787) 
780470. 

Volkswagen
=Autoskup. Tel. (888) 666791.
=Kupię każdego Volkswagena. 
Tel. (793) 001819.
=Kupię Volkswagena. Tel. (793) 
999910.
=Kupię Volkswagena. Tel. (792) 
939446
=Hatchback Volkswagen Polo VI (2017-
) TSI 95KM (benzyna) , 10700, 2018 rok 
GWARANCJA TECHNICZNA możliwa DO 
36 MIESIĘCY BEZ LIMITU KILOME-
TRÓW BEZWYPADKOWY 100%- ORY-
GINALNY LAKIER, ŻADEN ELEMENT 
NIE LAKIEROWANY I- WŁAŚCICIEL 
OD NOWOŚCI ZAKUPIONY W KRAJU 
U DEALERA VW UDOKUMENTOWANY 
PRZEBIEG SILNIK TSI Turbo Benzyna 
95KM SYSTEM. Mysłowice. 56.900. Tel. 
(888) 514888. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Sprzedam VW Polo, 1.4, 75 KM, 
2003 r., bezwypadkowy, garażowany, 
ubezpieczenie OC do maja 2022, prze-
gląd do października 2021, cena 4000 
do negocjacji. Tel. (506) 465222, (503) 
975041. 

=Mini- Van Volkswagen Sharan II 
(2010-) 2.0TDI Automat DSG (diesel) 
, 16800, 2018 rok GWARANCJA TECH-
NICZNA możliwa do 36 MIESIĘCY BEZ 
LIMITU KILOMETRÓW BEZWYPADKO-
WY 100%- FABRYCZNY LAKIER,ŻADEN 
ELEMENT NIE LAKIEROWANY I- WŁA-
ŚCICIEL OD NOWOŚCI ZAKUPIONY W 
KRAJU U DEALERA VW UDOKUMENTO-
WANY PRZEBIEG- PRZEGLĄDY W ASO 
VW SILNIK 2. Mysłowice. 132.900. Tel. 
(888) 514888. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Sprzedam VW Polo, 1.2, 2004 r., 
125000 km, 7800 zł. Tel. (698) 048655.
=Kombi Volkswagen Passat B8 (2014-
) 2.0 TDI (diesel) , 13500, 2017 rok 
GWARANCJA TECHNICZNA możliwa 
DO 36 MIESIĘCY BEZ LIMITU KILOME-
TRÓW BEZWYPADKOWY 100%- ORY-
GINALNY LAKIER, ŻADEN ELEMENT 
NIE LAKIEROWANY I- WŁAŚCICIEL OD 
NOWOŚCI ZAKUPIONY W KRAJU U DE-
ALERA VW UDOKUMENTOWANY PRZE-
BIEG SILNIK 2. Mysłowice. 74.900. Tel. 
(888) 514888. Więcej na zoltyjez.com.pl

Pozostałe
=Autoskup, płacę najlepiej. Tel. 
(512) 898278. 

Ciężarowe - Dostawcze - Busy

=Autoskup. Tel. (888) 666791.
=Kupię każde. Tel. (793) 999910.
=Sprzedam Renault Master 8 paletowy, 
2015 r. Stan techniczny bdb. Tel. (794) 
700321

Motocykle - Skutery

=Kupię każdy motocykl, płacę naj-
lepiej. Tel. (793) 001819.
=Kupię stary motocykl. Tel. (602) 
312520.
=Naprawa motocykli, skuterów i qu-
adów. “EKO-AUTO” Olkusz, ul. Wiej-
ska 6. Tel. (32) 6451006. Tel. (533) 
557700. www.ekoautoolkusz.pl
=Kupię stare motocykle. Tel. (504) 
926819.

=Sprzedam Rometa 2010, 4-biegowy. 
Tel. (516) 650052.

Części samochodowe

=Sprzedam części do Poloneza Trucka 
-silnik, itp. Tel. (533) 181182.
=Części do Lublina. Tel. (660) 361571.

=Części sa-
mo chodowe . 
Z ł o m o w a n i e 
samochodów. 
Skup samocho-

dów. Tel. (603) 960035

Nieruchomości
= w w w . i n -
west lokum.pl 
biuro nierucho-
mości - pośred-
nictwo w zakre-

sie kupna- sprzedaży, wynajmu: lokali, 
domów, magazynów, gruntów. Olkusz, 
ul.Kościuszki 30. Tel. (791) 377551, (32) 
3071234.

=Wycena nieruchomości mgr Alek-
sandra Czarnota. Tel. (601) 385737.

Domy

=DO SPRZE-
DANIA DOM 
POŁOŻONY W 
ŚCISŁYM CEN-
TRUM SŁAW-

KOWA Dom został bardzo solidnie wy-
budowany w latach 40-tych ubiegłego 
wieku. Począwszy od 2004 roku dom 
jest modernizowany i remontowany. 
Sławków. 495.000. Tel. (609) 465095. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Sprzedam dom piętrowy, powyżej 
250 m2, Gorenice, działka 12 arów. Tel. 
(32) 6411793.

Działki i grunty

=Do sprzedaży działka budowlana w 
Kąpielach Wielkich, pow. 672 m2.. Tel. 
(509) 140172.

=Do wynajęcia lokal handlowo-usłu-
gowy, Olkusz, ul. Sławkowska 9a, 45 
m2, parter/pasaż, naprzecwiko Lidla, 
duży, ogólnodostępny parking, obiekt 
monitorowany. Tel. (502) 545140. 

=Do wynajęcia 100 lub 200 m2, 29 zł/
m2, Olkusz. Tel. (698) 910852.
=Odstąpię bar. Tel. (730) 839364.
=Wynajmę pomieszczenia na działal-
ność handlowo usługową, oraz garaż w 
Wolbromiu. Tel. (509) 140172,
=Do wynajęcia lokal biurowy 29 m2, 
Olkusz, ul. Sławkowska, duży, ogólno-
dostępny parking, obiekt monitorowa-
ny. Tel. (502) 545140. 

=Lokal 63,9m2, Do sprzedaży lokal 
użytkowy o powierzchni ok. 63,9 m2, w 
którym mieszczą się gabinety stomatolo-
giczny i lekarski z zapleczem oraz miej-
scami parkingowymi na działce 4,16 ar. 
Trzebinia. 185.000. Tel. (504) 324564. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Do wynajęcia lokal 60 m2, blisko Ryn-
ku. Tel. (500) 346826.

Mieszkania

= Tel. (508) 
335230.

=Do wynajęcia mieszkanie umeblo-
wane centrum Olkusza. Tel. (536) 
996681. 

=Mieszkanie 38,3100m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKA-
LIZACJI. Apartamenty dla wymagają-
cych klientów. Nowoczesny 4-piętrowy 
budynek mieszkalny, znajdujący się w 
bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od 
Rynku Głównego. Kraków Krowodrza, 
Łobzów. 459.720. Tel. (515) 634552. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Pakuska, dwupokojowe do wynajęcia. 
Tel. (608) 406739.
=Mieszkanie 47,1300m2, NOWA INWE-
STYCJA W BARDZO DOBREJ LOKALI-
ZACJI. Apartamenty dla wymagających 
klientów. Nowoczesny 4-piętrowy budy-
nek mieszkalny, znajdujący się w bardzo 
dobrej lokalizacji, ok 2 km od Rynku 
Głównego. Kraków Krowodrza, Łobzów. 
612.690. Tel. (515) 634552. Więcej na 
zoltyjez.com.pl
=Sprzedam mieszkanie 46,5 m2 +dwie 
piwnice. Bukowno. Tel. (698) 175482.
=Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
50,73 m2, III piętro, os. Słowiki, ul. 
Traugutta, 279000 zł do negocjacji. Tel. 
(537) 862372.
=CHRZANÓW, CENTRUM, ALEJA HEN-
RYKA, kawalerka, 26,5m2, ciepła woda 
i ogrzewanie miejskie, do remontu, 3 
piętro (skosy) , piwnica, brak gazu. 
119.000 zł, Tel.: 605-507-704 
=Mieszkanie 38,3100m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LO-
KALIZACJI. Apartamenty dla wymaga-
jących klient&oacute;w. Nowoczesny 
4-piętrowy budynek mieszkalny, znajdu-
jący się w bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 
km od Rynku Gł&oacute;wnego. Kraków 
Krowodrza, Łobzów. 459.720. Tel. (515) 
634552. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Kupię mieszkanie w Olkuszu. Tel. 
(793) 999910.
=Do wynajęcia pokoje dla firm. 
Tel. (884) 755604.
=Mieszkanie 49,6800m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKA-
LIZACJI. Apartamenty dla wymagają-
cych klientów. Nowoczesny 4-piętrowy 
budynek mieszkalny, znajdujący się w 
bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od 
Rynku Głównego. Kraków Krowodrza, 
Łobzów. 546.480. Tel. (515) 634552. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Mieszkanie 30,4000m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKA-
LIZACJI. Apartamenty dla wymagają-
cych klientów. Nowoczesny 4-piętrowy 
budynek mieszkalny, znajdujący się w 
bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od 
Rynku Głównego. Kraków Krowodrza, 
Łobzów. 395.200. Tel. (515) 634552. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

=Sprzedam tanio kawalerkę. Tel. (692) 
847104.
=Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojo-
we, ogrzewanie gazowe, w Bolesławiu, 
osobne wejście, ogródek. Tel. (691) 
143071.
=Mieszkanie 128m2, - blisko szkoła, 
przedszkole, plac zabaw. - mieszkanie 
bezczynszowe *Oferta zawiera zdjęcia 
właściciela oferty. Ekskluzywny apar-
tament na sprzedaż!! Paczółtowice Pa-
czółtowice. 950.000. Tel. (518) 706518. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

=Mieszkanie 
40,26m2, Nieru-
chomości Twój 
Dom oferuje na 
sprzedaż miesz-

kanie w centrum Olkusza o powierzchni 
40,26m2. Mieszkanie usytuowane na II 
piętrze składające się z dwóch pokoi je-
den z wyjściem na balkon, widnej kuchni 
łazienki z WC oraz przedpokoju. Olkusz. 
219.000. Tel. (500) 665322. Więcej na 
zoltyjez.com.pl
=Do wynajęcia 2-pokojowe, 850 zł, 
umowa najmu, Olkusz, Tysiąclecia. Tel. 
(796) 374845.
=Do wynajęcia mieszkanie 50 m2, Ol-
kusz, Słowiki. Tel. (508) 513711.
=Mieszkanie 38,2700m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKA-
LIZACJI. Apartamenty dla wymagają-
cych klientów. Nowoczesny 4-piętrowy 
budynek mieszkalny, znajdujący się w 
bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od 
Rynku Głównego. Kraków Krowodrza, 
Łobzów. 459.240. Tel. (515) 634552. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

=Mieszkanie 
60,42m2, !! 
MIESZKANIE Z 
WIDOKIEM NA 
LAS SOSNOWY 

!!!! Kupujący 0% prowizji !! Oferujemy 
do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 
użytkowej 60,42m2 położone na III pię-
trze bloku przy ulicy A. Krajowej na os. 
Pakuska w Olkuszu. Olkusz. 330.000. 
Tel. (690) 411004. Więcej na zoltyjez.
com.pl
=Mieszkanie 81m2, KROWODRZA - 
NOWOWIEJSKAOferujemy świetne 
mieszkanie o powierzchni 81 m2 na którą 
składają się ; - Pokoje o powierzchniach 
24 / 11,7 / 10,5 /5,2 m2 . Ekspozycja 
okien na wchód , zachód i południe. Kra-
ków Krowodrza, Łobzów. 1.020.000. Tel. 
(510) 131177. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Mieszkanie 40,9300m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LO-
KALIZACJI. Apartamenty dla wymaga-
jących klient&oacute;w. Nowoczesny 
4-piętrowy budynek mieszkalny, znajdu-
jący się w bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 
km od Rynku Gł&oacute;wnego. Kraków 
Krowodrza, Łobzów. 491.160. Tel. (515) 
634552. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Kupię mieszkanie w Olkuszu, spłacę 
zadłużenie. Tel. (881) 050102.
=Mieszkanie 29,6200m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LO-
KALIZACJI. Apartamenty dla wymaga-
jących klient&oacute;w. Nowoczesny 
4-piętrowy budynek mieszkalny, znajdu-
jący się w bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 
km od Rynku Gł&oacute;wnego. Kraków 
Krowodrza, Łobzów. 385.060. Tel. (515) 
634552. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Mieszkanie 46,6300m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LO-
KALIZACJI. Apartamenty dla wymaga-
jących klient&oacute;w. Nowoczesny 
4-piętrowy budynek mieszkalny, znajdu-
jący się w bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 
km od Rynku Gł&oacute;wnego. Kraków 
Krowodrza, Łobzów. 536.245. Tel. (515) 
634552. Więcej na zoltyjez.com.pl

=Mieszkanie 
55m2, ŁOBZÓW 
- ŻELECHOW-
SKIEGOPoleca-
my do wynajmu 

mieszkanie o powierzchni 55 m2 skła-
dąjące się z : 1/. Dwóch oddzielnych , 
ustawnych pokoi o pow. ok. 20 i 16 m2. 
Z większego pokoju wyjście do zabudo-
wanej loggii. 2/. Oddzielnej kuchni. 3/. 
Kraków Krowodrza, Łobzów. 1.200. Tel. 
(510) 131177. Więcej na zoltyjez.com.pl

Nieruchomości NieruchomościNieruchomości Nauka Towarzyskie
=Mieszkanie 45,5500m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKA-
LIZACJI. Apartamenty dla wymagają-
cych klientów. Nowoczesny 4-piętrowy 
budynek mieszkalny, znajdujący się w 
bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od 
Rynku Głównego. Kraków Krowodrza, 
Łobzów. 546.600. Tel. (515) 634552. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Do wynajęcia mieszkanie, Olkusz, 
Nullo. Tel. (660) 219766.
=Mieszkanie 63,5900m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKA-
LIZACJI. Apartamenty dla wymagają-
cych klientów. Nowoczesny 4-piętrowy 
budynek mieszkalny, znajdujący się w 
bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od 
Rynku Głównego. Kraków Krowodrza, 
Łobzów. 826.670. Tel. (515) 634552. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Wynajmę na os. Młodych 2 pok. I 
pietro. Tel. (517) 829093. 
=Mieszkanie 48,7m2, MIESZKANIE, 
CENTRUM OLKUSZA, ULICA STASZICA, 
POWIERZCHNIA 48,70 m2, II piętroBiu-
ro Inwest- Lokum oferuje do sprzedania 
przestronne, ładne, ustawne mieszkanie 
o powierzchni użytkowej 48,70 m2 + 
piwnica 10,10 m2. Olkusz. 249.000. Tel. 
(791) 377551. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Poszukuję pokoju do wynajęcia dla 
pracownika, Olkusz. okolice. Tel. (601) 
747264
=Mieszkanie 38,0900m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKA-
LIZACJI. Apartamenty dla wymagają-
cych klientów. Nowoczesny 4-piętrowy 
budynek mieszkalny, znajdujący się w 
bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od 
Rynku Głównego. Kraków Krowodrza, 
Łobzów. 457.080. Tel. (515) 634552. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

