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KOMBUD

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

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

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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.

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

tel.

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Zestaw obiadowy – 11 zł

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

tradycyjne
przysmaki
wiejskie

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

KARNAWAŁ

CZAS ZACZĄĆ!

Pizza

dowóz
organizacja imprez okolicznosciowych
tel. kom: 500 400 700 Olkusz, ul. Rynek 27
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

Gotówka

Marcin Czerniak

do 2.000 zł bez BIK-u
Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

WOLBROM, ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34, kom. 698 686 482
Dla pierwszych 7 osób które odwiedzą nasze biuro czekają podwójne
zaproszenia na zabawę karnawałową w Restauracji Galaktyka.

Doradca Ubezpieczeniowy

MEBLE OGRODOWE

tel. 507 437 132
bezpiecznie, fachowo, szybko
duża gama zniżek
dla nowych klientów

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

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do Regionalnego Biura Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800, środa 1300 - 1700, piątek 1200 - 1800

Kontakt: Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702; email: mpoznanska1@vp.pl

Piece MORSO 150 LAT tradycji - PROMOCYJNE CENY!

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
MAXIRENT, ul. Skośna 2, 32-327 Gorenice
Tel. 32 645 61 91, 507 022 650, 508 078 414

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Warsztat mechaniczny:
• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów
www.maxirent.pl biuro@maxirent.pl

Fotograﬁa Ślubna
i Okolicznościowa

CENTRALNE ODKURZACZE - MONTAŻ GRATIS!*
NOWOCZESNE KOMINKI ELEKTRYCZNE DO BLOKÓW!
Ciepłe kominki - obudowy kumulacyjne

W cenie zwykłej
obudowy!

OLKUSZ, ul. Rabsztyńska 67, tel. 501 510 105
www.kominkowanie.pl

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

www.fotokulawik.pl
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Powiatowy serwis informacyjny

Zmarł Jerzy Górnicki (1946-2013)

Zmarł Jerzy Górnicki, wolbromianin, człowiek, który całe życie poświęcił rodzinnemu miastu i powiatowi. W pracy zawodowej związany przez długie lata z Wolbromskimi Zakładami Przemysłu Gumowego „Stomil”, gdzie pracował jako kierownik
warsztatów elektrycznych. Dwa lata spędził na kontrakcie w Libii. Był również dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolbromiu. Jako działacz Komitetów Obywatelskich został następnie pierwszym burmistrzem w odrodzonej III RP i piastował
tę funkcję przez dwanaście lat (1990-2002).
Dzięki jego staraniom unowocześniono infrastrukturę Miasta i Gminy,
m.in. zbudowano oczyszczalnię ścieków, rozbudowano infrastrukturę
drogową, wodociągi, instalacje gazowe i telefoniczne. Także dzięki
Jerzemu Górnickiemu w Wolbromiu zbudowano ośrodek zdrowia
z pogotowiem ratunkowym oraz nowy komisariat policji. Zaś na bazie
dawnej „Gumy”, czyli fabryki Stomil, udało się powołać kilka spółek,
także z japońskim kapitałem, bez których trudno dziś sobie wyobrazić
rynek pracy w Wolbromiu.
Jerzy Górnicki wraz z ówczesnym posłem, również wolbromianinem,
Kazimierzem Barczykiem był inicjatorem powstania Międzygminnego
Związku Budowy Drogi Kraków-Wolbrom. Był też radnym Sejmiku
Śląskiego, o od powstania powiatów radnym powiatowym - jedną
kadencję pełnił funkcję wicestarosty, a w kolejnej etatowego członka
zarządu. Jerzy Górnicki działał również w OSP. Między innymi jako
prezes organizacji gminnej w Wolbromiu.
Jego pasją była piłka nożna. W pamięci kibiców „Przeboju” Wolbrom
pozostanie jako znakomity napastnik, jeden z najlepszych w dziejach
klubu. Po skończonej karierze zawodniczej zasiadał w zarządzie Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie, a także przewodził Podokręgowi w Olkuszu. Z jego inicjatywy powstało wiele boisk i klubów
piłkarskich na ziemi olkuskiej.
Pytany kiedyś o najważniejszy cel pracy samorządowej Jerzy Górnicki
powiedział:
- Tworzyć warunki do nieskrępowanego rozwoju przedsiębiorczości
i samorządności. Ludzie w swoich firmach i środowiskach wiedzą
najlepiej, jak działać i co czynić, aby uzyskiwać szybko i tanio efekty.
Samorządność to organizowanie się wokół celów konkretnych i ich
szybka realizacja tu i teraz.
Uważany był za człowieka bezkompromisowego. Sam zresztą też tak
siebie określał. Bardzo skuteczny w działaniu. Prywatnie lubił pracę

w swoim ogrodzie i lekturę książek historycznych. Odszedł ktoś, kto
miał charyzmę i wizję rozwoju ziemi olkuskiej. Będzie Go brakowało
w środowisku samorządowym powiatu. Pokój Jego pamięci.

