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• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •
KOMBUD

KOMINKI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021

www.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

SZAFY

KUCHNIE

Z DRZWIAMI SUWANYMI

NA WYMIAR

SKLEP

Organizacja styp i imprez okolicznościowych
Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

tel./fax 32 641 32 00
kom. 502 26 15 86

WSZYSTKO Z DREWNA
U NAS NA JTANIEJ!!!! "U GÓRALA"

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu.
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety,
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

Chwilówka
WOLBROM,
ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34,
kom. 698 686 482

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

Doradca Ubezpieczeniowy
tel. 507 437 132
katarzyna.banys@warta.pl
bezpiecznie, fachowo, szybko
duża gama zniżek
dla nowych klientów

MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

TUiR Warta // Makroregion Detaliczny Małopolski // Przedstawicielstwo Olkusz

biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

ul. Nullo 23/2A (obok Żabki), 32-300 Olkusz • www.warta.pl

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

Już wkrótce otwarcie nowego sklepu w Olkuszu.
Dogodny dojazd, przyjazna atmosfera.
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
TELEFONICZNEGO:

662 660 373

SKUP • SPRZEDAŻ

Sprzedaż Węgla
Rodaki, ul.Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

TELEFONY • KOMPUTERY • GPS
Salon • Serwis • Akcesoria
CENY JAK NA ALLEGRO!!!
Olkusz ul. Kościuszki 16, tel.: 502-815-535
ALLEGRO: aukcje_netcom
Promocje:
Prosty telefon Nokia 100 - 109 PLN!
Rekawiczki do ekranów dotykowych - 19 PLN

do 1.000 zł

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

SKLEP Z DUSZĄ

tel.

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

NAJTAŃSZE
GONTY BITUMICZNE!

Marcin Czerniak

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

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

www.duodampex.pl

Kompra
B I U R O R AC H U N KO W E

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

Zakres działalności

Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw

Fotograﬁa Ślubna
i Okolicznościowa

RYNNY
OLKUSZ, ul. Rabsztyńska 67
tel. 501 510 104, 501 510 105

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl

Zeznania roczne
Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

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

30% na wszystkie modele

OKNA

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

www.fotokulawik.pl
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny
Na Nowy Rok - nowa strona!

Impresje Mikołowskie w BWA

Zapowiedź zmiany istniejącej strony internetowej Starostwa Powiatowego
w Olkuszu stała się faktem. Pod adresem www.sp.olkusz.pl działa już nowa
odsłona serwisu powiatowego. Naszym zamierzeniem było, aby nowy portal Starostwa
Powiatowego w Olkuszu spełniał wymogi stawiane przed nowoczesną stroną internetową,
czyli aby był bezpieczny, funkcjonalny oraz dostępny dla wszystkich użytkowników .

Niedawno w olkuskim GSW BWA uroczyście otwierano wystawę pokłosia zeszłorocznego Międzynarodowego Pleneru Plastycznego „Srebrne Miasto”. Ta ekspozycja
już za nami. 4 stycznia odbył się w Galerii Sztuki Współczesnej w Olkuszu wernisaż
wystawy prezentującej plon bardzo podobnej imprezy, lecz organizowanej w Mikołowie. Mowa o plenerze „Impresje Mikołowskie 2012.

Na bezpieczeństwo serwisu niewątpliwie ma wpływ fakt,
że nowa strona zbudowana jest w oparciu o autorski system
firmy Inventor Multimedia z Krakowa. Należy dodać, że
systemy informatyczne tej firmy skutecznie obsługują m.in.
strony ministerstw rządu RP. Strona główna nowego portalu
podzielona została na kilka modułów, a przejrzysta struktura informacji ułatwia odnalezienie oczekiwanych treści.
W skrócie nowy portal można opisać tak: od góry po
prawej stronie znajdują się odnośniki pomocne osobom
niepełnosprawnym w przeglądaniu strony, obok są linki do
wersji językowych, poniżej - do „Aktualności” dotyczących
informacji z powiatu i starostwa, „Kalendarium”, „Katalogu
Firm”, „Galerii” oraz „Wideo”.
Poniżej po lewej stronie wyświetla się pięć najnowszych
polecanych informacji. Slider pokazuje zdjęcia reprezentujące poszczególne gminy powiatu olkuskiego. Na belce
nawigacyjnej znajdują się odnośniki do konkretnych działów, tj. „Nasz Powiat”, „E-samorząd” (tu znajdą Państwo
informacje typowo urzędowe, m.in. dane teleadresowe,
formularze do pobrania; dowiedzą się, gdzie i jak załatwić
sprawę), „Gospodarka”, „Turystyka”, „Kultura”, „Sport” .
W części zatytułowanej „W Powiecie” znajdą Państwo
informacje z powiatu olkuskiego. Dodatkowo można zawęzić je tematycznie np. do gospodarki, kultury czy sportu.
W części „W Starostwie” znajdują się informacje bardziej
związane z działalnością urzędu, czyli „Komunikaty”,
„Przetargi” i „Ogłoszenia”.
Poniżej znajdują się „Kalendarium” oraz „Galeria”
i „Wideo”. Na dole strony - linki i banery kierujące m.in.
do serwisów internetowych poszczególnych gmin powiatu
olkuskiego, Zintegrowanego Systemu informacji Przestrzennej czy Ośrodka Terapii Uzależnień w Jeżówce i innych.
Kolumna po prawej stronie zawiera skróty do najbardziej
istotnych dla użytkownika informacji. Dowiemy się tam,
jak załatwić konkretną sprawę, o przetargach, znajdziemy
ogłoszenia, informacje o władzach, wydziałach starostwa,
dane teleadresowe. Banery przeniosą nas m.in. na podstrony:
Kwartalnika Powiatu Olkuskiego (można tam pobrać wersję
pdf wydań drukowanych), do dyżurów aptek czy informacji

Plener odbył się w Mikołowie w lipcu i sierpniu
2012 roku. Udział w nim wzięło 19 artystów –
z samego Mikołowa i innych polskich miast, ale
także z Czech i Holandii. Oto ich pełna lista:
Renata Bonczar, Zbigniew Cebula, Stanisław
Marek Dryniak, Joanna Kaucz, Małgorzata Małek,
Franciszek Maśluszczak, Krzysztof Nitsch, Marcin
Nosko, Jerzy Nowakowski, Krystyna Nowakowska,
Robbert Theo Proepper, Krzysztof Rzeźniczek,
Agnieszka Maria Sitko, Piet Snellaars, Gocha
(Małgorzata) Stankiewicz, Bartłomiej Struzik, Stanisław Tabisz, Piotr Twardowski, Leszek Żegalski.
Jak zawsze w takich wypadkach, oglądający
wystawę miał do czynienie z wielością rozmaitych
wizji świata i technik artystycznych. Obok surrealistycznych obrazów Renaty Bonczar i Małgorzaty
Stankiewicz, czy fantasmagorii Małgorzaty Małek
lub znanego olkuskim miłośnikom sztuki Stanisława Tabisza, można było spotkać impresjonizujące
akwarele Holendrów R. T. Proepperea i P. Snellarsa,
nastrojowe akty pędzla Leszka Żegalskiego, nocne
widoki autorstwa Krzysztofa Rzeźniczka i zupełnie inne, choć w podobnym klimacie utrzymane
portrety Joanny Kaucz…
Obok malarzy, w plenerze wzięli udział rzeźbiarze. I tu nowość: organizatorzy wpadli na
pomysł, by w ramach pleneru zostały zaprojektowane i wykonane rzeźby, które będą odtąd zdobić przestrzeń Mikołowa, ustawione na placach
i w parkach. Niektóre z nich już stoją, inne pozostają jeszcze na etapie projektów. Na wystawie
prezentowano zdjęcia kilku zrealizowanych już
obiektów. Uwagę zwracają dzieła dłuta Stanisława Marka Dryniaka i Krystyny Nowakowskiej,
które emanują nieoczywistym, subtelnym erotyzmem. Z kolei Marcin Nosko i Jerzy Nowakowski
w swoich pracach zawarli przesłanie ekologiczne
z domieszką mistycyzmu; w podobnych rejonach
sytuują się, istniejące na razie w postaci makiet,

dotyczących projektu „Najzdrowszy Powiat Europy”.
Szukając konkretnej informacji na stronie można skorzystać z wyszukiwarki.
Nasz nowy serwis przeszedł pomyślnie test dostępności
na stronie www.utilitia.pl . Ów test sprawdza m.in. dostępność serwisu dla:
• cyfrowo wykluczonych - korzystających z urządzeń
mobilnych lub z mało popularnych przeglądarek; użytkowników przestarzałego sprzętu czy wolnych łącz
internetowych.
• 50+ - Seniorów i osób z niższym lub nietechnicznym
wykształceniem.
• -Niepełnosprawnych - fizycznie i psychicznie.
Wszyscy ci ludzie mają problem z dostępem do części
lub całości informacji zamieszczanych na stronach WWW.
Na koniec zapraszamy Państwa do odwiedzania naszego
serwisu internetowego www.sp.olkusz.pl, a dodatkowo do
wszystkich przedsiębiorców i instytucje publiczne apelujemy o dopisywanie się do naszej bazy w „Katalogu firm
i instytucji” http://www.sp.olkusz.pl/katalog-firm/dodaj/.
Prosimy również o przesyłanie wszelakich zauważonych
przez Państwa błędów na adres: promocja@sp.olkusz.pl .