=Mieszkanie 35,75m2, !! Do wynajęcia 
mieszkanie przy ul. E. Orzeszkowej na 
os. Młodych w Olkuszu !! Na zasadach 
najmu okazjonalnego! Mieszkanie jest w 
trakcie umeblowania przez właściciela! 
Agent prowadzący: Ewa Leśniak - Dą-
bek, Olkusz. 890. Tel. (690) 411004. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Mieszkanie 52m2, 3 pokojowe miesz-
kanie 52 m2 stan okolice Nowego Kle-
parza!!! 15 min spacerkiem od Rynku!! 
lokal nadaje sie zar&oacute;wno dla 
pary rodziny jak i jako inwestycja pod 
wynajem. Kraków Krowodrza, Łobzów. 
549.000. Tel. (515) 234864. Więcej na 
zoltyjez.com.pl
=Mieszkanie 45,6000m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKA-
LIZACJI. Apartamenty dla wymagają-
cych klientów. Nowoczesny 4-piętrowy 
budynek mieszkalny, znajdujący się w 
bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od 
Rynku Głównego. Kraków Krowodrza, 
Łobzów. 524.400. Tel. (515) 634552. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Mieszkanie 46,7900m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKA-
LIZACJI. Apartamenty dla wymagają-
cych klientów. Nowoczesny 4-piętrowy 
budynek mieszkalny, znajdujący się w 
bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od 
Rynku Głównego. Kraków Krowodrza, 
Łobzów. 538.085. Tel. (515) 634552. 
Więcej na zoltyjez.com.pl
=Mieszkanie 46,7900m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LO-
KALIZACJI. Apartamenty dla wymaga-
jących klient&oacute;w. Nowoczesny 
4-piętrowy budynek mieszkalny, znajdu-
jący się w bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 
km od Rynku Gł&oacute;wnego. Kraków 
Krowodrza, Łobzów. 538.085. Tel. (515) 
634552. Więcej na zoltyjez.com.pl

=Wynajmę M4 Olkusz, Konopnickiej. 
Tel. 507831722, 506197189.
=Mieszkanie do wynajęcia Bukowno 1 
Maja. Tel. (698) 175482.

=Mieszkanie 
7 1 , 4 0 0 0 m 2 , 
Do sprzedania 
nowoc z e sny, 
3 pokojowy 

apartament z dużym tarasem w cen-
trum miasta - al. Kijowska. Całodobowa 
ochrona, monitoring. We speak English. 
Mieszkanie o powierzchni 71,4 m2, znaj-
duje się na 2 piętrze apartamentowca 
z 2012 r. Kraków Krowodrza, Łobzów. 
855.000. Tel. (796) 541485. Więcej na 
zoltyjez.com.pl

=Mieszkanie 
2 9 , 4 3 0 0 m 2 , 
Kawalerka - 
W r o c ł a w s k a 
- 29,43m2 Do 

sprzedania świeża, jasna, wygodna 
kawalerka o powierzchni blisko 30 m2. 
Znajduje się na pierwszym piętrze w bu-
dynku z 2017 roku. Położona na Krowo-
drzy , przy ulicy Wrocławskiej. Kraków 
Krowodrza, Łobzów. 470.000. Tel. (501) 
227010. Więcej na zoltyjez.com.pl
=Do wynajęcia 3-pokojowe mieszka-
nie, umeblowane, Olkusz. Tel. (696) 
693607. 
=Mieszkanie 49,9600m2, NOWA IN-
WESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKA-
LIZACJI. Apartamenty dla wymagają-
cych klientów. Nowoczesny 4-piętrowy 
budynek mieszkalny, znajdujący się w 
bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od 
Rynku Głównego. Kraków Krowodrza, 
Łobzów. 549.560. Tel. (515) 634552. 
Więcej na zoltyjez.com.pl

Nauka
=Angielski- korepetycje, matura, egza-
min 8-klasisty. Pełny zakres. Tel. (664) 
183315.
=Korepetycje z matematyki. Tel. 
(733) 469645.
=Matematyka, fizyka. Tel. (532) 
230888.
=Centrum Języka Francuskiego “Le 
mag”: Nauczanie indywidualne, korepe-
tycje, szkolenia on-line, www.le-mag.pl. 
Tel: (660) 509899.
=Native speaker- hiszpański, angielski. 
Tel. (664) 183315.
=Niemiecki. Tel. (513) 705128.
=Angielski dla dzieci 3-6 lat, przez 
zabawę, 3-osobowe grupy. Tel. (608) 
313213.
=Francuski indywidualnie i grupowo. 
Tel. (604) 801498.
=Język polski- matura, egzamin 8-kla-
sisty, korepetycje. Tel. (664) 183315.
=Niemiecki- korepetycje, pełny zakres. 
Tel. (608) 313213.
=Francuski. Tel. (608) 313213.
=Rosyjski. Tel. (533) 324242.
=Biologia, Chemia matura 606 900 069
=Angielski. Tel. (721) 280563.
=Angielski, niemiecki- praktyczna na-
uka języka, zajęcia dla dorosłych, tłu-
maczenia. Tel. (600) 059085.
=Kompleksowe przygotowania ma-
turalne i testu 8-klasisty z matematyki 
oraz chemii na każdym poziomie. Tel. 
795769036.
=Niemiecki. Tel. (517) 344873.
=Pisanie i konsultacja prac. Tel. (600) 
059085.
=Prace wszystkie. Tel. (514) 068744.
=Biologia, chemia. Pełny zakres. Tel. 
(533) 324242.

=Korepetycje j.angielski 45zl/60min 
Bukowno 531 204 963 
=Włoski. Tel. (513) 705128.
=J.NIEMIECKI- tłumaczenia, korepety-
cje. Tel. (608) 576043.
=Angielski- matura podstawowa, roz-
szerzona. Nauczyciel, egzaminator. Tel. 
(600) 059085.

=Korepetycje z matematyki. Tel. (535) 
201701 po godz. 16.00. 

=Przygotowanie do matury z j. polskiego, 
poziom podstawowy i rozszerzony, egzami-
nator maturalny. Tel. (506) 217918.
=Język polski korepetycje. Tel. (514) 
068744.
=Matematyka -pełny zakres. Tel. (784) 
364271.
=Angielski. Tel. (513) 705128.

=Korepetycje z matematyki. Kontakt 
po godz. 16. Tel. (531) 337118. 

Zdrowie
=Borelioza- nalewka ze szczeci. Tel. 
(792) 316962.
=Ginekolog -położnik dr Danuta 
Piecuch-Gelner. NOWY ADRES: 
Olkusz, ul. kr. Kazimierza Wielkie-
go 63, poniedziałki, czwartki. Tel. 
(501) 745330.
=Centrum Diagnostyki Medycznej “En-
doscopica”. Gastroskopie. Kolonoskopie 
w znieczuleniu. USG, biopsje, gastrolo-
gia, kardiologia, ginekologia, medycyna 
sportowa, psychiatria i nie tylko. Tel. 
(605) 741989.

Towarzyskie
=Wdowa 57 lat pozna pana w stosow-
nym wieku, uczciwego, bez nałogów. 
Tel. (572) 520803.

=Poznam samotną Panią z domem, 
mieszkaniem, ok. 48-56 lat z Olkusza, 
Witeradowa, Osieka. Tel. (696) 135976, 
po 16.00.

=Samotny bez nałogów pozna panią 50 
plus. Tel. (889) 873985.

=Biuro matrymonialne “Romeo”. Ofer-
ty solidnie, tanio. Tel. (502) 363127.

Komunikaty
=Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie? 
Zamieść je w ramce! O szczegóły pytaj 
w biurze ogłoszeń Żółtego Jeża. 

=Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie? 
Zamieść je w kontrze! O szczegóły py-
taj w biurze ogłoszeń Żółtego Jeża. 

Różne
=Przyjmę ziemię. Tel. (507) 343625.

=Posprzątam garaż, piwnicę, wytnę 
drzewa, przytnę tuje. Tel. (507) 343625.

=Tarot. Tel. (727) 902003.

=Przyjmę ziemię. Tel. (518) 

120476.

Oddam za darmo
=Oddam onduline i gonty papowe, z 
demontażu. Tel. (664) 715121.

=Oddam gruz za darmo. Tel. (790) 

880784.

=Oddam kafle z rozbiórki pieca pokojo-
wego i kuchennego. Tel. (796) 057786.

=Oddam małą suczkę 2-letnią wystery-
lizowaną. Tel. (516) 650052.

=Nieruchomo-
ści “Twój Dom” 
mgr Barczyk 
Łukasz, licen-
cja 23472. Ol-

kusz, ul. kr. Kazimierza Wlk. 27, www.
bntwojdom.pl Tel. (500) 665322.

= V e s t a l i a 
Property Biuro 
Nieruchomości. 
Floriańska 2, 
32-300 Olkusz. 

Tel. (571) 255737, www.vestalia-pro-
perty.pl

=Nieruchomo-
ści- mgr prawa 
Beata Walków, 
Olkusz, ul. Ko-
ściuszki 12. Tel. 

(609) 465095 www.nieruchomosci-
-olkusz.pl

= N I E R U -
C H O M O Ś C I 
mgr JOANNA 
LEŚNIAK, nr 
licencji 14548. 

KREDYTY. Olkusz, ul. kr. Kazimierza 
Wielkiego 60 (dawny budynek Policji) 
. Biuro. Tel. (508) 186606, www.nieru-
chomosci-lesniak.pl

=Kupię działkę rolno-budowlaną 
Olkusz, okolice. Tel. (604) 790113.

=Kupię pole. Tel. (720) 839364.

=Kupię działki budowlane w Kluczach - 
szybka weryfikacja i transakcja. Tel. 504 
647 611

Garaże

=Kupię garaż murowany na os. Mło-
dych w Olkuszu. Tel. (797) 292878. 

=Blaszak do wynajęcia, Os. Młodych. 
Tel. (721) 280563.

=Kupię garaż w Olkuszu. Tel. (793) 
999910.

=Garaż do wynajęcia, blaszak, Witosa, 
Słowiki. Tel. (662) 317258.

=Do wynajęcia garaże o dużych po-
wierzchniach. Tel. (721) 667555.

=Żeromskiego do wynajęcia. Tel. (608) 
406739. 

Lokale użytkowe

=ODSTĄPIĘ GABINET KOSMETYCZ-
NY, SOLARIUM, PEDICURE. Tel. (509) 
556872. 

Oferty pracy

=Kucharzy/ kucharki przyjmę do 
pracy. Tel. (601) 515130 w godz. 8.00-
15.30. 

=AVON -zostań konsultantką! Tel. 
(697) 607500, https://start.avon.pl/ja-
dwiga-stopa
=Przyjmę piekarza lub osobę do przy-
uczenia. Sieniczno, ul Orzechówka 25. 
Tel. (889) 503363. 

=Zatrudnię operatora dźwigu samo-
chodowego, może być do przyuczenia, 
kat. C. Tel. (601) 747264, (32) 6491600, 
biuro@uniwersal.olkusz.pl
=Zatrudnię pomocnika hydraulika. Tel. 
(785) 217051.
=P.W Maxtop przyjmie do pracy: 
*Pracownik piekarni* ( Pomocnik 
piekarza) , *Magazynier* ( maga-
zyn mroźnia-chłodnia) , *Pracownik 
linii produkcyjnej*. Wymagana jest 
książeczka sanepidu, znajomość ob-
sługi komputera. Panią do sprzątania 
hali produkcyjnej i piekarni. Wymaga-
na jest książeczka sanepidu. Kontakt: 
kadry@maxtop.pl, Tel. (602) 744152. 

=Zatrudnię do Restauracji w Bolesła-
wiu kierowcę do rozwożenia pizzy. Tel. 
(601) 528037.
=Oferta pracy: PRACOWNIK BUDOW-
LANY. Zakres obowiązków: montaż 
płyt kartonowo-gipsowych, malowanie, 
szpachlowanie, montaż ścian systemo-
wych GK. Możliwa praca w soboty. Z 
Będzina i okolic pracodawca zapewnia 
dojazd do miejsca wykonywania pracy. 
Miejsce wykonywania pracy teren woj. 
śląskiego. Aktualne budowy: Katowice 
oraz Tychy. Wymagania: prawo jazdy 
kat. B. Pracodawca: PROFIS Usługi 
Ogólnobudowlane Daniel Majerski. 
Sposób aplikowania: bezpośrednio do 
pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy 
w Będzinie, Strzyżowicka 23A, 42-506 
Będzin, powiat: będziński, woj: śląskie. 
Osoba do kontaktu: Daniel Majerski, tel. 
516 357 364.
=Przyjmę górnika -emeryta. Tel. (501) 
620618.

=Praca od zaraz dla cieśli, zbroja-
rzy i pracowników ogólnobudow-
lanych. Tel. (660) 301559.
=PRACA: pracownik produkcji mas. 
Constans-Termit, umowa o pracę. Krzy-
kawka. Tel. (660) 446710.
=Oferta pracy: KIEROWCA KAT C. 
Zakres obowiązków: przywóz kruszywa 
i materiałów budowlanych z kopalni na 
teren budowy. Praca na terenie po-
wiatu zawierciańskiego. Wymagania: 
Prawo jazdy kat. C, doświadczenie na 
wskazanym stanowisku min. 2 lata. PJ 
„BUD-REM” Justyna Jaworska-Nowak. 
Sposób aplikowania: bezpośrednio do 
pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy 
w Zawierciu, Siewierska 78, 42-400 
Zawiercie, powiat: zawierciański, woj: 
śląskie. Osoba do kontaktu: Michał Ja-
worski-Nowak, tel. 510 260 568, 505 
610 100.
=Przyjmę do pracy fizycznej męż-
czyzn na tartak, z Olkusza lub oko-
lic. Tel. (602) 695183.
=Oferta pracy: KUCHARZ. Zakres obo-
wiązków: osoba przygotowywać będzie 
dania z zakresu kuchni orientalnej. Go-
dziny Pracy: 9:00-17:00 + soboty, nie-
dziele. Wymagania: umiejętność pracy 
w zespole. Mile widziane doświadczenie 
jako kucharz kuchni orientalnej. Praco-
dawca: kontakt przez PUP. Powiatowy 
Urząd Pracy w Katowicach, Pośpiecha 
14, 40-852 Katowice, powiat: m. Kato-
wice, woj: śląskie. Osoba do kontaktu: 
Maria Piechaczek, tel. 32-47-98-578, 
32-47-98-569, 32-47-98-575, 32-47-
98-576, 32-47-98-577, 32-47-98-579, 
32-47-98-580.
=Poszukuję opiekunki dla siedmiolatka, 
Podlipie 604447579
=BRUKARZY, GRUPY BRUKARSKIE, 
POMOCNIKÓW BRUKARZY, ZATRUDNI 
FIRMA. Tel. (694) 437580.
=Firma Videofonika z Trzebini zatrudni 
montera na produkcję. Mile widziana 
dyspozycyjność i chęć wyjazdów na 
instalacje. Praca w branży technologii 
multimedialnych. Tel. (32) 7141396. 
=Praca ba budowie. Stawka do nego-
cjacji. Tel. (665) 980964.