Foto 2. Festyn piłkarski w Wolbromiu, 2005 rok. Jerzy Górnicki wśród
gwiazd Wisły Kraków, od lewej: Andrzej Iwan, Zdzisław Kapka, Jerzy
Górnicki i Marek Kusto.

Dane statystyczne 2012 r.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu zarejestrowało się 7184 osoby bezrobotne z tego
3520 osób podjęło zatrudnienie. Stopa bezrobocia na koniec listopada 2012r. w Powiecie
Olkuskim wynosiła 15%. Stan na 31.12.2012r. obrazuje poniżej tabela:
Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych

7592

4078

Bezrobotni dotychczas niepracujący

1872

1067

Bezrobotni zamieszkali na wsi

3627

1921

Bezrobotni z prawem do zasiłku

946

507

Osoby poszukujące pracy

138

65

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu w 2012r. dysponował następującymi środkami z funduszu
Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych:
1. Kwota przyznana w ramach algorytmu:

4 246 000 ,-

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu wystąpił z czterema wnioskami do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Ministra celem aktywizacji
lokalnego rynku pracy.
Środki te zostały przeznaczone na realizację następujących programów skierowanych do osób
bezrobotnych z powiatu olkuskiego:
1. Program dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników na kwotę 347 500,2. Program dla osób do 30 roku życia na kwotę

543 700,-

3. Program dla osób powyżej 50 roku życia na kwotę

107 900,-

4. Program dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy na kwotę

754 000,-

Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu realizował w 2012r. projekt pod nazwą „Aktywność moją szansą” w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.3 . Program był współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i opiewał na kwotę 1 920 200.
W całym 2012 roku w ramach powyższych środków objęto aktywizacją 963 osoby.

Spotkanie noworoczne PiS
Ponad sto osób wzięło udział w zorganizowanym przez posła
Jacka Osucha, Zarząd PiS w Olkuszu oraz radnych miasta
i powiatu, noworocznym spotkaniu członków i sympatyków
Prawa i Sprawiedliwości.
Uroczystość rozpoczęła się
od wspólnej modlitwy w Bazylice św. Andrzeja Apostoła
w Olkuszu. Poseł Osuch, samorządowcy oraz członkowie
i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział we
Mszy odprawianej w intencji
Ojczyzny. Po zakończeniu liturgii uczestnicy przeszli do
sali Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu, gdzie odbyła
się druga część spotkania. Życzenia do zgromadzonych skierowali obecni na spotkaniu:
poseł Jacek Osuch oraz radni i
członkowie Zarządu PiS.
Spotkania
noworoczne
Prawa i Sprawiedliwości to
już poniekąd tradycja. Tegoroczne odbyło się już po raz
piąty. Uroczystościom zawsze
towarzyszy wspólne śpiewanie najpiękniejszych polskich

kolęd i pastorałek. – Chcemy
w ten sposób podziękować
naszym członkom i osobom,
które nas wpierają. Jest to
także doskonała okazja do
podsumowania działalności
Prawa i Sprawiedliwości, która w 2012 roku była bardzo
owocna. Na rok 2013 złożyliśmy sobie bardzo ambitne
cele. Jeszcze większą uwagę
będziemy zwracali na problemy mieszkańców, nasi radni
będą pełnili dyżury w biurze
poselskim.
Rozpoczęliśmy
także przygotowania do wyborów samorządowych – za- wa. Szczegółowe informacje
dostępne są w biurze poselznacza poseł Osuch.
skim lub pod nr tel. 784-00Poseł Jacek Osuch i Zarząd
50-80 u Łukasza Kmity, przePiS zapraszają także wszystwodniczącego struktur PiS
kich członków i sympatyków
w gminie Olkusz.
na spotkanie opłatkowe małopolskiego PiS, w najbliższy
wtorek 29 stycznia do Krako- vv Biuro Posła Jacka Osucha
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PORADY PRAWNE