„Liść” Krzysztofa Nitscha (odlegle nawiązujący do
secesji), a zwłaszcza bardzo interesujący projekt
fontanny Bartłomieja Struzika. Rzeźba Piotra
Twardowskiego zdaje się z kolei przywoływać
techniczne fascynacje futurystów. Jak stwierdził
podczas wernisażu dyr. GSW BWA w Olkuszu
Stanisław Stach, być może dobrym pomysłem
będzie włączenie takiej akcji do któregoś z przyszłych plenerów „Srebrne Miasto”. Byłby to jakiś
pomysł na zagospodarowanie przestrzeni rynku,
gdy zakończy się wreszcie jego remont…
W Olkuszu wystawę otwierał dyrektor Stanisław
Stach wspólnie z szefem Galerii MDK w Mikołowie Gerardem Piszczkiem. Ekspozycja potrwa
około trzech tygodni, po czym przeniesie się kolejno do Litovel i Klimkowic (Czechy), a następnie
do Beuningen (Holandia). Zgodnie z zasadą „coś
za coś”, od 7 lutego w mikołowskiej galerii wystawiane będą prace uczestników olkuskiego pleneru
„Srebrne Miasto”.

Jarosław Nowosad

Mieszkańcy sołectw narzekają na brak prądu

ZAPROSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, ul.Minkiewicza 2 zaprasza wszystkich
zainteresowanych 22 stycznia 2013 r. w godzinach : 9.00 – 14.00/hol – poziom
górny/ na Dzień Otwarty w ramach którego będzie można szczegółowo
zapoznać się z naszymi usługami.
Odwiedzając urząd pracy spotkasz się ze specjalistami od których dowiesz się:
• o prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej i poszukującej pracy,
• o usługach pośrednictwa pracy w tym usługach EURES czyli jakie są
możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą,
• o usługach poradnictwa zawodowego przede wszystkim jak przygotować
się do rozmowy z pracodawcą, jak przygotować dokumenty potrzebne w
poszukiwaniu pracy, ponadto możesz liczyć na pomoc doradcy zawodowego
w określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
• o zajęciach aktywizacyjnych i szkoleniach w Klubie Pracy,
• o możliwościach skierowania na szkolenie,
• o możliwościach uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej,
• o możliwościach skierowania na staż, do pracy w ramach prac:
interwencyjnych, społecznie użytecznych, robót publicznych,
oraz możliwościach skierowania na refundowane stanowisko pracy.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub pracodawcą uzyskasz informację jak nawiązać
współpracę z urzędem pracy oraz z jakich form pomocy możesz skorzystać.
Ponadto zapraszamy osoby bezrobotne do Quizu „Grasz o staż”, który odbędzie
się 23 stycznia 2013 r. o godz. 11:00 w pok.1.
Regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszenia do Quizu umieszczony jest na
stronie internetowej: www.pup-olkusz.pl

Mieszkańcy okolic Olkusza są wściekli na energetyków. Od kilku tygodni trwają w okolicznych
sołectwach prace związane z wymianą słupów
i linii energetycznych. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że prowadzenie tych robót
wiąże się z kilkudniowymi włączeniami prądu od
rana, aż do wieczora. Setki mieszkańców nie może
ogrzać swoich domów, bo zarówno gazowe jak
i węglowe piece centralnego ogrzewania muszą być
podłączone do prądu. Czy nikt w energetyce o tym
nie pomyślał? – pytają zdenerwowani. Poseł Jacek
Osuch na wniosek mieszkańców wystąpił do spółki
TAURON o przełożenie prac na okres wiosenny.
Interweniujący w Biurze
Poselskim Posła Jacka Osucha mieszkańcy Zedermana
twierdzą, że od kilkunastu
dni dostawca energii tj. spółka Tauron, w godz. 7.00 do
17.00 a nieraz i do godz. 19stej wyłącza dostawy prądu do
ich gospodarstw domowych.
Dlaczego? Dystrybutor energii
wymienia właśnie słupy i linie
energetyczne. To, że dostawca
energii modernizuje sieć energetyczną cieszy mieszkańców,
którzy pamiętają dramatyczną
sytuacje sprzed trzech lat, kiedy na skutek zerwania linii,
prądu nie było przez 3 tygodnie. Jednak jak podkreślają
interweniujący, zima nie jest
dobrym okresem na prowadzenie tego typu prac. – Od
kilku dni w moim domu nie
ma prądu od godz. 7 rano do
17stej. Ostatnio prąd włączyli dopiero po godz. 19stej.
Jak mamy żyć? To jest cho-

re. Czy nikt w energetyce nie
pomyślał, że w dzisiejszych
czasach, aby działał gazowy
piec centralnego ogrzewania
to musi on być podłączony do
prądu. Moja wnuczka, gdy
wraca ze szkoły do domu nie
dość ze ma zimno w pokoju ,
to jeszcze musi przy świeczkach odrabiać lekcje – mówi
Pani Halina z Zedermana.
Mieszkańcy postanowili interweniować najpierw w spółce
Tauron, jednak bez skutku.
Postanowili zgłosić sprawę olkuskiemu posłowi PiS Jackowi
Osuchowi.
– Temat jest mi niestety
znany, gdyż podobna sytuacja miała miejsce niedawno
w innych częściach naszego
powiatu. Tam również prace modernizacyjne wiązały
się z kilkudniowymi długimi
wyłączeniami prądu. Wysłałem już pismo w którym podkreśliłem, że prowadzenie

wymiany sieci energetycznej
w miesiącach zimowych jest
nieprzemyślane i odbywa
się kosztem Mieszkańców.
Prace te winny być wykonane w miesiącach wiosennych
i letnich, w których przerwy
w dostawie energii nie byłyby aż tak dotkliwe dla Mieszkańców. Wniosłem więc
o przerwanie na okres zimowy wykonywania w/w prac
z uwagi na uciążliwości dla
Mieszkańców – podkreśla olkuski poseł PiS Jacek Osuch.
Czy dystrybutor energii
przychyli się do prośby setek
mieszkańców z naszej okolicy.
Na razie nie wiadomo. Zarówno interweniujący jak i poseł
Osuch czekają na odpowiedź
Tauronu.

vv Łukasz Kmita
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Z pustego i Salomon nie naleje… WŁADZE OLKUSZA BLOKUJĄ ROZWÓJ MIASTA
18 grudnia 2012 podczas sesji Olkuskiej Rady Miejskiej,
prawie wszyscy radni poparli projekt budżetu na rok 2013.
Jedynym radnym, który głosował przeciw temu budżetowi
był pan Roman Piaśnik, natomiast radny Janusz Dudkiewicz wstrzymał się od głosu.