=Szukamy odpowiedzialnej i doświad-
czonej osoby na stanowisko: specjali-
sta ds. księgowo-kadrowych. Wy-
kształcenie średnie kierunkowe. Praca 
w Olkuszu. Proszę o kontakt na nr Tel. 
784018990. 

=Zatrudnię pracownika biurowego. Tel. 
(882) 696037.
=Zatrudnię fizjoterapeutę, opiekunki 
do starszych osób i pomoc opiekunek na 
umowy w pensjonatach dla osób star-
szych w Bukowno, Laski /k Bolesławia. 
Praca w godzinach 6-18 albo popołu-
dniowych. Tel. (666) 862780.
=Zakład Mięsno-Wędliniarski w 
Sułoszowej zatrudni pracownika 
na rozbiór mięsa wieprzowego i 
wołowego lub na produkcję wę-
dlin. Praca na cały etat. Tel. (694) 
585797. 

=Zatrudnię do punktu sprzedaży okien 
i drzwi. Tel. (668) 821181.
=Przyjmę cieśli, murarzy, dekarzy, 
pomocników. Wysokie wynagrodzenie. 
Tel. (536) 996681. 

=Przyjmę operatora na dźwig i na 
zwyżkę. Tel. (501) 620618.
=Firma Superdrew zatrudni 
technologa produkcji oraz stola-
rzy, operatorów maszyn, pomoc-
ników stolarskich do przyuczenia 
-do pracy przy produkcji stolarki 
okiennej. Olkusz, ul. Sikorka 51. 
Kontakt: rekrutacja@superdrew.
pl Tel. (602) 152543. 

=Firma budowlana przyjmie pracow-
ników do dociepleń elewacji, kafelkarzy 
oraz innych specjalności budowlanych 
również pomocników. Wynagrodzenie 
do 25 zł/godz., płatne na koniec tygo-
dnia. Tel. (508) 375081. 

=Pilnie poszukuję pracownia na budo-
wę, pomocnika murarza, zbrojarza. Tel. 
(501) 510110.
=PRZYJMĘ DO BIURA RACHUNKOWE-
GO OSOBĘ NA PEŁNY ETAT ZE ZNA-
JOMOŚCIĄ PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI, 
PRACA NA PROGRAMIE OPTIMA. Tel. 
(509) 018759.

=Sprzedawca na dziale budowlanym/
Doradca Klienta. Wymagana chęć do 
pracy. Praca w Libiążu. Kontakt: PUP 
CHRZANÓW. Tel. (32) 7533861,862.

=Firma Higher poszukuje do współ-
pracy kosztorysanta budowlanego. Tel. 
(511) 334244. 

=Przyjmę pomocnika lakiernika samo-
chodowego. Tel. (690) 960096. 

=OPERATORA KOPARKI I KOPARKO-
-ŁADOWARKI Z DOŚWIADCZENIEM 
ZATRUDNI FIRMA. Tel. (694) 437580.
=Zatrudnię pracowników do pro-
dukcji palet. Tel. (886) 884267, 
(600) 855532. 

=KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘ-
ŻAROWYCH Z KAT. C, C+E ZATRUDNI 
FIRMA. Tel. (694) 437580.
=Przyjmę pracownika na dachy. Tel. 
(507) 343625.
=Zatrudnię hydraulika. Tel. (785) 
217051.
=Przyjmę pracownika do prac budow-
lanych. Tel. (516) 127220.
=Ex-Pro Sp. z o.o. w Kluczach, poszu-
kuje pracownika na stanowisko auto-
matyk-elektryk z doświadczeniem. CV 
proszę przesyłać na e-mail - biuro@
ex-pro.pl
=W związku z rozwojem firmy Okno 
Projekt zatrudnimy montażystę 
okien, drzwi, pomocnika. Tel. (607) 
764125. Email: biuro@okno-projekt.pl 

=Przyjmę pracowników na budowę. 
Tel. (508) 495243.
=Praca przy dociepleniach budynków. 
Wymagane doświadczenie. Wysokie za-
robki. Tel. (500) 150669.
=Przyjmę osobę do pracy w barze, 
możliwy staż. Tel. (608) 839364.
=Zatrudnię stróża. Praca na terenie 
Klucz. Tel. (600) 554003.
=Zatrudnię mechanika samocho-
dów ciężarowych lub osobę chętną do 
przyuczenia. Tel. (600) 281725, (600) 
554003.
=Przyjmę mechanika na pełny etat, do-
bre wynagrodzenie. Tel. (502) 264274. 

=Zatrudnię pracownika budowlanego. 
Okolice Wolbrom, Trzyciąż. Tel. (505) 
901247.
=Oferta pracy: POMOCNICZY ROBOT-
NIK BUDOWLANY. Zakres obowiązków: 
mieszanie wylewanie materiałów tj. 
gips, zaprawa murarska, beton; kopanie 
i wypełnianie dołów, rowów, utrzymanie 
czystości w miejscu pracy, posługiwanie 
się prostymi narzędziami tj. łopata, ki-
lof, taczka; ładowanie, rozładowywanie 
materiałów budowlanych, materiałów 
wydobytych, maszyn oraz sprzętu i 
transportowanie ich w obrębie miejsc 
prowadzenia prac za pomocą taczek, 
wózków ręcznych, nosideł ręcznych do 
cegieł. Miejsce pracy: siedziba firmy Ka-
towice oraz teren całego kraju według 
zleceń. Godziny pracy: 6:00-14:00. Mile 
widziane doświadczenie zawodowe w 
branży wodno-kanalizacyjnej. Praco-
dawca: kontakt przez PUP. Powiatowy 
Urząd Pracy w Katowicach, Pośpiecha 
14, 40-852 Katowice, powiat: m. Kato-
wice, woj: śląskie. Osoba do kontaktu: 
Agnieszka Muc, tel. 32-47-98-577, 32-
47-98-569, 32-47-98-575, 32-47-98-
576, 32-47-98-578, 32-47-98-579, 32-
47-98-580. 
=Praca dla murarza, pomocnika. 16-27 
zl/h. Tel. (570) 080550.
=Przyjmę spawacza elektrycznego 
-elektroda. Tel. (501) 620618.
=Rzeźnik-masarz z możliwością za-
mieszkania. Tel. (532) 524622.
=Pracownik gospodarczy w zakładzie 
masarskim z możliwością zamieszkania. 
Tel. (532) 524622.
=ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT C E ( 
LORA) . Tel. (604) 503205.

=Mechanika lub osobę młodą do 
przyuczenia zatrudnię przy wózkach 
widłowych. Tel. (501) 045605. 

=Przyjmę na suwnicę. Tel. (501) 
620618.
=Zatrudnię pracownika do prac re-
montowo-wykończeniowych oraz ocie-
pleń. Praca cały rok. Tel. (606) 755075. 

=FIRMA ZATRUDNI ŚLUSARZA 
-SPAWACZA, OSOBĘ DO PRZY-
UCZENIA NA WYPALARCE LASE-
ROWEJ. Tel. (602) 553084. 

=Zatrudnię mechanika do samochodów 
ciężarowych. Tel. (601) 747264.
=Oferta pracy: INSPEKTOR W DZIA-
LE KSIĘGOWO-FINANSOWYM. Zakres 
obowiązków: księgowanie faktur kosz-
towych, rozliczenia międzyokresowe 
kosztów, przygotowanie JPK VAT, doli-
czenia współczynnika proporcji VAT w 
działalności mieszanej, praca na terenie 
Sosnowca. Wymagania: wykształcenie 
wyższe kierunek rachunkowość, finan-
se, minimum 3 lata doświadczenia w 
pełnej księgowości, znajomość ustawy 
o rachunkowości, o VAT. Pracodawca: 
kontakt przez PUP. Powiatowy Urząd 
Pracy w Sosnowcu, Rzeźnicza 12, 41-
200 Sosnowiec, powiat: m. Sosnowiec, 
woj: śląskie. Osoba do kontaktu: Elż-
bieta Gwóźdź, tel. (32) 2978771, e-mail 
egwozdz@pup.sosnowiec.pl
=Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu 
zatrudni kucharza. Praca w systemie 
2-zmianowym. Wymagane wykształ-
cenie min. zasadnicze zawodowe: ku-
charz. Mile widziane doświadczenie na 
ww. stanowisku. Kontakt: (32) 6433739 
wew. 46. 
=MONTERÓW ZEWNĘTRZNYCH SIE-
CI WOD.-KAN. ZATRUDNI FIRMA. Tel. 
(694) 437580.

=Praca dla przedstawiciela handlo-
wego. CV prosimy składać w siedzibie 
firmy, Sieniczno, ul. Orzechówka 25 lub 
mail: ogloszeniapiekarnia@gmail.com 

=Praca od zaraz dla pracowników 
ogólnobudowlanych i porządkowych, 
prawo jazdy kat. B mile widziane. Tel. 
(502) 789465.
=Piekarnia ze Smakiem zatrudni kie-
rowcę do rozwożenia pieczywa. Praca 
w godz. 2.00-10.00. Umowa o pracę. 
Tel. (660) 753652. 

=Przyjmę brygadę do dociepleń bu-
dynków, praca na terenie: Olkusz, Klu-
cze, Jaroszowiec. Tel. (503) 115995. 
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=ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ C+E KRAJ. 
Tel. (602) 695183.
=Oferta pracy: PRZEDSTAWICIEL 
HANDLOWY-KIEROWCA KAT. B. Zakres 
obowiązków: dostawa art. spożywczych 
do sklepów samochodem dostawczym, 
praca w godz 6-14 na terenie wojewódz-
twa śląskiego. Wymagania: wykształce-
nie średnie, mile widziane doświadcze-
nie zawodowe, wymagane prawo jazdy 
kat. B, mobilność, kreatywność. Z.P.H.U. 
„EMTEX” Michał Picheta. Sposób apliko-
wania: bezpośrednio do pracodawcy. 
Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, 
Borowa 31, 42-400 Zawiercie, powiat: 
zawierciański, woj: śląskie. Osoba do 
kontaktu: Michał Picheta, tel. 602 338 
156, (32) 6721570.
=Oferta pracy: MURARZ. Zakres obo-
wiązków: proste prace budowlane. Pra-
codawca: Dominik Ciechanowski Lasser-
tech. Sposób aplikowania: bezpośrednio 
do pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy 
w Dąbrowie Górniczej, Łączna 39/30, 
41-303 Dąbrowa Górnicza, powiat: m. 
Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie. Osoba 
do kontaktu: Monika Simsak, tel. 507 
136 853, 501 089 175, e-mail:  biuro.
lassertech@interia.eu 
=Oferta pracy: BRUKARZ. Zakres obo-
wiązków: układanie kostki brukowej i 
pozostałe prace z tym związane, praca 
na terenie powiatu zawierciańskiego. 
Wymagane doświadczenie zawodowe 
na wskazanym stanowisku min. 1 rok. 
Pracodawca: PJ „BUD-REM” Justyna 
Jaworska-Nowak. Sposób aplikowania: 
bezpośrednio do pracodawcy. Powiato-
wy Urząd Pracy w Zawierciu, Siewierska 
78, 42-400 Zawiercie, powiat: zawier-
ciański, woj: śląskie. Osoba do kontak-
tu: Michał Jaworski-Nowak, tel. 510 260 
568, 505 610 100.

=Firma z Bukowna zatrudni kierow-
ców C+E. Praca na miejscu. Tel. (696) 
580805. 

=Zatrudnię ekspedientkę do sklepu 
spożywczego Olkusz, Pomorzany oraz 
Gorenice. Tel. (500) 136229.
=Zatrudnię kierowcę kat.D (bus) . 
Tel.508081370
=Zatrudnimy tokarza, frezera, spawa-
cza, operatora tokarki CNC ze znajo-
mością podstawowego programowania. 
Praca zmianowa. Trzebinia. Tel. (32) 
6110403. E-mail:sofitec@op.pl
=Przyjmę kierowcę na międzynarodów-
kę, kat. C+E, tygodniowe wyjazdy, jazda 
na chłodniach. Tel. (532) 853275.
=Przyjmę kierowcę kat. D, C+E, z oko-
lic Sławkowa. Tel. (730) 839364. 
=Zatrudnię pomocników i samodziel-
nych budowlańców na budowę, praca 
na terenie Olkusza. Wysokie zarobki. 
Tel. (609) 524866.
=Zatrudnię do produkcji drożdżó-
wek. Cukiernia Wielka Wieś. Tel. (12) 
4191058, (533) 875822.
=Poszukuję opiekunki do starszej pani 
chodzącej, całodobowo w Olkuszu - Pa-
kuska. Telefon (609) 795179.
=Zatrudnię pracowników- etat, tak-
że weekendy. Kebab u Kozła, Olkusz 
przy Carrefour i przy OFNE. Tel. (604) 
596146.
=Zatrudnię kierowcę kat. C E. Wysokie 
wynagrodzenie, stała praca. Tel. (539) 
909293.

Szukam pracy

=Emeryt podejmie pracę jako stróż, 
kat. B,T. Tel. (519) 489748.
=”Złota Rączka” -pomaluję, mały re-
mont, pospawam, naprawię. Tel. (880) 
085853.