Odwołanie od decyzji ZUS-u

Osoba, która otrzymała niekorzystną decyzję ZUS w sprawie
emerytury lub renty, może wnieść odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z przepisem art. 4779 § 1 odwołania ZUS może zmienić lub
W ramach prowadzonego postęKodeksu postępowania cywilnego uchylić zaskarżoną decyzję. W takiej powania sąd dokonuje wszechstronodwołanie od decyzji organów rento- sytuacji wydaje nową decyzję w spra- nego zbadania sprawy.
wych wnosi się na piśmie do organu, wie świadczenia, nie nadając odwoW tym celu może m.in. zlecić
który wydał decyzję, lub do protokołu łaniu dalszego biegu. W przeciwnym przeprowadzenie dodatkowych
sporządzonego przez ten organ, w ter- razie, nie później niż w ciągu 30 dni dowodów wykraczających poza
minie miesiąca od doręczenia odpisu od dnia złożenia odwołania, ZUS materiał dowodowy dostarczony
decyzji. Jeśli ZUS nie wydał decyzji jest zobowiązany przekazać je wraz przez odwołującego np. z zeznań
w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia z aktami sprawy oraz uzasadnieniem świadków, z opinii biegłego lekarza
wniosku o świadczenie lub o ponowne do właściwego sądu okręgowego – itd. Sąd albo oddala odwołanie (jeśli
ustalenie jego wysokości, wniesienie sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. nie ma podstaw do jego uwzględnieodwołania możliwe jest w każdym
W tym czasie jednak organ ten nia), albo je uwzględnia, zmieniając
czasie po upływie tych 2 miesięcy.
może również sam zmienić decyzję, zaskarżoną decyzję w całości lub
Sądem właściwym do rozpozna- uchylając poprzednią i wydając nową. w części i orzekając co do istoty
nia odwołania jest sąd okręgowy Jeśli tak zrobi, wówczas nie nadaje sprawy. W przypadku gdy odwo– sąd pracy i ubezpieczeń społecz- odwołaniu dalszego biegu.
łanie zostało wniesione w związnych, w którego okręgu ma miejsce
Zmiana decyzji przez ZUS jest ku z niewydaniem decyzji przez
zamieszkania osoba odwołująca możliwa również już po przekaza- organ rentowy i zostało przez sąd
się od decyzji. Należy pamiętać, niu odwołania do sądu, aż do czasu uwzględnione, to w takiej sytuacji
że odwołanie musi trafić najpierw wydania wyroku w rozpatrywanej
sąd albo zobowiązuje organ rentowy
do organu, który wydał decyzję. sprawie. Jeśli nowa decyzja organu
do wydania decyzji w określonym
Odwołanie na piśmie winno więc rentowego będzie uwzględniała żądaterminie albo sam orzeka co do
być złożone w jednostce ZUS, która nie osoby zainteresowanej w całości
istoty sprawy.
wydała decyzję bądź wysłane do tej lub w części, postępowanie sądowe
Gdy odwołanie dotyczy świadczejednostki za pośrednictwem poczty. zostanie w takiej sytuacji umorzone.
nia uzależnionego od stwierdzenia
Odwołanie można również złożyć
W przypadku przekazania odwołaustnie do protokołu sporządzonego nia przez ZUS do sądu ubezpieczeń, niezdolności do pracy lub niezdolprzez tę jednostkę bądź do protokołu rozpoznając odwołanie od zaskarżo- ności do samodzielnej egzystencji
w sądzie właściwym do rozpoznania nej decyzji, ma on za zadanie skontro- sąd może orzec merytorycznie tylko
sprawy albo w sądzie właściwym dla lować legalność, czyli zgodność z pra- wtedy, gdy wnioskodawca wyczermiejsca zamieszkania osoby zainte- wem tej decyzji, oraz jej zasadność. pał drogę odwoławczą w ZUS wnosząc sprzeciw od orzeczenia lekarza
resowanej, jednak w tym przypadku
W wyniku złożenia odwołania orzecznika do komisji lekarskiej
sąd niezwłocznie przekazuje protokół
sąd podejmuje czynności określone ZUS, a w odwołaniu od decyzji
do właściwej placówki ZUS.
przepisami Kodeksu postępowania
Odwołanie od decyzji ZUS, mimo cywilnego. W tym celu sprawdza organu rentowego nie wskazał
że jest składane za jego pośrednic- on, czy nastąpiło ono w ustawowym żadnych nowych okoliczności dotytwem, to jednak jest pismem proce- terminie miesiąca od dnia doręcze- czących niezdolności do pracy lub
sowym wszczynającym postępowanie nia odpisu decyzji. Jeśli termin ten niezdolności do samodzielnej egzya więc powinno spełniać określone został przekroczony, wówczas sąd stencji. Wówczas w wyniku przewymogi formalne. W myśl art. 47710 odrzuca odwołanie, nie nadając spra- prowadzonego postępowania sąd
§ 1 k.p.c. odwołanie powinno zawie- wie dalszego biegu. Sąd dokonuje może zmienić zaskarżoną decyzję
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji, również sprawdzenia odwołania pod w całości lub w części. Na podstawie
określenie i zwięzłe uzasadnienie względem formalnym. Jeśli występują wyroku sądu ZUS wydaje wtedy
zarzutów i wniosków oraz podpis w tym zakresie jakieś błędy lub braki, decyzję w sprawie świadczenia.
ubezpieczonego albo jego przedstawi- wówczas wzywa stronę, pod rygorem
vv Rafał Czeladzki
ciela ustawowego lub pełnomocnika. zwrócenia pisma, do jego poprawienia
email: RCzeladzki@gmail.com
W ciągu 30 dni od daty złożenia lub uzupełnienia.
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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Wysoka podwyżka opłat za śmieci w Olkuszu
18 grudnia 2012 podczas ostatniej sesji olkuskiej Rady Miejskiej, głosami radnych PO, PiS i SLD przyjęto projekt podwyżki opłat za wywóz
odpadów. Od 1 lipca 2013 w gminie Olkusz będziemy płacić 16 zł
miesięcznie od osoby za śmieci niesegregowane (dotychczas było
7 zł) oraz 9,5 zł za segregowane. Jedynym radnym, który zagłosował
przeciw tej podwyżce był pan Grzegorz Tomsia.
Ostatnia podwyżka opłat za śmieci wpisuje się w olkuską specyfikę,
płacimy już bardzo wysokie opłaty
za wodę i ścieki (jedne z wyższych
w Polsce), bezrobocie w gminie od
lat również należy do najwyższych
w Małopolsce. Specyficzna dla Olkusza jest również hierarchia wydatków,
o których decydują władze miasta, bo
czy etycznym jest przeznaczać miliony na rozrywkę, równocześnie nie
walcząc z olbrzymim bezrobociem?
Przykładem na to może być budowa
Skateparku (tor do jazdy na deskorolce
itp.) razem z mniejszymi inwestycjami
towarzyszącymi, pochłonie w tym
roku ponad 6,5 mln zł z budżetu
Olkusza (z czego prawie 5 mln zł ma
być w przyszłości zwrócone miastu).
Tymczasem władze Oświęcimia
właśnie ukończyły budowę dużego,
profesjonalnego Skateparku za 620
tys. zł, czyli wielokrotnie tańszego
niż ten w Olkuszu. Jednocześnie
jesteśmy w tyle za wieloma sąsiednimi gminami, gdzie od lat tworzy
się Specjalne Strefy Ekonomiczne
(pracodawcy nie muszą płacić w nich
podatku dochodowego). Przecież na
Strefy, które są obecnie najlepszym
sposobem tworzenia miejsc pracy,
również można uzyskać wysokie
dopłaty spoza budżetu gminy. Jednak