Badania przeprowadzone w roku 2012 wykazały,
że ponad 60% polskich dzieci ogląda telewizję co
najmniej kilka godzin dziennie. Tymczasem według
pediatrów, dziecko w wielu szkolnym nie powinno
spędzać przed telewizorem i komputerem łącznie
więcej niż dwie godziny dziennie.
Zbyt długi czas spędzony przed
telewizorem może prowadzić u dzieci
(ale również u dorosłych) do zaburzeń
emocjonalnych, stanów lękowych zwłaszcza po oglądaniu scen z przemocą i agresją, problemów z nadwagą, ze
wzrokiem, może również powodować
alergie z powodu nadmiernego przeciążenia narządów zmysłowych. Ekranowa
rzeczywistość lansuje wzorce zachowań, z którymi młody widz łatwo się
utożsamia, a które często niekoniecznie
są godne naśladowania. Duży wpływ na
dzieci ma reklama telewizyjna, która
może powodować tworzenie u widza
niepożądanych cech charakteru: egoizmu, nadmiernej pożądliwości, gromadzenia za wszelką cenę dóbr materialnych. Lista problemów związanych
z oglądaniem TV przez dzieci jest bardzo długa, choć oczywiście telewizja
może pomagać w rozwoju dziecka, ale
tylko pod warunkiem odpowiedniego
doboru programów.
Obecna telewizja ma coraz większy wpływ na wychowanie dzieci, co
dzieje się niestety najczęściej za przyzwoleniem rodziców. Dzieci oglądające
długo TV są nierzadko rozleniwione,
znudzone codziennym życiem, niezbyt
chętnie wykonują obowiązki domowe,
nie mówiąc już o szkolnych. Zmęczeni
codzienną bieganiną dorośli zwykle są
zadowoleni, gdy dziecko samo potrafi
zorganizować sobie czas, dlatego tele-

wizja tak często odgrywa rolę niańki.
Młodzież natomiast uczy się z niej szkodliwych wzorów postępowania: kultu
konsumpcjonizmu, przyswaja sobie
modę na bycie twardym, bezwzględnym i silnym, lecz niekoniecznie inteligentnym.

Szklany ekran nie powinien zastępować dziecku kontaktu z rodzicami. Dobrym sposobem na integrację
rodziny jest wspólne czytanie książek
na głos. W czasach kiedy nie znano
takich wynalazków jak radio czy telewizor, głośne czytanie książek, wspólne
śpiewanie czy opowiadanie bajek, było
szeroko praktykowane w domach całej
Europy. Najłatwiej do tego typu praktyk
przyzwyczajają się młodsze dzieci, jednak jeśli książka będzie ciekawa i uda
się stworzyć dobrą atmosferę podczas
czytania, to nawet nastolatek powinien
dać się wciągnąć. Ważne jest to, by nie
był to przymus, lecz delikatna zachęta.
Młodsze dzieci najbardziej cenią sobie,
gdy czyta im mama, gdyż wzmacnia
to ich poczucie własnej wartości oraz
korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny dziecka, które czuje się ważne,
gdy rodzice poświęcają mu swój czas.
Jeśli mama jest zbyt zajęta, może zastąpić ją tata, dziadkowie, lub inny członek rodziny. Czytanie dziecku na głos
buduje silną więź między dorosłym
i dzieckiem, rozwija jego język, pamięć
i wyobraźnię, poprawia koncentrację,

poszerza wiedzę ogólną, ułatwia mu
naukę oraz kształtuje w nim na całe
życie nawyk czytania i zdobywania
wiedzy. Takie czytanie, przy odpowiednim doborze literatury, powinno
uczyć wartości moralnych, kultury
osobistej i kształtować odpowiednie
wzorce zachowań; pomoże również
uchronić dziecko przed zagrożeniami
współczesnego świata, między innymi
uzależnieniem od telewizji czy komputerów.
Trudno jednak wymagać od dzieci
miłości do książek, skoro ich rodzice sami często nie czytają; według
najnowszych badań aż 56% Polaków
nie przeczytało w ciągu ostatniego
roku ani jednej książki. Naród, który
nie czyta - mało wie, konsekwencją
tej niewiedzy są złe decyzje - w życiu
osobistym, w szkole i w pracy. Ogólny
poziom wiedzy i kultury społeczeństwa
przekłada się również na decyzje przy
urnach wyborczych. Wynikiem tego jest
między innymi obecna sytuacja gospodarcza i polityczna naszej Ojczyzny.
.

vv Monika Rusinek
email: biurorusinek@interia.pl

FELIETON

WARUNEK CZŁONOSTWA
Dotychczas organizacje polityczne na
drodze do pozyskiwania nowych członków nie stawiały szczególnie wysokich
barier słusznie rozumując, iż ilość ma
szanse przełożyć się na siłę i znaczenie. Wystarczyło spełnić jakieś proste,
formalne rytuały i już można było upatrywać w sobie kandydata na dochodową
synekurę, o ile partyjni koledzy będą rozdawać karty po najbliższych wyborach.
Bardzo często wprost czy między wierszami starano się eksponować walory intelektualne
partyjnych dołów nie dopuszczając do sytuacji, w której mogłoby
się okazać, że część z nich to
karierowicze gotowi w trosce
o własny interes udawać pensjonariuszy zakładów psychiatrycznych. Po rozmowie z sympatycznym olkuskim członkiem jednej
z bardziej znaczących polskich
partii politycznych dochodzę do
wniosku, że coś w tej materii się
zmienia, gdyż w jego organizacji najważniejszym, niezbędnym
wręcz warunkiem członkostwa
zdaje się być publiczna wiara
w sentencję zdarzeń, przy których komunistyczna propaganda
współczująca w latach piećdziesiątych polskim kartoflom pożeranych przez zrzuconą przez
amerykański desant wygłodniałą stonkę brzmi zdecydowanie bardziej przekonywująco.
Już łatwiej jest chyba wyobrazic
sobie jankeskich marines wyła-

niających się z Morza Bałtyckiego i rozrzucających „żuczka
z Kolorado” po polskich pegeerach, niż wysadzony trotylem
czy może obrzucony koktajlami
Mołotowa samolot prezydencki
w czasie jego feralnego lotu nad
Smoleńskiem. Jak się okazuje
wiara w tzw. zamach smoleński
i publiczne rozgłaszanie tej tezy
jest dziś głównym wyznacznikiem lojalności i przydatności
wśród członków jednej z ważniejszych polskich partii politycznych. Aby wyeliminowac
z niej ludzi, którzy być może
tylko z pobudek koniunkturalnych udają przywiązanie do tej
tezy nie wyklucza się badań na
wariografie, które bez obawy
o popełnienie błędu wyeliminują ludzi małej wiary watpiących w śledczy geniusz pana
Antoniego. Komitet polityczny
organizacji nie ustalił jeszcze
sprawców zamachu, stąd szeregowi członkowie bez obawy
o popełnienie herezji mogą póki

Olkusz z powodu wysokiego bezrobocia i rosnących z każdym rokiem
kosztów życia, szybko się wyludnia.
W związku z tym, obowiązkiem
władz gminy jest dbanie o to, by
w budżecie znalazły się środki na
przygotowanie terenów pod nowe
inwestycje, które dadzą mieszkańcom pracę oraz na pomoc dla ludzi
w trudnej sytuacji materialnej. Jednak
władze Olkusza przyjęły budżet (137,1
mln zł wydatków), w którym brakuje
pieniędzy na te cele, są za to miliony
na kontrowersyjne wydatki.

Przed głosowaniem w dyskusji nad
budżetem wypowiedziało się kilku
radnych. Ostro skrytykował budżet
pan Roman Piaśnik - przewodniczący Olkuskiej Rady Miejskiej. Radny zwrócił uwagę na to, że budżet
zakłada wzrost wydatków na Urząd
Miasta do prawie 13,8 mln zł w roku
2013, czyli o ponad 2 mln zł więcej
niż w roku ubiegłym. W opinii radnego gmina Chrzanów, która ma tyle
samo mieszkańców i podobną wielkość wydatków (132,6 mln zł) bardziej szanuje pieniądze podatników
- utrzymanie Urzędu Miasta w Chrzanowie kosztuje o 3,5 mln zł mniej
niż w Olkuszu. Radny przypomniał
również, że w budżecie przewidziano
tylko 17,1 mln zł na pomoc społeczną
(Chrzanów mający niższe bezrobocie
ma na ten cel 21,2 mln zł), w tym na
dodatki mieszkaniowe w Olkuszu
planowane jest zaledwie 918 tys. zł,
natomiast w Chrzanowie ponad 2,5
mln zł, czyli prawie 3 razy wiecej!
Radny Roman Piaśnik podkreślił,
że w budżecie brakuje środków na
tworzenie nowych miejsc pracy i na
pomoc dla ludzi dotkniętych bezrobociem, jednak są pieniądze na
budowę Skateparku (tor do jazdy
na deskorolce itp. red.) za 6,5 mln
zł, a według radnego, pieniądze te
burmistrz powinien przeznaczyć na

tworzenie miejsc pracy. Następnie
radny przypomniał, że jeszcze kilkanaście lat temu ludzie z całej Polski
przyjeżdżali do Olkusza szukać pracy,
natomiast obecnie młodzi masowo
wyjeżdżają z miasta, bo nie widzą tu
przyszłości; stwierdził również, że
o nowe miejsca pracy zabiegają władze sąsiednich gmin m.in. Bukowna,
Wolbromia i Trzebini, jednak nie robią
tego władze Olkusza. Radny podkreślił, że obowiązkiem władz miasta jest
wykupienie terenów i przygotowanie
ich pod Specjalne Strefy Ekonomiczne (w których pracodawcy mogą być
zwolnieni z podatku dochodowego),
w końcu przyciągnięcie inwestorów,
a burmistrz nie powinien tłumaczyć
się brakiem pieniędzy, bo skoro ma
miliony na Skatepark, czy dodatkowe miliony na Urząd Miasta,
to tym bardziej powinien znaleźć
pieniądze na walkę z bezrobociem.
Radny Piaśnik przypomniał, że można
na ten cel uzyskać 80% dopłaty spoza
budżetu gminy. Kończąc radny stwierdził, że proponowany budżet nie jest
ani prospołeczny, ani prorozwojowy
i dlatego będzie głosował przeciw
jego przyjęciu.