=Praca w warsztacie wulkanizacyjno-
-mechanicznym dla osoby z doświadcze-
niem lub do przyuczenia. Ama-Serwis, 
ul. Spółdzielcza 2. Tel. (32) 6454939.
=Oferta pracy: PRZEDSTAWICIEL 
HANDLOWY. Zakres obowiązków: po-
zyskiwanie nowych klientów na terenie 
całej Polski; Tworzenie specyfikacji i 
ofert produktowych i wykonawczych dla 
klientów; Analiza rynku oraz monitoring 
działań konkurencji; Dbanie o kontakt i 
utrzymywanie relacji z klientami firmy; 
Prowadzenie rozmów handlowych z 
klientami biznesowymi i indywidualnymi. 
Wymagane wykształcenie min. średnie, 
doświadczenie zawodowe min. 1 rok na 
stanowisku przedstawiciela handlowego 
lub podobnym stanowisku; Umiejętność 
obsługi komputera. Pracodawca: Kance-
laria Księgowo-Podatkowa Ewa Siewier-
ska. Sposób aplikowania: bezpośrednio 
do pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy 
w Katowicach, 40-074 Katowice, po-
wiat: m. Katowice, woj: śląskie. Osoba 
do kontaktu: Ewa Siewierska. E-mail: 
krpprestige@gmail.com
=Oferta pracy: PALACZ. Zakres obo-
wiązków: obsługa kotłów centralnego 
ogrzewania w placówkach oświatowych 
Gminy Dąbrowa Górnicza; praca zmia-
nowa, w godzinach nocnych. Wymaga-
nia niezbędne: wykształcenie zawodowe 
lub średnie, umiejętności do prawidło-
wego wykonywania obowiązków, zna-
jomość przepisów BHP, kwalifikacje 
uprawniające do zajmowania się eksplo-
atacją kotłów parowych oraz wodnych 
na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy 
powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami po-
mocniczymi, profesjonalne podejście do 
wykonywanej pracy. Wymagania dodat-
kowe: pozytywne nastawienie, komuni-
katywność, dokładność, samodzielność, 
bardzo dobra organizacja pracy, umie-
jętność pracy w zespole, zaangażowanie 
w wykonywaną pracę, mile widziane 
umiejętności instalatorskie oraz ogólno-
budowlane, znajomość przepisów prawa 
powszechnego. Pracodawca: Centrum 
Usług Wspólnych w Dąbrowie Górniczej. 
Sposób aplikowania: bezpośrednio do 
pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy w 
Dąbrowie Górniczej, Legionów Polskich 
69, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powiat: 
m. Dąbrowa Górnicza, woj: śląskie.
=Poszukuję pomocy w warsztacie me-
chanicznym. Tel. (662) 543524.
=Przyjmę do pracy na dachy. Tel. (664) 
180393. 
=ZATRUDNIMY KIEROWCÓW C E 
W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM. 
WIĘCEJ INFO. Tel. (530) 248207 .
=Zatrudnię pracownika budowlanego 
do montażu okien, drzwi. Tel. (668) 
821181.
=Kucharza do Restauracji w Bolesła-
wiu przyjmę. Tel. (601) 528037.
=Zatrudnię kierowcę kat. C E, między-
narodówka, chłodnie,
kraje UE. Kontakt: (604) 472626, (668) 
668193.
=Zatrudnię pomocnika budowlanego. 
Tel. (668) 821181.
=Zatrudnię kierowcę z kat. D. Tel. 
(606) 351166. 

=Ekspedientkę do sklepu mięsnego w 
Krakowie lub Zielonkach zatrudnię. Tel. 
(532) 524622.
=Zatrudnię kierowców Uber Bolt. Tel. 
(514) 068744.
=Firma Pakorex szuka magazyniera, 
wymagana obsługa komputera. Tel. (32) 
6249901.
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Jaki materiał najlepiej 
sprawdzi się na elewacji domu?

Elewacja to nie tylko wizytówka 
domu. Spełnia ona bardzo ważną 
funkcję, chroniąc budynek przed 
czynnikami panującymi na zewnątrz. 
Dlatego tak ważne jest zastosowanie 
na niej materiałów o jak najlepszych 
parametrach, które pozwolą cieszyć 
się osiągniętym efektem przez wie-
le lat i nie będą narażać właścicieli 
na częste prace konserwacyjne czy 
remonty. Na rynku dostępnych jest 
bardzo dużo różnych produktów o 
określonych wadach i zaletach, które 
można zastosować do wykończenia 
zewnętrznych ścian domu. Bardzo 
ważne jest, aby wybór, jaki zostanie 
dokonany, był świadomy, a jego głów-
ną wytyczną nie była tylko cena.

cd. na str. 2

n Wybór materaca - jak 
się za to zabrać? - str. 3

n Nowe drzwi 
wewnętrzne - str. 4

n Jak skutecznie 
zapobiegać pękaniu 
drewna 
- str. 9

n Jaka bejca 
do drewna na zewnątrz 
- str. 10

Wydawca: FIRMA NEON | Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. 
Przyjmowanie ogłoszeń: 

Olkusz, ul. kr. K. Wielkiego 14, biuro czynne pon. - pt. w godz. 8:00-17:00,
Tel. (32) 641-34-49, (32) 754-54-99, fax (32) 733-73-32
e-mail: biuro@zoltyjez.com.pl, katarzyna.barczyk@zoltyjez.com.pl
www.zoltyjez.com.pl
Gazeta kolportowana do wszystkich mieszkań i firm w Olkuszu oraz dostępna w Bogucinie Dużym, Bogucinie Małym, Bolesławiu, Borze Biskupim, Braciejówce, Brzozówce, Bukownie, Bydlinie, Chechle, Chełmie, 
Chrząstowicach, Cieślinie, Czarnym Lesie, Czubrowicach, Dłużcu, Domaniewicach, Golczowicach, Gołaczewach, Gorenicach, Hutkach, Jangrocie, Jaroszowcu, Kluczach, Kogutku, Kolbarku, Kosmolowie, Kwaśniowie, 
Krążku, Krzu, Krzykawie, Krzywopłotach, Laskach, Lgocie, Małobądzu, Michałówce, Niesułowicach, Olewinie, Osieku, Pazurku, Podgrabiu, Podlesiu, Podlipiu, Pomorzanach, Przegini, Rabsztynie, Racławicach, Rodakach, 
Ryczówku, Sienicznie, Sławkowie, Sułoszowej, Troksie, Trzyciążu, Ujkowie Nowym, Wierzchowisku, Witeradowie, Wodącej, Wolbromiu, Zalesiu Golczowskim, Załężu, Zawadzie, Zarzeczu, Zedermanie, Zimnodole, Żuradzie.

Punkty przyjmowania ogłoszeń drobnych:
* Bukowno - Galeria PC G&M, ul. Nowa 12,
* Klucze - Intencom, ul. Stawowa 2b,
* Wolbrom - Interkonekt, ul. Marszałka Piłsudskiego 57a,
* Olkusz - Helkus - pieczątki - wizytówki, ul. Rabsztyńska 2 (stoisko Carrefour),
* Sławków - Spi-Net, Rynek 36.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczanych ogłoszeń.
Opracowanie graficzne ogłoszeń

jest własnością Wydawcy i nie może być
powielane bądź wykorzystywane
(w części lub całe) bez jego zgody.

Ogłoszenia do nowego numeru ŻJ 
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Tu jest PRACA

ZPTS INGREMIO – PESZEL Bolesław
zatrudni pracownika na stanowisko

KONTROLERA JAKOŚCI

- interesującą pracę w rmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania
  i nowoczesne technologie,

- możliwość rozwoju zawodowego,

- stabilność zatrudnienia w rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.   

- odpowiedzialności, zaangażowania, umiejętności pracy w zespole,

Oczekiwania:

- blokowanie wyrobów niezgodnych z wymaganiami oraz odpowiednie
ich znakowanie,

- raportowanie wyników badań z przeprowadzonych kontroli,

- umiejętności obsługi urządzeń pomiarowych (suwmiarka, grubościomierz),

- gotowości do pracy zmianowej,

- ocena wyrobów na podstawie wyników przeprowadzonych badań, 

- wprowadzanie i monitorowanie działań korygujących, analizy części, 
niezgodnych, udziału w spotkaniach dotyczących rozwiązywania problemów.

- zdolności organizacyjnych,

- bieżąca kontrola aktualnie produkowanych wyrobów,

- mile widziane doświadczenie na stanowisku kontrolera,

- komunikatywności.

- wykształcenia średniego, mile widziane o prolu technicznym,

Oferujemy:

- znajomości pakietu MS Ofce (World, Excel),

- umiejętności pracy pod presją czasu,

- umowę o pracę na pełen etat,

Opis stanowiska:
- pobieranie prób do badań oraz wykonywanie badań zgodnie z planem kontroli,

Zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o wysyłanie CV
ze zdjęciem na adres mailowy:
rekrutacja@ingremio.com.pl

Praca w systemie 3-zmianowym.

Oferujemy:
- stabilność zatrudnienia - pełny etat;
- motywacyjny system wynagrodzenia.
Wymagania:
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego;
- dyspozycyjność, gotowość do odbywania częstych podróży
  służbowych. 

specjalista ds. remontów
Oferujemy:
- stabilność zatrudnienia - pełny etat.
Wymagania:
- dobra znajomość rysunku technicznego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie c.v., listu 
motywacyjnego wraz ze zdjęciem na adres: P.P.U.H. „STATECH”

32-310 Klucze;  Klucze - Osada 4
Tel./fax 32/642 80 49; kom. 608 45 77 58

lub e-mail: s.molenda@statech.pl
info@statech.pl

P.P.U.H. ”STATECH” Molenda Stanisław
www.statech.pl

 poszukuje osób na stanowiska: 

doradca techniczno-handlowy

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@bilstein-polska.pl 

Firma „BILSTEIN-POLSKA” Sp. z o.o., 
ul. Miechowska 58, 32-340 Wolbrom

 poszukuje pracownika do pracy na stanowisko

operator maszyn sterowanych
numerycznie CNC  

 Mile widziane wykształcenie techniczne,
znajomość rysunku technicznego
oraz przyrządów pomiarowych.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@bilstein-polska.pl 

Firma „BILSTEIN-POLSKA” Sp. z o.o., 
ul. Miechowska 58, 32-340 Wolbrom

 poszukuje pracownka do pracy na stanowisko

 kontroler jakości 
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Jaki materiał najlepiej ... 
cd. ze str. 1

W ostatnich latach można zaobserwować, 
że inwestorzy starają się łączyć ekonomię z 
estetyką. Preferują przede wszystkim proste 
formy, bez licznych detali, z przyciągającymi 
wzrok elewacjami. Do wykończenia domów 
używa się różnych materiałów, takich jak na 
przykład: tynk, naturalne drewno czy deski 
elewacyjne z włókno-cementu. Sprawdźmy 
z czym wiąże się wybór poszczególnych 
produktów.

Tynk, naturalne drewno 
czy deski z włókno-cementu?

Nadal najczęściej na elewacjach możemy 
spotkać tynk. To jedno z najbardziej ekono-
micznych rozwiązań. Jego zaletą jest także 
szeroka paleta barw, dzięki której można 
wyróżnić dom, wybierając kolor najbardziej 
odpowiadający inwestorowi. Szeroka oferta 
różnych rodzajów tynków pozwala wybrać 
ten, który w największym stopniu spełni 
oczekiwania inwestora. Tynk akrylowy wy-
różnia się wysoką odpornością na uszkodze-
nia mechaniczne, jest jednak wrażliwy na 
silne słońce oraz mróz. Główną zaletą tynku 
mineralnego jest bardzo wysoka przepusz-
czalność pary, wymaga on jednak pokrycia 
farbą elewacji, co generuje dodatkowe kosz-
ty oraz wymaga więcej czasu i pracy. Tynki 
silikonowe i silikatowe zapewniają większą 
trwałość, są jednak najdroższe. Jednym z 
największych zagrożeń przy wyborze tego 
rodzaju pokrycia elewacji jest to, że może 
dochodzić na niej do spękań, które najczę-
ściej są efektem nieprawidłowego montażu. 
Tynk narażony jest także na działanie wilgo-
ci, która może spowodować powstanie na-

lotu na ścianach, a w trakcie montażu należy 
wykorzystywać wyłącznie przeznaczone do 
tego zadania preparaty.
Ponadczasowy i niezwykle piękny efekt na ele-
wacji daje zastosowanie na niej naturalnego 
drewna. Ociepla on wizerunek domu i dodaje 
mu elegancji. Odpowiednio wyprofilowane de-
ski idealnie wpisują się w styl skandynawski, 
który już od dłuższego czasu zyskał swoich 
zwolenników, ale także w innych stylach ar-
chitektonicznych można je z powodzeniem 
stosować. Drewnem można nie tylko pokryć 
cały budynek, ale także poszczególne jego 
elementy, uzyskując w ten sposób charaktery-
styczne akcenty. Często stosowane jest w po-

łączeniu z innymi materiałami, takimi jak np. 
cegła czy wspomniany wcześniej tynk. Nale-
ży jednak pamiętać o odpowiednim przygoto-
waniu i zabezpieczeniu desek oraz regularnej 
konserwacji, aby jak najdłużej cieszyć się z 
uzyskanego efektu. To właśnie konieczność 
powtarzania prac konserwujących należy do 
jednych z największych wad materiału.
Alternatywą dla naturalnego drewna są de-
ski z włókno-cementu. Nie wymagają one 
ani dodatkowego zabezpieczenia, ani pielę-
gnacji, co zwłaszcza w przypadku dużych 
powierzchni stanowi niewątpliwą korzyść. 
Na rynku coraz większą popularnością cie-
szą się deski elewacyjne z włókno-cementu 

Cedral. Do produkcji włókno-cementu wyko-
rzystywane są naturalne surowce (takie jak 
woda, piasek, włókna celulozowe), co spra-
wia, że nie zawiera on żadnych szkodliwych 
dla środowiska substancji i jest neutralny 
dla zdrowia. Jest niezwykle trwałym materia-
łem (jego żywotność wynosi ponad 50 lat), 
odpornym na gnicie, pleśń oraz działanie 
bakterii i owadów. Wykonane z niego deski 
Cedral cechuje lekkość a przy tym niezwykła 
wytrzymałość na wszelkie warunki atmosfe-
ryczne (słońce, deszcz, wiatr, zimno). Deski 
są także ognioodporne (posiadają doskona-
łą klasę odporności ogniowej A2-s1, d0, która 
oznacza, że są niepalne). Cedral oferuje kom-
pleksowe rozwiązania, dzięki czemu instala-
cja na elewacji jest niezwykle prosta. Deski 
z włókno-cementu łatwo przyciąć i nie ma 
potrzeby wcześniejszego ich nawiercania, 
a duży wybór pasujących profili zapewnia 
idealne wykończenie. Materiał dostępny jest 
w szerokiej palecie trwałych kolorów, które 
można łatwo dopasować do wybranego pro-
jektu. Deski elewacyjne Cedral nie wymagają 
regularnej konserwacji czy wcześniejszego 
przygotowania. Otrzymany materiał nadaje 
się od razu do montażu (który może odby-
wać się przez cały rok), na fasadzie budynku. 
Jeżeli ulegną zabrudzeniu łatwo je wyczy-
ścić przy pomocy wody i mydła.
Na rynku budowlanym jest dostępnych 
jeszcze więcej, nie omówionych powyżej 
rozwiązań, która można zastosować na fa-
sadzie budynków. Jaki materiał sprawdzi się 
w takim razie najlepiej na elewacji? Przede 
wszystkim należy wybrać to, co najważniej-
sze jest dla inwestora pod względem este-
tyki i trwałości oraz mieści się w ustalonym 
przez niego budżecie. Każdy materiał ma 
swoje zalety, ale także wady, które należy na 
spokojnie rozważyć, by być w pełni usatys-
fakcjonowanym z podjętej decyzji i cieszyć 
się nią jak najdłużej.