na ten cel władze Olkusza jak dotąd
nie znalazły pieniędzy.

Znowelizowana „ustawa śmieciowa”, której pomysłodawcami są
posłowie z PO zakłada, że właścicielem naszych odpadów będzie gmina.
Niestety ustawa ta już teraz stała się
pretekstem do dużych, lecz niekoniecznie uzasadnionych podwyżek.
Jednak jak dotąd nie wszystkie gminy przyjęły nowe stawki za śmieci;
wiele samorządów uważa ustawę za
bezprawną i czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.
W małopolskich gminach, które przyjęły uchwały, opłaty za śmieci będą
najczęściej niższe niż w Olkuszu, np.
w gminie Liszki 6 i 12 zł od osoby,
Bukowina Tatrzańska 6 i 12 zł, Nowy
Targ 8,5 i 11 zł, Limanowa 3,24 i 4,32
zł, Gorlice 5,70 i 8,32 zł, Bolesław pod
Olkuszem 6,5 i 12 zł, Klucze 7 i 15 zł,
Bukowno 9 i 14 zł, Wolbrom 9 i 13 zł.
W Nowym Sączu opłaty za wywóz
śmieci będą naliczane na podstawie
ilości zużytej wody, za niesegregowane 4,46 zł za m³ zużytej wody, za
posegregowane 3,57 zł.
Tak wysoka podwyżka opłat
w Olkuszu, dodatkowo zwielokrotniona przez ilość osób w mieszkaniu
uderzy przede wszystkim w rodziny