Następnie zabrał głos radny Łukasz
Kmita - przewodniczący olkuskiego
PiS, zgadzając się z panem Romanem
Piaśnikiem podkreślił, że ze względu na wielkie bezrobocie w Olkuszu
powinno tworzyć się strefy dla inwestorów, które dadzą ludziom pracę.
Cóż z tego, jeśli chwilę później wzorem radnych PO i części SLD zagłosował za przyjęciem tego budżetu.
Niestety razem z radnym Kmitą za
budżetem zagłosował cały klub PiS
(w sumie sześcioro radnych; ciekawe
jak ocenią to ich wyborcy?).
Natomiast radny Janusz Dudkiewicz – przewodniczący powiatowego
SLD, zanim wstrzymał się od głosu,
poruszył m.in. sprawę pogarszają-

cej się
sytuacji
finans ó w
miasta mówiąc: „…zaczynamy wszyscy rozumieć, że może być bardzo źle
z naszą gminą, jeśli chodzi o finanse.
Wydatki stałe nam wzrastają, a dochody nie nadążają za nimi (…).”
W dyskusję włączył się również
pan Ryszard Lasoń – sołtys Niesułowic, który przypomniał o możliwości uzyskania dużych dochodów
i nowych miejsc pracy dla Olkusza,
dzięki eksploatacji bogatych dolomitów znajdujących się na terenie jego
sołectwa. Teren ten od wielu lat należy
do gminy, jednak władze nie wykazały do tej pory żadnej inicjatywy
w tym kierunku.

Poseł Andrzej Duda z Prawa
i Sprawiedliwości już kilka lat temu
apelował o tworzenie Specjalnych
Stref Ekonomicznych w Olkuszu,
tymczasem każdy kolejny rok zwłoki pogarsza sytuację miasta. Niestety
podczas ostatniej sesji „prawicowi”
radni oprócz budżetu, wsparli również
proponowaną przez pana burmistrza
Rzepkę (wybranego z listy PO) podwyżkę opłat za wywóz śmieci do 16
zł od osoby miesięcznie (będziemy
płacić więcej niż w Krakowie!),
a jeszcze kilka tygodni temu radny
Kmita w prasie jednoznacznie krytykował plany podwyższenia tych
opłat. To kolejny przykład na to, jak
„olkuscy politycy” szanują swoich
wyborców i jak liczą się z ich zdaniem.
Tymczasem w roku 2013 będziemy
mogli pojeździć sobie na deskorolce
w Skateparku za 6,5 mln zł, a o pracy
w gminie kolejny rok wielu będzie
musiało zapomnieć, spakować walizki
i szukać szczęścia gdzieś indziej.

vv Robert Rusinek
email: biurorusinek@interia.pl

PORADY PRAWNE

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony

co pospekulować dowolnie nad
rozwiązaniem tego problemu.
Wielu zwolenników ma tzw. ślad
madagaskarski, u źródeł którego leży zemsta tego kraju za
propagowanie u nas w okresie
międzywojennym hasła „ Żydzi
won z Polski i na Madagaskar”.
Powoli przebija się również
wątek etiopski identyfikowany
z prawdopodobnym odwetem
Etiopczyków za polityczne
wsparcie, jakiego Polska udzieliła Włochom w ich agresji na to
państwo w 1935 roku. Oczywiście tutaj wariantów może być
wiele, ale niewykluczone, że
te dwa wyszczególnione mogą
okazać się jednymi z logiczniejszych wywodów parlamentarnego zespołu ds. wyjaśnienia
przyczyn katastrofy smoleńskiej.

vv dr Rober Herzyk

Zgodnie z art. 33 kodeksu pracy umowa o pracę na czas
określony zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy może
być rozwiązana tylko, jeżeli posiada klauzulę dopuszczającą
zastosowanie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Jeżeli umowa nie zawiera takiej klauzuli to rozwiązuje się
ona z upływem czasu na jaki została zawarta.

Urlopu ojcowskiego udziela się
na Wyjątek od powyższej zasady
stanowi sytuacja określona w art.
411 § 2 kodeksu pracy, gdy ogłoszono upadłość lub likwidację
pracodawcy. Wówczas każda ze
stron może rozwiązać umowę na
czas określony za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zasada ta
obowiązuje również w razie przeprowadzania zwolnień na podstawie
ustawy z dnia 13 marca 2003 roku
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, jednakże nie jest
możliwe rozwiązanie terminowych
umów o pracę za wypowiedzeniem
z pracownikami szczególnie chronionymi, wskazanymi w art. 5 ust.
3 i 5 tej ustawy.
Wypowiedzenie umowy zawartej
na czas określony ulega rozwiązaniu po upływie dwutygodniowego
okresu wypowiedzenia. Moment
zakończenia wypowiedzenia
umowy o pracę na czas określo-

ny wyznacza art. 30 § 21 kodeksu pracy, zgodnie z którym okres
wypowiedzenia umowy o pracę
obejmujący tydzień lub jego wielokrotność kończy się w sobotę.
Zatem, aby wypowiedzenie umowy o pracę określone w tygodniach
upłynęło w sobotę, musi rozpocząć
swój bieg w niedzielę gdyż w przypadku tego typu umowy ostatni
dzień wypowiedzenia musi przypadać w sobotę, niezależnie od tego,
kiedy zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu. Do okresu
wypowiedzenia nie zaliczamy dnia,
w którym wypowiedzenie zostało
dokonane. Bieg wypowiedzenia
rozpoczyna się dnia następnego
po tym fakcie.
Co ważne, pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas
określony dłuższy niż sześć miesięcy, w której nie przewidziano
możliwości wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem,
w przypadku wypowiedzenia takiej
umowy przez pracodawcę może

dochodzić nie tylko odszkodowania, ale także przywrócenia do pracy, co potwierdza uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 17 listopada
2011 roku sygn. akt III PZP 6/11.
Oczywiście, w sytuacji gdy umowa na czas określony nie zawiera klauzuli pozwalającej na jej
wypowiedzenie lub jeśli została
ona zawarta na okres krótszy niż
sześć miesięcy, do rozwiązania
umowy o pracę na czas określony
może dojść w drodze porozumienia
stron. Porozumienie stron jest jedyną możliwością bezkonfliktowego
rozstania się pracodawcy i pracownika i pozwala na rozwiązanie każdej umowy o pracę. Możliwość taka
wynika z ogólnej zasady swobody
umów. Oferta rozwiązania umowy za porozumieniem stron może
zostać złożona na piśmie lub ustnie..
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła
Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

ECHOKARDIOGRAF

kolejny sprzęt w Nowym Szpitalu w Olkuszu
Nowy Szpital w Olkuszu wziął udział w konkursie
„Narodowy program Wyrównawczy Dostępności
do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo
– Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD”
finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia, wynikiem czego był zakup aparatu do echokardiografii.
Aparat kosztował 156 300 zł, z czego dofinansowanie uzyskane z Ministerstwa Zdrowia wyniosło
85%.
Echokardiograf ALOKA ProSound ALPHA 6 z głowicą UST znajduje się w Pracowni Nieinwazyjnej
Diagnostyki Kardiologicznej.
Nowy sprzęt pozwoli na wykonywanie badań
w szybszym czasie i z większą dokładnością,
doprowadzi do poprawy obrazowania struktur
serca i wad występujących w sercu.
W niedługim czasie zostanie dokupiona głowica
do badań przezprzełykowych, która pozwoli na
wykrywanie przecieków w mięśniu sercowym
i wad wrodzonych.