Źródło: www.cedral.pl

REKLAMA

3

Na materacu spędzamy około trzech ty-
sięcy (!) godzin w ciągu roku, ale na zakup 
nowego decydujemy się rzadko, średnio 
raz na dekadę. Więc jeśli zachodzi po-
trzeba wymiany, często nie wiadomo jak 
się za to zabrać, zwłaszcza, że internet 
wypchany jest marketingowymi poradni-
kami, nierzadko szkodliwymi.

Najczęstsze pytanie 
- pianka czy sprężyna?

Na rynku spotkamy wiele rodzajów rdzeni ma-
teraca. Klasyczne, zbudowane na sprężynach 

Wybór materaca 
- jak się za to zabrać?

lub pianach, latekstowe, z wkładem 
kokosowym etc. I z doświadczenia 
możemy powiedzieć, że skupianie 
się na tym początku jest dość 
zgubne. Każdy człowiek ma swoje 
indywidualne uwarunkowania jeśli 
chodzi o budowę ciała i preferen-
cje co do twardości. Często rodzaj 
materaca, który spasował znajome-
mu lub komuś z rodziny, dla nas nie 
będzie odpowiedni.

Nie zakładaj zatem z góry, że na 
pewno chcesz sprężynę lub na 
pewno piankowy. Odwiedź salon 
i własnym ciałem sprawdź kilka 
modeli.

Materace piankowe
Rodzajów pian jest mnóstwo, przez co i ma-
terace zbudowane na piankach mogą mocno 
się od siebie różnić. Wśród modeli pianowych 
znajdziemy bardzo twarde, jak i te zupełnie mięk-
kie. Wiele modeli z wyższej półki posiada piany 
termoelastyczne, czyli materiał dostosowujący 
się do użytkownika pod wpływem temperatury i 
nacisku – zazwyczaj takie materace są w Polsce 
certyfikowane medycznie (możemy to rozróżnić 
po 8% - zamiast 23% - VAT na fakturze).

Materace sprężynowe

Wkłady materacy sprężynowych różnią się 
od siebie dwoma kwestiami – ilością sprężyn 

(podawaną zazwyczaj w liczbie na m2) oraz 
rodzajem materiału na zewnątrz sprężyny. Osią-
gnięta docelowo twardość zależy zwłaszcza od 
tego drugiego, jeśli umieszczono tam miękką 
piankę lateksową – to cały materac będzie 
dość miękki. I odwrotnie – jeśli na wkładzie 
sprężynowym umieszczono twardą piankę HR 
i dodano matę kokosową, takie modele będą 
dość twarde. Nadmienić tu należy, że jedyną 
rolą maty kokosowej jest właśnie utwardzenie 
materaca.

Pod materacem

Bardzo ważną kwestią, często ignorowaną jest 
stelaż, na którym docelowo leży materac. Nie-
istotne, czy łóżko jest tapicerowane czy drew-
niane, wymyślne czy proste – materac powinien 
być umieszczony na stelażu elastycznym. Czyli 
takim, w którym deseczki się uginają chociaż 
w jedną stronę, a przerwy pomiędzy nimi nie 
wynoszą więcej niż cztery centymetry. Znacznie 
podnosi to komfort użytkowania materaca oraz 
przedłuża jego żywotność.

Gwóźdź programu 
- wizyta w salonie

Znamy już podstawy budowy i różnice pomiędzy 
materacami, teraz więc najważniejsza kwestia, 
dobór tego najbardziej odpowiedniego dla nas. 
Aby zrobić to rzetelnie, trzeba spróbować po-
łożyć się co najmniej na kilku modelach. Cała 
gama indywidualnych upodobań i różnic spra-
wia, że nie da się dobrze dopasować modelu 
tylko z jego opisu. Często wystarczy kilkanaście 
minut, próba na dwóch, trzech modelach i już 
jesteśmy zdecydowanie mądrzejsi – wiedząc, 
co nam bardziej odpowiada, a co kompletnie 
nie. Jeśli mamy taką możliwość, warto sko-
rzystać z rady doświadczonego doradcy, który 
przybliży konkretne różnice pomiędzy modelami 
materacy.

Producenci i gwarancje

Czemu jest ich tak wielu i którego wybrać? To 
zapewne jedno z kluczowych pytań, jakie zadaje 
sobie osoba poszukująca nowego materaca. 
Zwłaszcza, jeśli robi to pierwszy raz. Materac 
wbrew pozorom jest produktem bardzo łatwym 
do wyprodukowania, stąd rynek dość mocno 
zalewają produkty pochodzenia „garażowego”. 
Aby uniknąć niepotrzebnego zawodu i koniecz-
nej wymiany takiego materaca już po kilku, kil-
kunastu miesiącach, warto postawić na marki 
z wieloletnim doświadczeniem. Zwłaszcza, że 
tego typu producenci mają już zazwyczaj swoje 
własne półprodukty (np. pianki) – opatentowa-
ne i sprawdzone w praktyce przez lata.

Dobrym sposobem weryfikacji producenta jest 
oferowana przez niego gwarancja na produkt. 
Materac to nie telewizor czy pralka, nikt nie 
będzie nas namawiał na zakup dodatkowej 
gwarancji. Za minimum przyzwoitości uznać 
możemy 5-letnią gwarancję. Jeśli jest krótsza, 
powinna zapalić się nam czerwona lampka. 
Ważna jest też treść gwarancji – aby obejmo-
wała ona ewentualne odkształcenia materaca.

Najbardziej niedoceniany 
przedmiot w domu

Reasumując, aby nie żałować i nie wybrać 
materaca zbyt pochopnie – warto się do tego 
nieco przyłożyć i poświęcić kilka chwil w wy-
specjalizowanym salonie. Spędzamy na tym 
„przedmiocie” sporą część (według badań – 
średnio około 1/3) życia, więc dobrze, aby był 
odpowiednio do nas dostosowany. Nie trzeba 
nikogo uświadamiać, jak ważną rolę pełni sen 
w naszym codziennym funkcjonowaniu, więc 
zadbajmy nie tylko o jego ilość, ale i jakość.

Źródło: Dzięki uprzejmości Centrum Sypialni, 
www.centrumsypialni.pl
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Nowe drzwi wewnętrzne
Szykując się do remontu, który będzie obejmował wymianę drzwi należy się odpowiednio przygotować, 
w poniższym artykule zawarta jest w pigułce podstawowa wiedza na temat drzwi wewnętrznych.

Od czego zacząć?
Pierwszą i najistotniejszą informacją jest to, 
że na wymarzone drzwi trzeba czekać. Drzwi 
to produkt, w którym sami określamy model, 
kolor i wielkość, także jest wykonany na nasze 
zamówienie. Oznacza to, że należy go wypro-
dukować, obecnie czas oczekiwania na drzwi 

waha się od 10-12 tygodni. Są oczywiście drzwi 
dostępne „od ręki” ale tu wybór jest ograniczony 
do kilku modeli i kolorów oklein, które nieko-
niecznie muszą przypaść nam do gustu. Zatem 
jeżeli zamierzamy wymienić drzwi lepiej zacząć 
szukać odpowiednio wcześnie, żeby uniknąć 
nerwów pod koniec remontu, kiedy będą one 
nam potrzebne. Drzwi montujemy, kiedy podłogi 
już leżą, a ściany są pomalowane.

Na rynku jest obecnie ogromny wybór, który 
może przytłaczać, dlatego najlepiej zacząć od 
zastanowienia się, jaki model i kolor nam się 
podoba, czy chcemy skrzydło z przeszkleniem 
czy zupełnie gładkie. Później należy skupić się 
na tym, czym właściwie dane skrzydła różnią 
się od siebie i dlaczego pozornie identyczne 
drzwi mogą mieć zupełnie różne ceny.

Ramiakowe czy płytowe?

Zacznijmy od budowy skrzydeł. Ze względu na 
konstrukcję dzielimy je na ramiakowe i płyto-
we. Skrzydła ramowe zrobione są z pełnych 
elementów (MDF, HDF lub drewnianych), za-
pewnia to ich stabilność i wytrzymałość oraz 
korzystnie wpływa na akustykę, można je roz-
poznać po cienkich ramkach przyszybowych. 
Takie skrzydło jest składane z elementów jak 
z klocków, dlatego nie ma w nim możliwości 
wymiany pojedynczego komponentu np. stłu-
czonej szyby. W konstrukcji płytowej skrzydło 
składa się z ramiaka drewnianego i wypełnienia, 
którym w podstawowej wersji jest zazwyczaj 
„plaster miodu”, a za dopłatą można dokupić 
wypełnienie trwalsze tj. z płyty wiórowo-otwo-
rowej lub pełnej.

Bezprzylgowe czyli jakie?

Skrzydła dzielimy również ze względu na rodzaj 
przylgi czyli uskoku na krawędzi, gdzie znajduje 
się zamek. Przylgowe, czyli te które przylgę mają 
(takie z widocznymi zawiasami) i coraz bardziej 
popularne bezprzylgowe (nie mają przylgi), w 
których skrzydło licuje się z ościeżnicą, a za-

wiasy są ukryte. Cenowo oczywiście skrzydła 
bezprzylgowe są droższe o ok. 400-500 zł ze 
względu na koszt ukrytych zawiasów i zamka 
magnetycznego (wysuwa się on tylko wtedy, 
kiedy drzwi są zamknięte). Należy być świado-
mym, że owa bezprzylgowość jest widoczna 
od strony gdzie otwieramy drzwi „do siebie”, 
patrząc z korytarza jest to zazwyczaj łazien-
ka, natomiast pokoje otwierają się do środka 
pomieszczenia i tu widoczna będzie ościeżni-
ca okalająca mur. Jeżeli stojąc na korytarzu 
chcemy, aby wszystkie drzwi wyglądały jedna-
kowo i licowały się z listwami futryny potrzebu-
jemy odwrotnej przylgi, jednak obecnie na rynku 
wybór modeli i kolorystyki wśród popularnych 
firm drzwiowych jest mocno ograniczony.

Lakier, okleina czy fornir?

Kolejnym wyborem, którego należy dokonać, 
to decyzja o kolorze drzwi. Pod tym względem 
wyróżniamy podział na drzwi lakierowane, okle-
inowane i fornifowane.

Lakierowane, jak sama nazwa wskazuje, to drzwi 
pokryte lakierem (farbą), są one w jednym, gładkim 
kolorze (np. biały, czarny, kolory palety RAL). Za-
letami drzwi lakierowanych jest brak widocznych 
łączeń na kantach i w różnych załamaniach, wadą 
może być ograniczony wybór wzorów i łatwe do 
zauważenia uszkodzenia na jednolitej, gładkiej 
powierzchni.

MIESZALNIA FARB przyjdź, zobacz, dotknij
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Najpopularniejszy wybór stanowią drzwi okle-
inowane, ze względu na bardzo szeroką gamę 
dostępnych wzorów i kolorów. Poza wszelkimi 
odcieniami drewnopodobnymi okleiny mogą 
mieć strukturę betonu, rdzy lub być zupełnie 
gładkie imitujące lakier. Jeżeli wybieramy ten 
rodzaj wykończenia warto zwrócić uwagę na 
klasę danej okleiny, gdyż te najtańsze mogą 
być kiepskiej jakości, wtedy może dojść do 
uszkodzenia nawet podczas zwykłego czysz-
czenia drzwi. Najtrwalsze okleiny dedykowane 
do pomieszczeń użytku publicznego noszą 
nazwę CPL, a ich grubość wynosi 0,2-0,7 mm, 
należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku 
zupełnie gładkiej powierzchni na kancie skrzy-
dła drzwiowego może być widoczne łączenie 
takiej okładziny. Większość firm produkują-
cych posiada podział ze względu na rodzaj 
okleiny i przeglądając katalogi samemu można 
dokonać wyboru co do jej jakości. Warto rów-
nież samemu pójść do skl pu i „na żywo” zo-
baczyć wzornik z danej okleiny, sprawdzić jej 
odcień, grubość i strukturę.

Ostatnią grupą są drzwi fornirowane, czyli po-
kryte okleiną powstałą z naturalnego drewna. 
Zazwyczaj do wyboru są forniry dębowe lub 
bukowe w różnych wybarwieniach. Drzwi for-
nirowane łączą w sobie zalety naturalnego 

drewna ze stabilnością i wytrzymałością drzwi 
ramowych lub płytowych (coraz rzadziej spoty-
kane drzwi z litego drewna mogą się rozsychać 
i wypaczać z czasem).

Nie tylko skrzydło
Pamiętajmy, że komplet drzwi tworzą skrzydło i 
ościeżnica, więc po wybraniu interesującego nas 
skrzydła należy dobrać do niego odpowiednią 
ościeżnicę. Te dzielimy na stałe i regulowane.

Ościeżnica stała ma jeden wymiar, zazwyczaj 9 
lub 10 cm i może być zamontowana na brzegu 
lub w środku otworu drzwiowego, dodatkowo 
miejsce łączenia ościeżnicy ze ścianą można 
wykończyć listwą ozdobną lub ćwierćwałkiem. 
Przy standardowych drzwiach pokojowych o 
szerokości 80 cm, wymagany otwór montażowy 
dla ościeżnicy stałej powinien wynosić 92 cm i 
mieć ok. 209 cm wysokości od gotowej podłogi.

Jeżeli chcemy, żeby cała szerokość muru była 
zakryta przez ościeżnicę powinniśmy zdecy-
dować się na wersję regulowaną. Największą 
zaletą tego typu ościeżnic - poza oczywiście 
względami estetycznymi - jest fakt, że rogi 
ściany (czyli miejsce najbardziej podatne na 
uszkodzenia) są osłonięte. Otwór montażowy 
w tym wypadku dla drzwi 80-tek powinien wy-
nieść ok. 88 cm x 207 cm. Zakresy ościeżnic 
zmieniają się co 2 cm (np. 14-16 cm, 16-18 
cm itd.). Drzwi bezprzylgowe dostępne są za-
zwyczaj w wersji z ościeżnicą regulowaną, ale 
wartość zakresów może być inna od tych w 
wersji przylgowej, należy to zawsze wcześniej 
sprawdzić. Dlatego tak ważne jest, aby dokonać 
dokładnego pomiaru przed złożeniem zamówie-
nia, żeby później uniknąć problemów podczas 
montażu. Zwykle sklep, w którym decydujemy 
się zakupić drzwi oferuje pomiar bezpłatnie i 
watro z niego skorzystać, jeżeli nie jesteśmy 
pewni jak go wykonać.