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 13 50, fax: 32 758 13 50 • agorka@nowyszpital.pl • www.olkusz.nowyszpital.pl

ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649

Zapraszamy
do współpracy!
Wszystko czego potrzebujesz
pod jednym dachem
•
Sprzedaż stacjonarna
•
Sprzedaż z dowozem
na telefon

Już jesteśmy
w Olkuszu!!!
czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00
sobota:
od 5:00 do 10:00

DOSTAWCA:
wędlin, mięsa, drobiu,
nabiału, warzyw
i art. spożywczych

Reklamy

Budujące pomysły

www.mrowka.com.pl

Lampa 3-kwiat

www.cras.pl
tel. (32) 754 59 59

Żarówki LED
36 SMD 5050 E14/E27
7W=70W

dostępna w kolorach:
• stare złoto
• rdza wenge

79 99
zł/szt.

LED 24 GU10
SMD 5050
4,5W=50W
barwa ciepła

29 99
zł/szt.

17 90
zł/szt.

Płyn zimowy
do spryskiwaczy

DO -22°C

EKO Śnieżka

emulsja akrylowa biała

wy

Veneto Giallo
45 x 45,
gres mrozoodporny

- do ścian i suﬁtów
- hipoalergiczna

5L

10 L

7 99
farba akrylowa
2,5 L - 45,99 zł/szt
5 L - 88,90 zł/szt

HIT!
ceno

99

zł/szt.

MRÓWKA CRAS OLKUSZ, UL. PRZEMYSŁOWA 9
CZYNNE: Pon. - Pt. 7.00 - 19.00, Sob. 7.00 - 16.00

14 90
zł/m2

zł/szt.

DULUX

45

od

49 99

zł/szt.

od

HIT!
ceno

dostępne również:
E14/E27 LED80 SMD 4W=40W - 19,99 zł/szt
E14/E27 LED27 SMD 5W=50W - 24,99 zł/szt

wy

Panele CLASSEN
Dąb winny
AC4, 8 mm,

22 89
zł/m2

Oferta ważna od 10.01 do 24.01.2013 lub do wyczerpania zapasów.
Prezentowane produkty mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

5

6

Reklamy

30

**

** na wybrane kolekcje

KOLEKCJA FERINA/FARINO*
kolory: beż, brąz, zielony, jasnozielony.

Arkesia*

60 x 60, gat. 1, gres polerowany
kolor:
• beż

Ferina 20 x 25

23

09

zł/m2

GRANIT STONE GREY
30,5 x 61, gat. 1

49 90
zł/m2

Ferina
Inserto 20 x 25

10

50

zł/szt.

Farino 33,3 x 33,3

26

99

zł/m2

SATURN MALACHIT POLER
45 x 45, gres mrozoodporny, gat.1

49 90

zł/m2

SONATO OCHRA

32,6 x 32,6, gres mrozoodporny, gat.1

zł/m2

Ardesia

25 x 40, gat. 1

35 x 35, płytka podłogowa

85 90

16 90

zł/m2

Malena Wenge

110 20

klej do płytek PSB 25 kg

HIT!
ceno
wy

13 90
zł/m2

16 90
zł/m2

kolor: bianco i grys

11 90
zł/op.

* płytki pod zamówienie

MRÓWKA CRAS OLKUSZ, UL. PRZEMYSŁOWA 9 CZYNNE: Pon. - Pt. 7.00 - 19.00, Sob. 7.00 - 16.00

Reklamy

Zestaw PRAXIS

szafka z umywalką 50 cm - lakierowany front

Zestaw FORMIC

szafka z umywalką 50 cm - biały front, boki wenge

Lustra łazienkowe

Kabina prysznicowa

KATE

90 cm

549 00
zł

139 00

119 00

zł/zestaw

Bateria PSB MAJA

od

zł/zestaw

Bateria PSB KAJA

49 00
zł/szt.

Bateria
GROHE EUROSMART
GW A R
A N C JI

5 lat

od

5500

od

5900
zł/szt.

zł/szt.

- natryskowa jednouchwytowa - 79 zł
- umywalkowa sztorcowa jednouchwytowa - 55 zł
- wannowa jednouchwytowa - 89 zł
- umywalkowa ścienna jednouchwytowa - 79 zł
- zlewozmywakowa ścienna jednouchwytowa - 79 zł
- zlewozmywakowa sztorcowa jednouchwytowa - 49 zł

Kompakt IDOL
od

239 00

- natryskowa dwuuchwytowa - 79 zł
- umywalkowa stojąca dwuuchwytowa - 59 zł
- wannowa dwuuchwytowa - 119 zł
- umywalkowa ścienna dwuuchwytowa - 69 zł
- zlewozmywakowa ścienna dwuuchytowa - 69 zł
- zlewozmywakowa stojąca dwuuchwytowa - 59 zł

Zestaw podtynkowy
GEBERIT DUOFIX

- umywalkowa - 235 zł
- wannowa - 315 zł

od

235 00

wy

zł/szt.

Zestaw podtynkowy
SLIM
stelaż
+ miska wisząca
+ deska
+ przycisk
biały

zł/szt.

HIT!
ceno

HIT!

Kabina
z hydromasażem

ROXANA

1099 00
zł

cenow
y

- odpływ poziomy - 239 zł
- odpływ poziomy - 249 zł

Wanna asymetryczna
lewa, prawa, 140x90

399

599 00

426 00

zł/szt.

Waga elektroniczna

zł/szt.

Grzejnik aluminiowy
POL 500/80
PRODUKT

00

POLSKI

23 49

zł/szt.

GW A R
A N C JI

10 lat

zł/żeberko

GW A R

zł/szt.

A N C JI

24 99

10 lat

zestaw:
10 żeberek, trzywylotowy,
wys. 581,5 mm,
rozstaw przyłączy 500 mm,
gł. 80 mm,
moc dla ^ T 60 - 137,90 W

HIT!

cenow
y

wymiary: 90x90x218 cm (łącznie z brodzikiem)
proﬁl aluminiowy, kolor satyna, drzwi: szkło hartowane5 mm, graﬁtowe, plecy: szkło 4 mm, kolor czarny
panel centralny – szkło 5 mm, kolor czarny, kolumna
hydromasażowa: 6 dysz, elektroniczny panel sterujący,
deszczownia, radio, wentylator, oświetlenie górne 1x
halogen, półka na akcesoria, podwójne rolki górnych,
brodzik o wysokości 41 cm (zdejmowana obudowa),
siedzisko wyproﬁlowane w brodziku

Oferta ważna od 10.01 do 24.01.2013 lub do wyczerpania zapasów.
Prezentowane produkty mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

7
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Najlepsze okna
w najniższej cenie
Antypoślizg

od

Grunt uniwersalny PSB

7 99

zł/op.

2 kg - 7,99 zł
4 kg - 14,99 zł
10 kg - 29,99 zł

od

7 90

HIT!

cenow
y

zł/op.

dostępne również opakowanie 3w1 - 21,99 zł

Płyta gipsowa

Wiertarka
udarowa
NUPOWER
Evolution 500W

1,2 m x 2,0, gr. 12,5 mm

Moc: 500W,
Napięcie zasilania: 230V,
min. śr. wiercenia:
• w metalu - 10 mm,
• w drewnie - 20 mm,
• w betonie - 13 mm,
Obr. lewe/prawe: TAK

44 99
zł/szt.

269 00

Szliﬁerka kątowa
Bosch GWS 850 CE

zł/szt.

Moc: 850W,
min. pręd. obr.: 2800 obr./min.
max. pręd. obr.: 11000 obr./min.
średnica tarczy: 125 mm,
elektroniczna regulacja obrotów

Piece kominkowe

od

900 00

HIT!
ceno

12 90

wy

zł/szt.

Wiertarko-wkrętarka
Black&Decker 18V

Happy
1150 zł

Diana
1200 zł

MRÓWKA CRAS OLKUSZ,
UL. PRZEMYSŁOWA 9

CZYNNE: Pon. - Pt. 7.00 - 19.00, Sob. 7.00 - 16.00

Kalipso
1350 zł

299 99
zł/szt.

Napięcie zasilania: 18V,
liczba nastawień
momentu obrotowego - 24,
Max. śr. wiercenia:
• w drewnie - 25 mm,
• w stali - 10mm

Piece przemysłowe

zł/szt.

Piccolo
900 zł

5L

od

200 00
zł/szt.

Pow3
200 zł

Karlik
350 zł

Kacper
400 zł

Wszystkie ceny są cenami brutto. Promocje nie sumują się. Ceny podane w gazetce są cenami wyjściowymi,
oznacza to że ceny artykułów w markecie mogą się nieznacznie różnić nawet w okresie obowiązywania oferty.
Ze względu na powierzchnię sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. Oferta ma charakter
informacyjny i polega na wyróżnieniu artykułów asortymentu. Sklepy Mrówka zastrzegają sobie prawo do
zmian cen i błędów edytorskich. Fotograﬁe mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

Reklamy
FELIETON

Głodnego nakarmić… czyli dobroczynność po polsku

Wielkimi krokami zbliża się doroczna wielka zbiórka pieniędzy na
rzecz chorych i cierpiących. WOŚP po raz dwudziesty pierwszy zagra
w najbliższą niedzielę dla chorych dzieci i po raz pierwszy także dla
seniorów. Czerwone serduszka przyciągają ludzi i otwierają nie tylko
ich serca ale i portfele. Niewielu chyba przechodzi obok wolontariuszy
obojętnie, przeważnie wrzucamy do puszek parę groszy.
Wbrew pojawiającym się często zarzutom wobec J. Owsiaka,
należy przyznać, że dzięki jego
pracy wiele szpitali może w bardziej efektywny sposób pomagać
małym pacjentom. To, że część
zebranych pieniędzy przeznacza
się na wynagrodzenia dla ludzi
(w tym pana Owsiaka) pracujących dla WOŚP, nie powinno
chyba wzbudzać aż takich kontrowersji, w końcu ich praca nie
kończy się na tej jednej niedzieli
w roku.

prostu ostrożność, lub negatywne
doświadczenia. Niestety, aż nazbyt
często słyszymy, bądź sami padamy ofiarą nieuczciwych ludzi, którzy chcą się dorobić na dobrym
sercu współobywateli. Z reguły chcemy w ludziach widzieć
dobro, wierzyć w ich dobre
intencje, w ich uczciwość. Jednak spotykając się z wyłudzeniem
i oszustwem, raz i drugi w końcu
zaczynamy wszystkich podejrzewać o najgorsze instynkty.

trudno bez oporów i z uśmiechem
na ustach oddawać swoje ciężko
zarobione złotówki. Bo nie możemy wiedzieć czy ten ktoś, kto
patrzy na nas zbolałym wzrokiem
Kiedy podchodzi do nas dziecko naprawdę ma problemy i potrzeTo że nie przechodzimy obo- na pozór biedne i głodne i prosi buje wsparcia, czy też widzi w nas
jętnie obok młodych i star- o dwa złote na bułkę, a kiedy chce- kolejnego naiwniaka dzięki któreszych wolontariuszy ze słynnej my mu tą bułkę kupić to zaczyna mu niedługo będzie mógł zamieOrkiestry, nie znaczy jednak, się z nami kłócić i natrętnie żąda nić jeden samochód na drugi, albo
że jesteśmy skłonni do pomocy pieniędzy, bądź kupione pieczywo kupi lepszą komórkę lub nowszy
wszystkim kwestującym. Niejed- ze złością wyrzuca do kosza – komputer. Przez tych wszystkich
nokrotnie nie zauważamy, bądź co mamy myśleć? Kiedy kobieta nieuczciwych, którym nie chce się
nie chcemy zauważyć, ludzi żebrze na ulicy o pieniądze na pracować, cierpią ludzie którym
siedzących pod sklepem, pod jedzenie dla swojej rodziny po pomóc może już tylko dobre serce
kościołem, na chodniku proszą- czym, zbytnio się z tym nawet nie i hojność bliźnich.
cych o jakiś gorsz, na jedzenie, kryjąc, zrzuca z siebie łachmany
Mówi się, że wbrew wszystkiena lekarstwo lub na inny cel. i wsiada do nowego dobrego samomu warto pomagać i wspierać, że
Nie wpuszczamy do mieszkania chodu – jak mamy reagować? Kielepiej dawać niż prosić, ale czy
tych, którzy zbierają na operację dy ktoś prosi nas o parę złotych na
można winić tych, którzy spadla kogoś, proszą o pieniądze na chleb po czym widzimy go pod
rzywszy się na gorącym dmuchają
życie itp.
sklepem z alkoholem w ręku –
na zimne?
Zła wola? Znieczulica? Obojęt- czy można jeszcze kiedyś zaufać?
ność? Jak nazwać takie zachoW czasach kiedy „żebry” stały
wanie chrześcijańskiego w więk- się sposobem na życie, na zarobievv Izabela Szatyn
szości społeczeństwa? Może po nie niekiedy dobrych pieniędzy,
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe
Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 032 754 77 40-42
fax. 032 754 79 79

Hurtownia

FELIETON

Czemu w Olkuszu króluje NIEDASIZM ?

Spa, ściana wspinaczkowa, kręgielnia, squash, jacuzzi, kompleks
basenów – takie atrakcje czekają na mieszkańców Miechowa w nowym
kompleksie Com-Com Zone. A co Olkuszu ma do zaoferowania naszym
mieszkańcom? I czy w Olkuszu musi królować „NIEDASIZM”?
Olkusz coraz bardziej podupada. Widać to na każdym kroku.
Nietrafione inwestycje, słabe perspektywy rozwoju, brak spójnej
polityki przestrzennej, która
przełożyłaby się na utworzenie
stref aktywności gospodarczej
i powstanie nowych miejsc pracy i wreszcie stale zmniejszająca
się liczba mieszkańców miasta
i gminy – to główne bolączki
naszego miasta.
Jednym z przykładów na to,
że w Olkuszu sprawy nie idą
w dobrym kierunku jest chociażby odwiedzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Olkusz. Gdy klikniemy

Do czasu, gdy nie wszedłem na
stronę internetową. Aquapark już
w wersji wirtualnej zrobił na mnie
wrażenie. Obiekt otwarto pod
koniec listopada 2012 r. Mieści się
w nim m.in. ściana wspinaczkow kategorię „ogłoszenia inwewa, pomieszczenia odnowy biolostycyjne” okazuje się, że jest ona
gicznej i sala do tak luksusowego
pusta. Czy nasza gmina naprawdę
sportu jak squash. I wszystko to
nie ma nic do zaoferowania potenw rozsądnej cenie – bo kwotę 8
cjalnym inwestorom? Nasuwa się
zł za bilet normalny uprawniający
smutne pytanie: dlaczego Olkusz
do 60-minutowego korzystania z
stoi w miejscu, podczas gdy inne
basenu i saun trzeba uznać za cenę
samorządy się rozwijają?
niewygórowaną.
Ostatnio, jeden z moich znajoPierwsze pytanie, jakie zadamych zaproponował mi wyjazd
łem sobie po obejrzeniu Centrum
do miechowskiego Aquaparku.
Rekreacyjnego w Miechowie
Niewielki, niespełna 12-tysięczny
brzmiało: a co władze Olkusza
rolniczy Miechów ma aquapark?
mają do zaoferowania rodzinom
Wiem, że Olkuszanie jeżdżą do
i młodym mieszkańcom? Nietego typu obiektów na Śląsk czy
wielki i zatłoczony basem przy
do Chrzanowa, więc propozycję
Zespole Szkół na ul. Kochawyjazdu do Miechowa potraknowskiego, kino bez technologii
towałem z przymrużeniem oka.
cyfrowej, a może stadion na Czar-

nej Górze, który raczej straszy niż
zachęca do kibicowania. Niestety
pod względem oferty sportowej
nasze miasto przebił niewielki
Miechów. Niedawno nasze władze postawiły na budowę skateparku… Inwestycja choć być
może potrzebna, to z pewnością
nie w takim wymiarze i nie za
takie pieniądze (wg. przetargu
pierwsza części ma kosztować
ponad 3 mln zł).
Myślę, że ten artykuł zapoczątkuje szeroką dyskusję, czy
w naszym mieście potrzebna jest
budowa nowoczesnego Aquaparku. Póki co jedno jest pewnie.
W Olkuszu niebawem przybędą
dwa duże markety. Czy powstanie
Aquapark? Niestety, raczej nie
w tej kadencji…?
vv Łukasz Kmita
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