Źródło: dzięki uprzejmości firmy Korian, 
www.korian.com.pl

Często słyszę pytanie od inwestorów jaką wy-
konać wylewkę na ogrzewaniu podłogowym: 
cementową czy anhydrytową. Jak zawsze tak 
i tym razem odpowiadam, że decyzja należy 
do inwestora, my możemy tylko przedstawić 
wady i zalety obu rozwiązań a inwestor wy-
biera co jest dla niego ważne, a z czego jest 
gotowy zrezygnować.
Wylewka cementowa wykonywana najczęściej 
w konsystencji półsuchej układana maszyno-
wo. Może być wykonana w różnych pomieszcze-
niach (wilgotnych i suchych), daje możliwość 
wykonania spadków, wymaga jednak dość gę-
stego dylatowania. Wymagana grubość: 5-7 cm, 
min. 3 cm nad rurką ogrzewania.
Wylewka cementowa z ogrzewaniem podło-
gowym wymaga zbrojenia, najczęściej jest 
to zbrojenie rozproszone w postaci włókien 
stalowych lub polipropylenowych. Ogrzewa-
nie można włączyć po 21 dniach od wykona-
nia wylewki i należy ją wygrzewać stopniowo 
podnosząc temperaturę przez tydzień, na-
stępny tydzień utrzymać temperaturę max. 

Wylewka cementowa 
czy anhydrytowa?

i następnie przez tydzień stopniowo obniżać.
Parametry techniczne: wytrzymałość 20 – 25 
MPa, wsp. przewodzenia ciepła 1,2 W/m*K
Wylewka anhydrytowa wylewana w postaci 
płynnej, tak zwana samopoziomująca, wy-
konanie spadków jest niemożliwe. Wylewki 
anhydrytowe nie nadają się do układania na 
zewnątrz budynku ani w pomieszczeniach 
wilgotnych, pozwalają za to na wykonanie 
dużych powierzchni bez dylatowania. Z uwa-
gi na większą wytrzymałość można wyko-
nać mniejszą grubość wylewki – 3 cm. Ten 
parametr, jak również większa przewodność 
cieplna powodują, że wylewka anhydryto-
wa ma wyraźnie mniejszą bezwładność co 
oznacza, że można regulować temperaturę 
w ciągu doby i pomieszczenia są mniej nara-
żone na przegrzanie
Wylewka anhydrytowa nie wymaga zbroje-
nia a wygrzewanie można zacząć już po 7 
dniach. Sposób wygrzewania jest taki sam 
jak w przypadku wylewki cementowej.
Parametry techniczne: wytrzymałość 20- 40 
MPa, wsp. przewodzenia ciepła 1,4 W/m*K
Na koniec jeszcze jeden dość istotny para-
metr, a mianowicie cena, koszt wykonania 
wylewki cementowej to około 25,00 zł/m2, 
wylewka anhydrytowa kosztuje: 50 zł/m2

Źródło: arcontg.pl
Arcon Technika Grzewcza

ul. Oświęcimska 73
32-500 Chrzanów

nowe drzwi ...cd.
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Dlaczego warto wymienić okna? 
Teraz możesz skorzystać z programu  

Czyste Powietrze i zyskać dofinansowanie!
Od 2019 roku weszła w życie ustawa, zgodnie z którą właścicie-
lom domów jednorodzinnych przysługuje ulga podatkowa w związ-
ku z wydatkami poniesionymi na ich termomodernizację. Może 
ona sięgać nawet 53 tys. zł w ciągu trzech lat, co stanowi znaczą-
ce wsparcie dla wszystkich osób chcących zadbać o ekologiczność 
gospodarstwa domowego. Planując wydatki w tym zakresie, warto 
wziąć pod uwagę wymianę okien i drzwi, które mają niebagatelny 
wpływ na energooszczędność całego budynku.

Na liście urządzeń objętych nowymi 
przepisami znajdują się m.in. kotły czy 
pompy ciepłownicze, stanowiące podsta-
wę całego systemu ogrzewania. Mieści się 
na niej jednak również stolarka otworowa, 
której parametry i jakość są równie istot-
ne dla utrzymania optymalnej temperatu-
ry w domu. Aby wyprodukowane ciepło 
nie wydostawało się na zewnątrz w nad-
miernej ilości, warto przyjrzeć się oknom, 
które mamy. Nowelizacja jest bowiem 
znakomitą okazją do inwestycji w nową 
stolarkę, która szybko zacznie zwracać się 
w postaci niższych rachunków.

Jakie okna wybrać?
Myśląc o wyborze energooszczęd-

nego rozwiązania, należy zatem szu-
kać takich wyrobów, dla których współ-
czynnik przenikania ciepła Uw nie 
przekracza 0,8 W/m2K. Stąd też war-
to przyjrzeć się serii okien Winergetic, 

z których najcieplejszy Winergetic Pre-
mium Passive może pochwalić się wy-
jątkowym współczynnikiem Uw = 0,59 
W/m2K. Dodatkowo na parametry sto-
larki duży wpływ ma jej odpowiednia 
instalacja. Dlatego też ciepły montaż 
zapewnia termoizolację na najwyższym 
poziomie dla danego modelu. Proces 
warto powierzyć więc profesjonalistom. 
Co jeszcze wpływa na optymalizację do-
mowego systemu grzewczego?

– Często niedocenianym czynnikiem 
jest ekspozycja na światło. Energia sło-
neczna to całkowicie darmowy, ekolo-
giczny sposób na pozyskiwanie ciepła, 
które może skutecznie dogrzać dom. Ta-
kie okno działa jak źródła energii od-
nawialnej. Choć samo jej nie produku-
je, umożliwia gospodarstwu domowemu 
czerpanie z  niej. Dobrą ekspozycję na 
światło zapewnią jednak tylko nowo-
czesne modele okien, gwarantujące do-

skonałą przejrzystość. Najlepszy efekt 
osiągniemy ponadto, wybierając smu-
klejsze niż standardowo profile, zwięk-
szając tym samym powierzchnię szyby. 
Świetnym rozwiązaniem jest więc okno 
Pixel, Prolux lub Prismatic  – tłumaczy 
Mike Żyrek, Dyrektor Badań i Rozwoju 
w Grupie OKNOPLAST.

Myśląc o wyborze całej stolarki ot-
worowej, warto postawić na jednego 
producenta. Gwarantuje to spójność ko-
lorów, a to wpływa na estetykę całego 
domu. Dlatego też w ofercie marki OK-
NOPLAST znajdziemy także drzwi ze-
wnętrzne PVC oraz aluminiowe mar-
ki Aluhaus dla bardziej wymagających 
klientów.

Wbrew pozorom wymiana okien 
i drzwi nie jest czasochłonnym zada-
niem. Instalacja nowej stolarki zajmuje 
kilka godzin, a korzyści przez lata od-
czujemy w portfelu w postaci niższych 
rachunków. Dlatego planując remont pod 
kątem ulgi termomodernizacyjnej, war-
to uwzględnić okna w harmonogramie.

Co trzeba zrobić, żeby 
skorzystać z dofinansowania 

do wymiany okien?
Dzięki programowi Czyste Powie-

trze można ubiegać się o dofinanso-
wanie, m.in. do wymiany pieca, okien 

czy drzwi. Celem programu jest zmniej-
szenie lub uniknięcie emisji pyłów i in-
nych zanieczyszczeń wprowadzanych 
do atmosfery przez domy jednorodzin-
ne. O dofinansowanie mogą ubiegać się 
zarówno właściciele budynków już ist-
niejących, jak i ci, którzy dopiero pla-
nują budowę. Jak się zgłosić? Należy 
wypełnić wniosek i  złożyć go do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej – można to 
zrobić osobiście, pocztą lub w  formie 
elektronicznej.

Więcej informacji na temat progra-
mu można znaleźć w salonie sprzedaży: 

WAMAR 
Partner Handlowy OKNOPLAST

Olkusz (naprzeciwko sądu)
ul. K. K. Wielkiego 46

tel. 32 645 02 36
wamar@oknoplast.com.pl

 Źródło: Wamar
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Samowola budowlana nie przedawnia się. Jeśli po latach okaże się, że do niej doszło, i tak trzeba wyprostować 
sytuację prawną. Jeśli to się nie uda - grozi rozbiórka. Nie ma przy tym znaczenia, że samowolę budowlaną popełnił 
dziadek czy też inna osoba z rodziny - a nie aktualny właściciel. Dowiedz się, co należy zrobić, aby doprowadzić 
taki obiekt do stanu zgodności z prawem, jednocześnie nie ponosząc przy tym opłaty legalizacyjnej.

Uproszczona legalizacja (abolicja) 
starych samowoli budowlanych

Może zdarzyć się, że obiekt budowlany został 
wybudowany bez uzyskania wymaganego po-
zwolenia na budowę albo bez dokonania stosow-
nego zgłoszenia. Problem może jednak powstać 
w momencie, gdy posiadacz takiego obiektu 
planuje jego sprzedaż lub gdy organ nadzo-
ru budowlanego dowie się o takiej samowoli 
budowlanej. Dotychczas legalizacja budowli 
była kosztownym i długotrwałym przedsię-
wzięciem, szczególnie w przypadku budynków. 
Z tych powodów wiele budowli z lat 70. i 80. 
nadal funkcjonuje jako samowola budowlana. 
Nowelizacja prawa budowlanego, która weszła 
w życie 19 września 2020r., uprościła proces 
legalizacji samowoli budowlanych, których le-
galizacja może się odbyć bez wysokich opłat 
legalizacyjnych i bez obowiązku przedłożenia 
dokumentacji architektoniczno – budowlanej. 

Kto może skorzystać 
z „uproszczonego” postępowania 
legalizacyjnego?

Procedura uproszczona ma zasto-
sowanie jedynie do obiektów bu-
dowlanych (lub ich części), które 

zostały wybudowane co najmniej 20 
lat temu bez pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.
Wszczęcie postępowania „uproszczonego”

Postępowanie dotyczące legalizacji „starej” sa-
mowoli budowlanej – w trybie uproszczonym 
– wszczynane jest przez nadzór budowlany z 
urzędu. Oznacza to, że jeżeli organ stwierdzi, 
że obiekt budowlany (lub jego część) został 
wybudowany w warunkach samowoli budow-
lanej ponad 20 lat temu – a w stosunku do 
niego nie została wydana decyzja o nakazie 
rozbiórki oraz nie toczy się postępowanie zwią-
zane z samowolnie wykonanymi robotami - to 
wówczas postępowanie legalizacyjne będzie 
się toczyć właśnie w tym nadzwyczajnym – 
„uproszczonym” – trybie.  Istotnym także jest, 
że ustawa przewiduje również zainicjowanie 
takiego „uproszczonego” postępowania także 
przez zainteresowanego, tj. przez właściciela 
obiektu budowlanego nielegalnie wybudowa-
nego, jak i jego zarządcę. 

„Uproszczona” legalizacja – niezbędne kryteria:

Niezbędnymi kryteriami, które należy spełnić, 
by zalegalizować w ramach „uproszczonej” 
legalizacji samowolę budowlaną jest: 

- przynajmniej 20 – letni okres istnienia obiektu 
lub jego części,

- brak wydania decyzji o nakazie rozbiórki do-
tyczącej tego obiektu (jego części),

- brak wszczęcia postępowania dotyczącego 
samowoli budowlanej,

- przedstawienie ekspertyz świadczących o 
bezpieczeństwie legalizowanego obiektu. 

Należy także podkreślić, iż jeżeli osoba chcąca 
zalegalizować obiekt budowlany ww. kryteriów 
nie spełni, to nadzór budowlany powinien wydać 
decyzję o rozbiórce.

 Jakie dokumenty należy złożyć 
w toku uproszczonego postępo-
wania legalizacyjnego?

W ramach już wszczętego „uproszczonego” 
postępowania legalizacyjnego organ nadzoru 
budowlanego zobowiąże w drodze postanowie-
nia do przedstawienia dokumentów legalizacyj-
nych. Dokumentami tymi są: 

- oświadczenie o posiadanym prawie do dyspo-
nowania nieruchomością na cele budowlane,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
obiektu budowlanego,

- ekspertyza techniczna sporządzona przez 
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane, z której będzie wynikało, iż stan 
techniczny legalizowanego obiektu budow-
lanego:

- nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia 
ludzi, 

- pozwala bezpiecznie użytkować obiekt bu-
dowlany zgodnie z dotychczasowym lub za-
mierzonym sposobem użytkowania.

Należy także podkreślić, iż niestety przepisy 
o „uproszczonej” legalizacji posiadają wiele 
nieprecyzyjnych zapisów – co kolejno może 
powodować wiele problemów w praktyce. 
Niestety, redakcja przepisów nowelizujących 
prawo budowlane będzie przekładać się przez 
kilka następnych lat na pewną niepewność 
dotyczącą sposobu stosowania tych norm.  
Niewątpliwie, w wyjaśnieniu i przybliżeniu moż-
liwych problemów w związku z postępowaniem 
„uproszczonej” legalizacji pomoże porada u 
doświadczonego prawnika, który komplek-
sowo i przystępnie przybliży temat - wyjaśni 
Państwa wątpliwości, wesprze i pomoże w 
sprawnym skompletowaniu dokumentów, a 
następnie pomoże w przeprowadzeniu całego 
postępowania.

Autor: Adw. Magdalena 
Izdebska

tel. 513-539-798
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CO TYDZIEŃ

NOWA DOSTAWA!

NOWE - POWYSTAWOWE 



Ciepło, cieplej, gorąco... Nawet, jeśli tegoroczne lato nie rozpiesz-
cza nas upałami, bezsporne jest to, że klimat w Polsce się ociepla. 
Budując lub remontując dom trzeba te prognozy brać pod uwagę, aby 
zabezpieczyć temperaturowy komfort domowników. Jedne z najsku-
teczniejszych sposobów ochrony wnętrz przed przegrzewaniem, poza 
kosztowną i nieekologiczną klimatyzacją, to rolety zewnętrzne i szkło 
selektywne w oknach, które OknoPlus proponuje teraz w promocji.

Przygotuj dom
na ocieplenie klimatu

nomicznego pilota. 
Można podnosić i 
opuszczać każdą z 
nich z osobna albo 
wszystkie jednocze-
śnie. Poza ochroną 
przeciwsłoneczną, 
rolety tego typu 
tłumią również hałas.