INFORMUJEMY

Informujemy, że zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Gminą Olkusz,
od dnia 02.01.2013 r. punkty kasowe PGK Sp. z o.o. w Olkuszu będą czynne w godzinach:
ul. Kluczewska 2
poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek:
od godz. 7.30 do 13.30
przerwa od 9.00 do 9.30

ul. Sławkowska 12A
piątek:
od godz. 7.30 do 13.30
przerwa od 9.00 do 9.30
SPRZEDAM

SPRZEDAM TOYOTĘ AVENSIS II 1.8 16V
ROK PROD. 2003. BOGATE WYPOSAŻENIE. SAMOCHÓD KUPIONY W POLSKIM SALONIE
I NA BIEŻĄCO SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE TOYOTY
PIERWSZY WŁAŚCICIEL , BEZWYPADKOWY ,GARAŻOWANY, STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok. 23 000 zł

FIRMA BUDOWLANA

AUDI A6 C6 QUATRO 2.7 TDI
(możliwa zamiana na mniejszy)

ROK PRODUKCJI 2007. Kosztował 270 000. BARDZO BOGATE WYPOSAŻENIE
+ DODATKIKUPIONY U DEALERA W POLSCE, SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE AUDI, BEZWYPADKOWY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY
PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ
TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok 63 000 zł

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, samochód samowyładowczy
• tynków maszynowych (gipsowych
i cementowo-wapiennych)

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

Aleja 1000-Lecia 2B
środa: od godz. 7.30 do 16.00
(wraz z biurem obsługi Klienta)
przerwa od 10.00 do 10.20
oraz od 13.00 do 13.20

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

P.K.S. Olkusz, Al. 1000-lecia 1
tel. 511-410-570

AUTO-PLAST Sp. J.
• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •
• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

KĄCIK KOLEKCJONERA

35 miejsc noclegowych
pokoje 2, 3 i 4 osobowe
wszystkie pokoje z łazienkami + TV
Na miejscu:
- wyżywienie (posiłki domowe)
- świetlica
- ogrodzony parking
W pobliżu:
- wyciągi narciarskie
(Kotelnica, Bania) 500 m
- rzeka Białka (50 m)
- sklep (300 m)
- baseny termalne (6 km)
Do Zakopanego 15 km
Niedaleko przejście graniczne Jurgów

Plan NBP na rok 2013
Narodowy Bank Polski ogłosił plan emisyjny monet na 2013
rok. Zawiera w sumie 12 tematów, które bardziej lub mniej
spodobają się kolekcjonerom. Plusem zapewne jest, że emisje
monet srebrnych nie będą przekraczać 30.000 sztuk. To już jest
jakiś plus, choć może nie do końca.
W styczniu ukaże się zestaw 2 monet: Australijski 1 dolar i polskie
20 złotych o temacie: Kangur olbrzymi. Temat dziwny, bo co mamy
wspólnego z Australią i kangurem? Ale niech tam. Jeśli poczta Polska
zamiast dostarczać listy – sprzedaje proszki do prania, to niech i NBP
zarabia pieniądze na handlu obcymi monetami. Nie świadczy to dobrze
o naszym banku narodowym. Ale może my kolekcjonerzy nie widzimy
ukrytego sensu tej działalności.
15 stycznia NBP wyemituje 2 i 10 zł – 100 lat Teatru Polskiego w Warszawie ponadto 2 i 10 złotych – 150 rocznica Powstania Styczniowego
- Kwiecień – 2, 10, 200 złotych – Cyprian Norwid
- czerwiec – 2, 5 złotych – Polskie Kluby Piłkarskie – Warta Poznań
- wrzesień – 2, 10, 200 złotych – Witold Lutosławski
- październik – 2, 10, 200 złotych – 200 rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego
- listopad – Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej – Agnieszka Osiecka
- listopad – 2, 20 złotych – Zwierzęta świata – żubr
Ponadto w czerwcu, wrześniu i grudniu ukażą się monety srebrne o nominale 5 złotych rozpoczynające nową serię:
Historia Polskiej Monety – denar Bolesława Chrobrego, denar Bolesława Śmiałego, denar Bolesława Krzywoustego,
brakteat Mieszka III.
W marcu, maju, czerwcu i sierpniu NBP wyemituje kolejne monety o nominale 2 złote z serii Polskie Okręty – Kuter
rakietowy „Gdynia”, Niszczyciel rakietowy „Warszawa”, Okręt transportowo-minowy „Lublin”, Fregata rakietowa
„Gen. K. Pułaski”
Ponadto w lutym, czerwcu, wrześniu i grudniu NBP wyemituje monety z nowej serii: Skarby Stanisława Augusta –
Bolesław Chrobry, Wacław II czeski, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki. Mają to być monety 50 zł srebrne o wadze
62,20 grama i monety 500 zł złote o wadze 62,2 grama. Po raz pierwszy NBP wyemituje monety srebrne o wadze 2 uncji.
Gdyby nie ten kangur na początku roku, to plan emisyjny naszego banku zapowiada się ciekawie. Widać dbałość o
emisje polskich monet. Nie widać już martyrologii, która przejadła się kolekcjonerom, co widać na wtórnym rynku.
Nareszcie coś zaczyna dziać się w kierunku „na lepsze”, bo dotychczas działalność emisyjna NBP postrzegana była
jak działalność chińskiego straganu na byłym stadionie dziesięciolecia. Nic nie ujmując handlowcom chińskim, to
odpowiedzialnym za działalność emisyjną NBP powinno być wstyd przez długie lata. Ale nadszedł Nowy Rok to i
nadzieja wstępuje w kolekcjonerów. Mamy nadzieję, że nie powtórzy się pęd NBP do wielkich zysków. Bo z tego co
każdy wie, NBP stworzony został by gwarantować jakość naszego pieniądza a nie go psuć jak robił to przez ostatnie
dwa lata, kładąc nacisk na ilość, koniunkturalność i zysk. A przecież nie o to chodzi w kolekcjonerstwie.
W Nowym Roku życzę wszystkim kolekcjonerom samych sukcesów i cierpliwości. Kolekcje powstają w wyniku
pasji, cierpliwości i osobistej satysfakcji tworzących je ludzi.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

Wypoczynek letni i zimowy

Białka Tatrzańska,
ul. Środkowa 110
tel. 018 265 45 70,
kom. 0696 831 499
(w godz. 8:00 - 16:00)

Informacje
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Modlitwa Biskupa w intencji Olkuszan

W noworoczną Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, w olkuskiej Bazylice św. Andrzeja
Apostoła Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, odprawianej
w intencji parafian oraz wszystkich mieszkańców Srebrnego Grodu.
Biskup modlił się także w intencji księdza proboszcza Mieczysława Miarki obchodzącego w
tym dniu imieniny oraz księdza
prałata Stefana Roguli, który 2
stycznia przeżywa rocznicę swoich urodzin.

W homilii Ksiądz Biskup
odniósł się do nagłaśnianego niedawno przez media wydarzenia,
jakim miał być rzekomy końca
świata. Przypomniał, że Pismo
Święte jasno i wyraźnie stwierdza,
że nikt nie zna dnia ani godziny,
kiedy nastąpi koniec świata. –
„Ludzie nie uwierzyli Słowu Boga
Wszechmogącego, ale uwierzyli
plotce. Na naiwności ludzkiej i
na braku wiary najwięcej zyskały
sekty” – zauważył bp. Kaszak.

trudności i problemy. Niezależnie od trudnych warunków jakie
mogą nas spotkać, jeżeli rodzina
będzie kochająca, zjednoczona,
jeżeli będą tam panowały właściwe relacje - to taka rodzina
przetrwa i uszczęśliwi nie tylko
swoich członków, ale i innych –
podkreślał Ksiądz Biskup.