Szkło selek-
tywne - chłod-
no, jasno 
i z widokiem
Oferowane obecnie 
w promocji Okno-
Plus okna z szyba-
mi selektywnymi 
również chronią po-
mieszczenie przed 
przegrzaniem, nie 
ograniczają przy tym 
dostępu do światła i 
nie zasłaniają widoku 
za oknem. To coraz 
popularniejsza opcja, 
która świetnie spraw-
dza się nie tylko w 
biurach, ale również w budownictwie jednoro-
dzinnym. Przeszklenia tego typu nie nagrzewają 
się tak jak standardowe, dzięki specjalnym po-
włokom srebra, które odbijają (zamiast pochła-
niać) promienie słoneczne, a to sprawia, że w 
upalny dzień temperatura wewnątrz zmniejsza 
się nawet o 20% w stosunku do pomieszcze-
nia ze zwykłymi szybami w oknach. Promocja 
na okna ze szkłem selektywnym (pod hasłem 
Projekt w szacie COOL) obowiązuje jeszcze do 
30 września br. Szyby przeciwsłoneczne można 
łączyć z profilami PVC lub aluminiowymi. Do 
wyboru są pakiety szybowe Glassolutions (Co-
ol-Lite) i Pilklington (Suncool). To inteligentne 
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Największe nasłonecznienie w Polsce od-
notowuje się na wschodzie kraju i w pasie 
nadmorskim. Największe wzrosty letnich 
temperatur powietrza w najbliższych deka-
dach prognozuje się z kolei na południu. To 
tam najbardziej potrzebna jest ochrona domu 
przed słońcem i przegrzewaniem pomieszczeń 
– szczególnie, jeśli okna wychodzą na połu-
dnie lub południowy zachód. Ci, którzy wolą 
na „sposób włoski” chronić dom przed upałem, 
powinni zdecydować się na zewnętrzne rolety, 
które w słoneczny dzień działają tak samo, jak 
okiennice. Jeśli ktoś woli natomiast zadbać o 
nienagrzewanie się wnętrz bez jednoczesnego 
ograniczania sobie dostępu do naturalnego 
światła, powinien zdecydować się na szyby 
„przeciwsłoneczne” w oknach.

Rolety zewnętrzne - chłodno 
i bezpiecznie
Rolety zewnętrzne oferowane przez OknoPlus 
pełnią podwójną rolę ochronną. Stanowią za-

bezpieczenie antywłamaniowe oraz – przede 
wszystkim – skuteczną osłonę przed słońcem. 
Wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium 
i wypełnione pianką poliuretanową zapewniają 
doskonałą izolację. Zimą chronią przed utratą 
ciepła z ogrzanego pomieszczenia, latem na-
tomiast trzymają przyjemną temperaturę we-
wnątrz domu, zapobiegając jego przegrzaniu w 
gorące, słoneczne dni. Aby utrzymać komforto-
wą temperaturę w domu, należy rolety zewnętrz-
ne zamknąć, zanim promienie słoneczne zaczną 
padać na szybę i podnieść je dopiero wtedy, gdy 
okno znowu znajdzie się w cieniu. Nie trzeba 
jednak o tym pamiętać każdego dnia. Można je 
w ten sposób zaprogramować, uwzględniając 
konkretne godziny albo wykorzystując do tego 
celu sygnał płynący z czujnika słonecznego – 
wtedy w pochmurny dzień rolety pozostają pod-
niesione, nie ograniczając niepotrzebnie światła 
w domu. Rozwiązanie jest bardzo praktyczne i 
wygodne w użytkowaniu. Mechanizm pracuje 
bezszelestnie. Rolety działają automatycznie 
lub steruje się nimi zdalnie za pomocą ergo-

rozwiązania, które pozwalają latem skutecznie 
niwelować nieprzyjemny efekt nadmiernego 
nagrzewania się pomieszczeń z dużymi prze-
szkleniami (selektywność 2+ vs standardowe 
1,37), a w chłodne dni redukują straty energii 
(okna ze szkłem selektywnym to również okna 
ciepłe i energooszczędne z Ug = 0,5).

Oba rozwiązania klienci OknoPlus oceniają 
jako praktyczne, ekologiczne i bardziej ekono-
miczne niż na przykład montowanie w domu 
klimatyzacji. Po szczegóły oferty zapraszamy 
do salonów OknoPlus i Partnerów.

Źródło: http://www.pressoffice.pl/

Drewno jest materiałem, który nawet 
po obróbce w dalszym ciągu pracuje – 
kurczy się i rozszerza, przez co na jego 
powierzchni mogą pojawiać się pęknię-
cia. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jak 
zatrzymać pękanie drewna?

Pękanie drewna – przyczyny

Pęknięcia w drewnie powstają przez nierów-
nomierne i zbyt szybkie schnięcie. Drewno jest 
materiałem pochodzenia roślinnego, które po-
siada właściwości higroskopijne, czyli absor-

Jak skutecznie zapobiegać 
pękaniu drewna? - Porady eksperta

buje wilgoć z otoczenia, a następnie w wyniku 
zmian temperatury powietrza tę wilgoć do oto-
czenia oddaje. Wilgoć w trakcie wyparowania 
powoduje kurczenie się drewna. Zbyt szybkie 
kurczenie prowadzi z kolei do pękania drewna 
i powstawania szczelin w jego warstwach ze-
wnętrznych i wewnętrznych.

Jak zatrzymać pękanie drewna?

Czy jesteśmy w stanie zatrzymać ten proces, 
jakim jest kurczenie się i pękanie drewna? 
Owszem. Na pewno uchronimy drewno przed 
powstawaniem pęknięć, jeśli zadbamy o jego od-
powiednie sezonowanie i suszenie. Długotrwałe 

składowanie materiału na świeżym powietrzu po 
zadaszeniem, spowoduje równomierne i powol-
ne wysychanie, a tym samym utratę wilgotności 
bez narażenia na pękanie.

Ważnym krokiem jest również zabezpieczenie 
drewna odpowiednim środkiem impregnującym, 
zanim zacznie być ono przez nas użytkowane.

Pękanie drewna konstrukcyjnego 
– jak mu zapobiec?

Wielu z nas najbardziej obawia się pękania 
drewna użytego do budowy domu. Jeżeli 
chcemy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
niszczeniem zastosujmy specjalny Impregnat 
Konstrukcyjny marki VIDARON przeznaczony do 
zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego przed 
działaniem szkodliwych warunków atmosfe-
rycznych – m.in. wody i wilgoci, a także owadów 
i grzybów domowych powodujących głęboki 
rozkład drewna. Głęboko penetruje drewno i – co 
bardzo ważne – jest niewymywalny. Zapewnia 
ochronę drewnu przez bardzo długi czas.

Vidaron Impregnat Konstrukcyjny - koncentrat 
przed aplikacją należy rozcieńczyć w proporcji 
1 kg na 9l czystej wody. Po wymieszaniu na-
kładamy go na oczyszczone i suche drewno (o 
wilgotności nie przekraczającej 25%). Roztwór 
najlepiej nanosić za pomocą pędzla lub natry-
sku bądź – metodą zanurzeniową w czasie nie 
krótszym niż 30 minut. Potem pozostawiamy 
drewno do wyschnięcia na 72 godziny w za-
daszonym miejscu. Po upływie wyznaczonego 

przez producenta czasu możemy wykorzystać 
drewno do budowy dowolnej konstrukcji – 
zwłaszcza naszego domu.

Pękanie ogrodowych mebli drewnianych. 
Co robić? Jak zapobiegać?

Jak możemy uchronić meble drewniane przed 
pękaniem? Używając środka, który nie tylko 
zabezpieczy drewno przed warunkami atmos-
ferycznymi ale także ograniczy pękanie oraz 
zabrudzenie powierzchni. Takim produktem jest 
Olej do mebli ogrodowych VIDARON. Dzięki za-
wartości wosku Carnauba olej chroni drewno 
oraz nadaje mu właściwości wodoodporne. 
Ponadto, gama 6 wyjątkowych kolorów nada 
naszym meblom piękny wygląd.

A co zrobić, jeżeli w naszym meblu pojawiło 
się pęknięcie? Czy można naprawić powstały 
ubytek? Tak i trzeba wykonać to jak najszybciej. 
Pęknięcia zamaskujemy akrylową Szpachlą 
do drewna VIDARON (można ją używać także 
na zewnątrz pomieszczeń). Jest to specjalna 
masa dedykowana naprawie ubytków, szczelin 
i pęknięć w drewnie. Zawarta w produkcie ter-
pentyna zapewnia dobrą przyczepność masy 
do podłoża, a mączka kwarcowa nadaje jej od-
powiednią twardość i ułatwia dalszą obróbkę. 
Dzięki temu po wyschnięciu szpachlę można 
szlifować i polerować.

Nakładamy ją za pomocą metalowej szpachelki 
warstwą o grubości do 4 mm i pozostawia-
my do wyschnięcia. A następnie szlifujemy i 
odpylamy. Jeżeli ubytek w drewnie jest duży 
– możemy nałożyć kolejne warstwy masy po 
wyschnięciu poprzednich. Zaszpachlowaną 
powierzchnię mebla możemy zabezpieczyć 
dowolnym lakierem lub innym impregnatem, 
np. wspominanym wcześniej Olejem do drewna 
VIDARON.

Źródło: https://www.vidaron.pl/
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Jaka bejca do drewna na zewnątrz? 
Porady eksperta
Bejca to sprawdzony preparat umożliwiający barwienie drewna w taki sposób, by zachować jego naturalny charakter. Wnika w deski i równo-
miernie pokrywa je kolorem. Jaka bejca do drewna na zewnątrz sprawdzi się najlepiej? Dlaczego trzeba ją dodatkowo zabezpieczyć lakierem? 
Jaka bejca na zewnątrz będzie odpowiednia?
Bejcowanie sprawdza się w sytuacji, gdy 
chcesz trwale zmienić kolor drewna. Możesz 
je przyciemnić lub upodobnić do wybranego 
gatunku, takiego jak modrzew, orzech, pali-
sander, heban czy mahoń. Bejca do drewna 
tworzy transparentną powłokę, która pozwala 
na wyeksponowanie rysunku słojów. Dzięki 
temu mebel lub element dekoracyjny prezen-
tuje się naturalnie i pasuje do ogrodowej aran-
żacji pełnej kwiatów i zieleni. Bejca jest łatwa 
w aplikacji i szybko schnie. Z powodzeniem 
mogą ją stosować osoby, które nie mają więk-
szego doświadczenia w renowacji drewnianych 
powierzchni.

Dobierając bejcę w sklepie, zwróć uwagę na 
to, czy jest odporna na promieniowanie UV 
i nadaje się do zastosowania na zewnątrz 
budynków. Informacja powinna znajdować 
się na opakowaniu oraz w karcie technicznej 
produktu. Najlepiej sięgnąć po sprawdzoną 
Bejcę do Drewna VIDARON, która jest poleca-
na do zastosowania zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz budynków. Można pomalować 
nią na przykład meble ogrodowe wykonane z 
jasnego drewna sosnowego, tak aby nadać 
im ciemniejszy kolor. Wykorzystaj bejcę do 
drewna na zewnątrz i zyskaj piękne wykoń-
czenie – wybierz kolor Orzech Amerykański 

Pierwszym krokiem jest przygotowanie 
podłoża do bejcowania. Drewno powinno 
być gładkie, równe i suche. Aby uzyskać 
taki efekt, użyj papieru ściernego. Prze-
szlifuj i wypoleruj powierzchnię desek, 
a następnie odpyl ją szmatką lub odku-
rzaczem, jeśli pyłu jest dużo. Pamiętaj, 
że im gładsze podłoże, tym jaśniejszy 
będzie efekt końcowy. Tłuste i żywiczne 
plamy usuń benzyną ekstrakcyjną. Tak 
przygotowane drewno można pomalować 
pierwszą warstwą bejcy.

Jak ją aplikować? Wcieraj preparat w 
drewno za pomocą miękkiej bawełnianej szmat-
ki lub tamponu. Nadmiar usuwaj na bieżąco 
czystą szmatką lub pędzlem. Postaraj się o 
równomierne rozprowadzanie bejcy. Na tym 
etapie możesz wyrównać kolorystykę podłoża 
i przyciemnić jaśniejsze miejsca. Jeśli chcesz 
uzyskać intensywniejszy kolor, po 24 godzinach 
nanieś drugą warstwę bejcy. Pamiętaj, że nie 
musisz wykonywać szlifowania międzywar-
stwowego – zabieg ten jest zalecany podczas 
malowania lakierem lub lakierobejcą. Pozostaw 
mebel do całkowitego wyschnięcia – dopiero 
wtedy możesz przystąpić do malowania drewna 
preparatem nawierzchniowym.

B09, Mahoń Szlachetny B13 lub inne propozycje 
marki VIDARON.

Jak prawidłowo bejcować drewno 
na zewnątrz?
Jeśli wiesz już, jaka bejca na zewnątrz będzie 
odpowiednia i kupiłeś wybrany produkt, możesz 
przystąpić do malowania. Aby bejcowanie 
drewnianej powierzchni się powiodło, należy 
wykonywać prace w sprzyjających warunkach. 
Temperatura powietrza powinna wynosić od 
5°C do 30°C. Wyższa lub niższa mogłaby wpły-
nąć negatywnie na konsystencję i właściwości 
produktu. Jeśli możesz, wybierz pogodny, bez-
wietrzny dzień.

Bejca do drewna na zewnątrz – 
jak zabezpieczyć pomalowane 
nią drewno?

Zastosowanie bejcy na zewnątrz budynków jest 
możliwe pod jednym warunkiem. Aby drewno 
zyskało odporność na czynniki atmosferyczne, 
musisz pokryć powierzchnię zabejcowanych 
mebli ogrodowych Lakierem Zewnętrznym VI-
DARON. Sama bejca nie zabezpiecza natural-
nego drewna, dlatego zastosowanie preparatu 
nawierzchniowego jest konieczne. Bez niego 
materiał byłby narażony na niszczące działanie 
deszczu, śniegu i słońca.

Lakier należy kłaść po całkowitym wyschnięciu 
bejcy, a więc po upływie doby od nałożenia 
ostatniej warstwy. Preparat dokładnie wymie-
szaj, a następnie nanoś pędzlem lub wałkiem, 
wykonując ruchy wzdłuż słojów. Po około 24 
godzinach wykonaj szlifowanie międzywar-
stwowe, by zlikwidować drobne nierówności 
i poprawić przyczepność produktu. Odpyl po-
wierzchnię i ponownie pomaluj mebel lakie-
rem. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta 
lakieru – wszystkie szczegóły znajdziesz w 
karcie technicznej produktu.