STOP 18

Ordynariusz zaznaczył, że we
współczesnym świecie zbyt duży
akcent kładzie się na urodę, tężyznę fizyczną, zaś niedostatecznie mówi się o duchowej stronie
człowieczeństwa. Ksiądz Biskup
Grzegorz Kaszak złożył także
życzenia noworoczne Mieszkańcom Olkusza i Kapłąnom: – Na
progu tego nowego 2013 roku
życzę wam Kochani, abyście
Ordynariusz podkreślił rolę trudnościami, niedostatkami,
rodziny i zaznaczył, że kiedy nieszczęściami i wszelkimi brabędzie ona silna może pokonywać kami się nie zrażali, ale wszystko
trudności jakie napotyka. – Święty to z niezachwianą wiarą - tak jak
Józef w momencie rozwiązania Święta Rodzina - pokonywali.
nie zostawił swojej małżonki
Na zakończenie Eucharystii
Maryi samej. On był obok niej. parafianie złożyli noworoczne
Z Bożego Narodzenia i z każde- życzenia zarówno Księdzu Biskugo żłóbka płynie to przesłanie: powi jak i Księżom solenizantom.
jeśli rodzina jest silna to będzie
vv Łukasz Kmita
pokonywała różnego rodzaju

W listopadzie i w grudniu 2012 r. olkuscy strażnicy
miejscy przeprowadzili akcję wspierającą rządowe programy edukacji sprzedawców wyrobów
tytoniowych. Działania Straży Miejskiej w Olkuszu
dotyczyły realizacji programu „STOP 18” na rzecz
poprawy przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.
Strażnicy odwiedzili 98 punktów
sprzedaży wyrobów tytoniowych i
przypominali sprzedawcom o obowiązującym prawie, przekazywali
ulotkę z informacją o grożących
karach za jego nieprzestrzeganie oraz sposobach odmawiania
sprzedaży wyrobów tytoniowych.
Sprzedawcy otrzymali naklejkę do
oznakowania punktu o treści: ,,Stop
18! Nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych niepełnoletnim”, a ponadto
list otwarty od Burmistrza Miasta
Olkusza Dariusza Rzepki mówiący

POLICJA
Włamanie na ul. Tuwima
Około 4.000 złotych straciła właścicielka mieszkania do którego
włamano się 3 stycznia br. na ul. Tuwima w Olkuszu. Złodziej dostał się do środka pokonując zabezpieczenia drzwi wejściowych,
a następnie ukradł pieniądze oraz biżuterię.

Włamanie do seata
26 grudnia br. włamano się do seata zaparkowanego na ul. Bylicy
w Olkuszu. Sprawca ukradł elementy wyposażenia tego samochodu. Pokrzywdzony oszacował łączną war tość skradzionego mienia na około 600 złotych.

Włamanie do sklepu w Bukownie
Prawdopodobnie nocą 4 stycznia br. włamano się do sklepu
spożywczego znajdującego się w Bukownie przy ul. Kolejowej.
Sprawca wyważył drzwi wejściowe i ukradł ar tykuły spożywcze.
Później, z sąsiedniego pomieszczenia, sprawca zabrał klucze za
pomocą których dostał się na korytarz budynku w którym znajduje
się jeszcze sklep zielarski i włamał się do tego sklepu. Z jego wnętrza zabrał ar tykuły opatrunkowe i zielarskie o nieustalonej war tości. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Bukowna.

Kradzież telefonu komórkowego
25 grudnia 2012r., w jednym z lokali gastronomicznych znajdujących się w Olkuszu, skradziono telefon komórkowy należący do
mieszkańca Sieniczna. Mężczyzna oszacował jego war tość na
około 800 złotych.
Włamanie do garażu
21 grudnia 2012r. włamano się do garażu znajdującego się na ul.
Witosa w Olkuszu. Sprawca zerwał kłodkę, a następnie ukradł z
wnętrza garażu cztery koła do fiata. Pokrzywdzony oszacował ich
war tość na około 2.500 złotych. Sprawcy kradzieży z włamaniem
grozi kara 10 lat pozbawienia wolności.
Włamanie do mieszkania
Prawdopodobnie 30 grudnia 2012r. włamano się do mieszkania
na ul. Krasińskiego w Olkuszu. Sprawca wyłamał wkładki zamków
w drzwiach, a później ukradł z mieszkania biżuterię. Zgłaszający
oszacował wysokość strat na około 600 złotych. Sprawą zajęli się
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

y nasze
Świadczym
21 lat!
od
usługi

Zakres działalności

Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

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

W trakcie prowadzonych działań
funkcjonariusze Straży Miejskiej
ujawnili przypadki sprzedaży
papierosów na sztuki osobom w
wieku poniżej 18 lat. W związku z
popełnieniem wykroczenia każdy ze
sprzedawców został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł
za sprzedaż papierosów osobie niepełnoletniej oraz 100 zł mandatem
za sprzedaż papierosów na sztuki.

WYDARZENIA KULTURALNE

Kradzież roweru
28 grudnia br., z klatki schodowej bloku mieszczącego się przy ul.
Kościuszki w Olkuszu, skradziono rower górski. Pokrzywdzony oszacował jego wartość na 500 złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzą olkuscy policjanci.

Wypadek w Kolbarku
Wczoraj (tj. 6 stycznia br.) około godziny 16:30 na ul. Źródlanej
w Kolbarku (gmina Klucze), kierujący skodą najechał na tył fiata,
którego kierująca wjeżdżała na jedną z posesji, a później uderzył
jeszcze w zaparkowanego obok fiata pandę. Ostatni z samochodów wpadł do rowu, przygniatając mężczyznę stojącego obok
niego. Do olkuskiego szpitala, ze złamanym obojczykiem, przewieziono przygniecionego - 53 letniego mieszkańca Kwaśniowa
Górnego. Policjanci ustalają przyczynę wypadku.

o konieczności przestrzegania zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych
osobom niepełnoletnim.

Nietrzeźwy sprawca kolizji
Wczoraj (tj. 6 stycznia br.) około godziny 16:45, na skrzyżowaniu
ulic Krakowskiej i Chrzanowskiej w Gorenicach (gmina Olkusz),
fiat kierowany przez 26 letniego mieszkańca Czubrowic uderzył w
leksusa, którym kierował olkuszanin. Prawdopodobną przyczyną
kolizji było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych.
W zdarzeniu tym nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Po sprawdzeniu
stanu trzeźwości kierujących okazało się, że kierujący fiatem jest
nietrzeźwy – w jego organizmie znajdowało się około 2,2 promila
alkoholu. Mężczyzna ten ponadto posiada sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi do lutego 2014 roku. Mieszkaniec
Czubrowic wkrótce odpowie za popełnienie dwóch przestępstw.
KOMUNIKAT
Olkuska Policja poszukuje świadków uszkodzenia samochodu
marki Kia Ceed. Do zdarzenia doszło pomiędzy 31 grudnia 2012r.
a 2 stycznia br., na ul. Orzeszkowej w Olkuszu (parking przy bloku nr 18). Prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu
(997) lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie pod nr
telefonu 32 6478235.

PROGRAM MOK
• 10.01. godz. 19.00
Wykład w ramach olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
dr hab. Cezary Galewicz „Święta i Tradycje Religijne Południowych Indii”
• 13.01.
XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
/Dom Kultury ul. Fr. Nullo 29/
- godz. 8.30 - odprawa wolontariuszy i kwesty uliczne
- godz. 12.00 - wystawa replik broni palnych
/drużyna airsoftowa „szalone pingwiny”/
- godz. 14.00 - zawody strzeleckie dla dzieci
/drużyna airsoftowa „szalone pingwiny”/
- godz. 15.00-16.00 - koncert zespołu „Jerry`s Fingers”
- godz. 16.10-17.00 - prezentacje artystyczne ogniska muzycznego
„Żaczek” oraz pokaz walk rycerskich z omówieniem uzbrojenia /
Bractwo Rycerskie „Kruk” Starostwa Rabsztyńskiego/
- godz. 17.00-17.30 - koncert Szkoły Skrzypiec Suzuki
- godz. 17.50-18.40 - koncert zespółu „Besides”
- godz. 19.00-20.00 - koncert zespołu „Vallium”
- godz. 20.00 - „Światełko do nieba”, pokaz broni czarno-prochowej
/Bractwo Rycerskie „Kruk” Starostwa Rabsztyńskiego/
- godz. 20.20 - koncert zespołu „party hard”
• 14-25.01.
Akcja „Ferie w Mieście”
• 20.01. GODZ. 18.00
Koncert karnawałowy w wykonaniu Zespołu „Ilkus Quartet”
• 27.01. GODZ. 19.00
Koncert zespołu „Bracia Figo Fagot”
• 31.01. GODZ. 17.00
wykład w ramach olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lek.
med. Jerzy Tylnicki „Standarty profilaktyki i opieki ginekologicznej”

Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 668 339 732
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
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Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności
publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami
wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów.
Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane
w części lub całości bez jego zgody.
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Reklamy

PACIEJ

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY
„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ
UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61

INWESTYCJE „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl
Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne • roboty remontowe
• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