Źródło: www.vidaron.pl
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www.paneleipodlogi.pl

Olkusz, ul. Przemysłowa 1, tel. 736 338 875

Olkusz, ul. kr. Kazimierza Wlk. 61 C, tel. 32 754 63 50

Gołaczewy Piaski 76, tel. 662 134 164

Miechów, ul. Racławicka 49A, tel. 696 481 597

F.H.U.

PODŁOGI, DRZWI

PANELE PODŁOGOWE
DRZWI
KARNISZE
ROLETY

l drzwi  zewnętrzne,
    wewnętrzne

bramy garażowel 
roletyl 
oknal 

Olkusz, ul. Górnicza 10

32 647 81 75

Autoryzowany montaż
i profesjonalna obsługa

„JAWER1” posiada certykat PROFESJONALNEGO
montażysty drzwi Gerda.
Firma polecana Klientowi

w ramach programu „Dobry montaż”

Dystrybutor
i Przedstawiciel

Handlowy GERDA

CENY

PROMOCYJNE!

11

SALON MEBLOWY
HERMES
OLKUSZ

ul. Rabsztyńska 19,
tel. 32 / 643 08 83

czynne 10-18,
sob. 9-14

meble z ekspozycji
upusty do 30%

Oferta ważna od 24.09. do 5.10.2021 r.

WYBRANE MEBLE

TANIEJ
O WARTOŚĆ PODATKU

VAT

 NAWIEWNIKI OKIENNE

 REGULACJA OKIEN I DRZWI

 WYMIANA USZCZELEK, SZYB

OKNA DRZWI
BRAMY ROLETY

Olkusz, ul. Kościuszki 34, (przy światłach)

tel. 668 821 181

RABATY

na bramy

i drzwi

wejściowe! 

Wyceny : superokno.olkusz@gmail.com 

NAJLEPSZA
CENA

JESIENNA PROMOCJA!
MEGA RABATY

NA STAN SUROWY!

EKODREW SKŁAD
DREWNA

Olkusz, ul. Świętokrzyska 5 (obok targu)
pon., śr., czw. 9-17, wt., pt. 8-17, sob. 9-13 

26 lat doświadczenia w branży!
Zapraszamy do nowego miejsca.

Tel. 512 821 987
e-mail: ekodrewolkusz@gmail.com

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 

  polskich producentów

Schody: stopnie, podesty, tralki, słupy, 

  tralki łączone z metalem, poręcze, 

  elementy wykończeniowe

Meble sosnowe - lite nie fornirowane. 

  polski producent

Impregnaty, lakierobejce, oleje

Lakiery do impregnacji malowania schodów

Profesjonalne kleje do klejenia drewna

Listwy wykończeniowe

Mocowania Wkręt Met 

REKLAMA
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Olkusz, ul. Kościuszki 24a
www.luksta.pl
pon. - pt. 9 - 17, sob. 9 - 13
tel. 791 163 748

l ROLETY
KARNISZE l 
ŻALUZJEl 
MOSKITIERY PLISYl l 

pomiar
gratis!

F.H. ZAKŁAD SZKLARSKI 
 lustra łazienkowe

 kabiny prysznicowe

 grafika na szkle

 oprawa obrazów

 szkło ornamentowe, piaskowane,

    lacobel i inne

 szyby zespolone i antywłamaniowe

 fazowanie i szlifowanie szkła

 balustrady szklane

 gabloty i stoliki szklane

Produkcja:
32 647 36 12,  602 77 22 10

 z@luks.olkusz.pl
Nasze realizacje na stronie

www.luks.olkusz.pl

 lampy
 żyrandole
 kinkiety
 plafony
 spoty halogenowe
 żarówki ledowe

Olkusz, ul. Fr. Nullo 23
32 754 50 73

/Zakład Szklarski

PŁYTKI CERAMICZNE
KAMIEŃ

   DEKORACYJNY

KRYN-KOM, ul. Składowa 1, 502 951 338

Największy wybór w Olkuszu!

AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR
KOMINKÓW

Obsługujemy klientów indywidualnych i instytucje.
DAWI-DEKOR Olkusz, ul. Górnicza 18

tel. 32 643 20 20

gamie kolorystycznej

firanowe i zasłonowe

nowoczesnych wzorach

Pierre	Cardin

NAJNOWSZE
TRENDY

końcówki	zasłon	i	firan
w	atrakcyjnych	cenach	

l	projektowanie
l	szycie

nowe	bogato	zdo
bione,

srebrzyste	w
zory

DOWÓZ DO KLIENTA 

ATRAKCYJNE CENY DREWNO 
kominkowe
opałowe

Olkusz, ul. Długa 1, Chechło, ul. Hutnicza 6

600 855 532, 886 884 267

ul. Sikorka 51
32-300 Olkusz

Tel. (32) 643 35 19 
(32) 641 39 27

ul. Sikorka 51
32-300 Olkusz

Tel. (32) 643 35 19 
(32) 641 39 27

Okna i drzwi
drewniane i drewniano-aluminiowe

Okna i drzwi
drewniane i drewniano-aluminiowe

Komfort

Ciepło

Bezpieczeństwo

Komfort

Ciepło

Bezpieczeństwo Tartak

Tartak

n okna i drzwi drewniane 
     energooszczędne

okna drewniano-aluminiowen 
okna drewniane n 

     p. poż EI 30, EI 60

n okna i drzwi drewniane 
     energooszczędne

okna drewniano-aluminiowen 
okna drewniane n 

     p. poż EI 30, EI 60

więźba dachowan 
tarcica budowlanan 
łaty budowlanen 
kantówkan 

więźba dachowan 
tarcica budowlanan 
łaty budowlanen 
kantówkan 

www.superdrew.pl
biuro@superdrew.pl

www.superdrew.pl
biuro@superdrew.pl

n okiennice
ogrody zimowen 
elewacje drewnianen 
drzwi tarasowen 

n okiennice
ogrody zimowen 
elewacje drewnianen 
drzwi tarasowen 

drewno klejonen 
podbitkan 
podesty do rusztowańn 

drewno klejonen 
podbitkan 
podesty do rusztowańn 

Olkusz, ul. Sikorka 51
Tel. (32) 643 35 19 (32) 641 39 27

www.superdrew.pl
biuro@superdrew.pl

Stolarka drewniana 
i drewniano-aluminiowa

Tartak

n okna i drzwi drewniane 
     energooszczędne

okna drewniano-aluminiowen 
okna drewniane p.poż EI30, EI 60n 
okiennicen 
ogrody zimowen 
elewacje drewnianen 
drzwi tarasowen 

więźba dachowan 
tarcica budowlanan 
łaty budowlanen 
kantówkan 
belki z drewna klejonegon 
podbitkan 
podesty i krawężniki do rusztowańn 

Komfort Ciepło
Bezpieczeństwo

Stolarka drewniana 
i drewniano-aluminiowa

Paweł Mstowski
Krzywopłoty, ul. Paderewskiego 90 A, 32-310 Klucze

pawel.mstowski@interia.eu) 510 492 890

Usługi:
 koparko - ładowarką
 wywrotką
transport i sprzedaż 
kruszyw,
piasek, ziemia

WYLEWKI MASZYNOWE
KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE
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SKUP ZŁOMU STALOWEGO
I METALI KOLOROWYCH

złom stalowy

do 1400 zł / tona

Olkusz, ul. Spółdzielcza 3
tel. (32) 620 02 54
 elmetalolkusz@wp.pl 

Podstawiamy kontenery / prowadzimy rozbiórki / odbiór złomu od klienta

Najlepsze

ceny w Olkuszu!!!

508186606, 690411004, 799490709 

PŁYTKI CERAMICZNE

 kamień dekoracyjny
 beton architektoniczny

F.U.H. STYL-BUD

Olkusz, ul. Nullo 17 A (I piętro, wejście w bramie)

      Styl-Bud Olkusz511 707 745 

pn. - pt. 9.00 - 17.30, sob. 8.30 - 13.30

AUTOMATYKA WJAZDOWA

OLKUSZ, ul. Składowa 2
    tel. 32 726 74 36
        tel. kom. 604 807 057

OGRODZENIA
aluminiowe Guardi

łupane Joniec
ogrodzenia Wiśniowski

e-mail: biuro@sabram.pl

tel. 510 191 033

Wylewki agregatem

REKLAMA 15
REKLAMA

BICIE REKORDÓW ZOSTAWIAMY KONKURENCJI

DLA NAS LICZY SIĘ JAKOŚĆ
I ZADOWOLENIE KLIENTA

Dowiedz się więcej na www.okna-kosim.pl

ul. Zawierciańska 6, 32-310 Klucze
tel: (32) 645 65 75

kom: +48 606 906 146
mail: biuro@okna-kosim.pl

okna
drzwi
rolety

ślusarka aluminiowa
parapety
markizy

OKNA KOSIM
Bez przerwy od 1995 roku.

Z TĄ ULOTKĄ
MOŻLIWY

RABAT DO 10%
NA WYBRANE
PRODUKTY*

*szczegółowe informacje w sklepie

    - Rury, profile nierdzewne oraz alu - hurt,
    - Drzwi, panele, listwy wykończeniowe,
    - Farby, lakiery, chemia budowlana,
    - Karnisze, rolety, lampy, ceraty,
    - Elektryka, wod.-kan., przewody,
    - Parapety, narzędzia i wiele innych.

OLKUSZ
ul. 20-tu Straconych 5   
Tel. 606-856-933   
biuro@elbudolkusz.pl

miła i profesjonalna obsługa, wycena i transport GRATIS 

TYNKI MIESZAMY
OD RĘKI 

drugi punkt, ul. kr. K. Wielkiego 15
(obok Banku BNP PARIBAS)
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profesjonalny serwis okien i drzwi
regulacja, naprawy

wymiana uszkodzonych elementów
przegląd okien, sprawdzanie

szczelności, konserwacja, smarowanie

EKOLOGICZNE CIEPŁO DLA CAŁEJ RODZINY

POLECAMY:

- EKOGROSZEK WORKOWANY

- PELLET OLCZYK

- DREWNO KOMINKOWE

- WĘGIEL WYSOKOKALORYCZNY

- MATERIAŁY SYPKIE

- TRANSPORT (1-27 ton)

- USŁUGI USTAWIANIA KOTŁÓW I PRZEGLĄD C.O. 

Zamów już dziś

gwarancja jakości

SKŁAD OPAŁU
“KĘS”

Olkusz, ul. Partyzantów 5

00 00602 304 390, 32 643 37 71, 8 - 15

Promocja! 

kostka 840 zł

orzech 810 zł 

Dom Bud ( 518 790 109
     512 548 521

Oferujemy:

Wolne terminy

od października 2021!!!
l remonty zewnętrzne

l wykończenia wewnętrzne: 

    gładzie, malowanie, płyty kg,

    adaptacja poddaszy, łazienek

l elewacje

l usługi remontowo-wykończeniowe zgodnie

    ze sztuką budowlaną oraz z wymaganiami klienta

DOCIEPLENIA
BUDYNKÓW

  
 

21 lat

na rynku
 

TANIEJ NIŻ W MARKETACH 

SPECMAR Olkusz, ul. Mickiewicza 7 (za kościołem)
e-mail: TapetySpecmar@wp.pl    kom: 790-80-80-84

Rolety Dzień & Noc
Ceraty - ponad 100 wzorów
Okleiny - ponad 300 wzorów

Drzwi łamane

TAPETY
Fototapety
Okleiny,
Kasetony,
Rozety,
Skaj, Rolety,
Panele, Listwy, Folie statyczne,
Farby, Lakiery, Kleje,
Narzędzia, Ceraty,
Naklejki ścienne,
Paski Dekoracyjne,
Tapicerka drzwiowa
Drzwi składane i przesuwne

MOSKITIERY










OKNA PCV, ALUMINIUM DRZWI ZEWNĘTRZNE WIKĘD

Firma Handlowo-Usługowa
EWA CHROST

PRODUCENT FRONTÓW
MEBLOWYCH

Olkusz, ul. Głowackiego 23,
661 089 669, 509 596 728

LAKIERNICTWO MEBLOWE

l MEBLE NA WYMIAR

500-665-322

500-665-380

DOMY

MIESZKANIA

DZIAŁKI

LOKALE
Kompleksowa obsługa
100% zadowolonych 
klientów!

Biuro Nieruchomości

www.bntwojdom.pl

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 27

(naprzeciwko Skarbka)

509 767 857

ZBIORNIKI
NA DESZCZÓWKĘ

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE MODERNIZACJA SZAMBA

502 618 982

Olkusz
kr. Kazimierza Wlk. 25 

(vis a vis Skarbka)
tel. 501 00 83 38, 

(32) 643 30 23 

OKNA
DRZWI

DOCIEPLENIA

KOM
PLE

KSO
WE

DUDEK Okna Drzwi Parapety

gwarancja faktura

gwarancja faktura

wykończenia
wnętrz

KOMPLEKSOWE
wykończenia

wnętrz

 

ul. Głowackiego 102, Olkusz
biuro tel.: 32 641 41 49  

rolety zewnętrzne tel.: 604 467 725

EWIK
PRODUKCJA - SPRZEDAŻ - MONTAŻ
www.rolety.olkusz.pl

Zamów reklamę do kolejnych
dodatków tematycznych: 

Zadzwoń:
32 754 54 99
32 754 44 77 

Październik

22
Motoryzacja

Listopad

12
Uroczystości

Grudzień

3
Idą święta

Olkusz
kr. Kazimierza Wlk. 25 

(vis a vis Skarbka)
tel. 501 00 83 38, 

(32) 643 30 23 

OKNA
DRZWI

DOCIEPLENIA

KOM
PLE

KSO
WE

DUDEK Okna Drzwi Parapety

gwarancja faktura

gwarancja faktura

wykończenia
wnętrz

KOMPLEKSOWE
wykończenia

wnętrz

OCIEPLANIE
PODDASZY

( 696 050 418

PIANKĄ PUR
- 25 lat

gwarancji

11 kg
33 kg

BRAKŁO
GAZU?
ZADZWOŃ!

605 034 519
32 642 81 88

www.petrogas.pl

PŁYTKI CERAMICZNE F.H.U. „PAX” Ewa Kurzawa
Duży wybór płytek na schody i wieloformatowych, fugi, 
kleje, kabiny, armatura. UWAGA! Zapraszamy do nowo 
wyremontowanego budynku Al. 1000-lecia 2 A (były 

Owent). Wybieraj globalnie – kupuj lokalnie :)
Tel. 602 859 970.

Wylewki agregatem.
Doświadczona ekipa fachowców.

510 191 033.

REKLAMA