z dziećmi
oraz ludzi
bez pracy.
Przykładowo dotychczas 5-osobowa rodzina korzystająca z kontenera
zbiorczego płaciła za śmieci 35 zł miesięcznie, od 1 lipca nie segregując
zapłaci 80 zł, a segregując 47,5 zł.
Niestety w blokach segregowanie jest
logistycznie trudne do przeprowadzenia, i dlatego rzadko praktykowane.
Czy w Olkuszu będzie możliwość
segregacji w blokach? Jak dotąd nie
ma w tej sprawie jednoznacznej informacji. Zastanawia również fakt, że
przecież wysypisko śmieci znajduje
się zaledwie kilka kilometrów od
Olkusza (w Bolesławiu), dlatego koszt
przewozu odpadów jest stosunkowo
niski. W związku z tym wydaje się
logiczne, że opłaty za śmieci w gminie Olkusz powinny być niższe niż
w większości gmin małopolski, które
najczęściej do wysypisk mają dużo
dalej.
Tak czy inaczej pozostaje nam mieć
nadzieję, że ten artykuł skłoni władze
miasta do ponownego przemyślenia
tych spraw oraz podjęcia zdecydowanych działań na korzyść mieszkańców.

vv Robert Rusinek
email: biurorusinek@interia.pl

Echa ustawy śmieciowej

Nie milkną echa wejścia w życie ustawy śmieciowej. Od 1 lipca br. wszystkich mieszkańców czeka prawdziwa rewolucja. Ile tak naprawdę zapłacimy
za śmieci? Stawka za „odpady segregowane” wyniesie w Olkuszu 9,50 zł za
osobę. Jeśli ktoś dobrowolnie nie będzie chciał segregować śmieci zapłaci
miesięcznie o 6,50 zł więcej. Nieprawdą są zatem stwierdzenia p. Roberta
Rusinka, który w poprzednim wydaniu „Gwarka” napisał, że mieszkańcy
Olkusza zapłacą za śmieci 16 zł. Autor pomylił się także twierdząc, że Olkuszanie za wywóz odpadów poniosą większe koszty niż mieszkańcy Krakowa.
W stolicy małopolski, wysokość opłat za śmieci nie została jeszcze ustalona!
P. Robert Rusinek przez nieuwagę zapomniał też dodać, że to głównie dzięki
radnym PiS, opłata za zagospodarowanie odpadów będzie w gminie Olkusz
o 20 procent niższa od pierwotnie planowanej.
Sejm – w myśl nowych przepisów zobowiązał samorządy do
uchwalenia stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych
do końca 2012 roku. Dlatego podczas ostatniej, grudniowej sesji
radni uchwalili stawki za wywóz
i zagospodarowanie śmieci. Będą
one obowiązywać od 1 lipca 2013
r. Pierwotnie, władze miasta na
podstawie wyliczeń specjalistycznej firmy z Opola, zaproponowały
stawki w wysokości ok. 12 zł za
śmieci segregowane i ok. 16 zł. za
odpady zmieszane. Warto zaznaczyć, że nowa ustawa wymusza
poniekąd na mieszkańcach segregację śmieci. Dlatego samorządowcy w całej Polsce różnicują
kwotę za śmieci segregowane i
śmieci zmieszane. Gminy, które
nie będą osiągały odpowiedniego poziomu segregacji zapłacą
ogromne kary. W myśl nowych
przepisów, mieszkańcy otrzymają
pisemną deklarację, w której będą
mogli sami wybrać: czy chcą płacić niższe stawki – ale będą segregowali śmieci, czy wolą płacić
więcej. Dyskusja olkuskich rajców nad wysokością opłat trwała
ponad dwa miesiące. – Już na
początku uznaliśmy, że stawki
zaproponowane w pierwotnej
wersji tj. w wysokości 12 i 16 zł.
są zdecydowanie za wysokie. PiS
jako pierwszy podjął inicjatywę,

aby kwoty te zmniejszyć – mówi
Łukasz Kmita, szef klubu PiS w
Radzie Miejskiej. W tej sprawie
w listopadzie i grudniu odbyło
się kilka posiedzeń komisji. W
końcu, dzięki determinacji radnych Prawa i Sprawiedliwości
udało się obniżyć kwotę opłat za
odpady segregowane o 20 proc.
Ostatecznie Radni PiS wspólnie
z innymi radnymi wynegocjowali
stawkę 9,50 zł od mieszkańca. za
odbiór odpadów segregowanych.
– Dziękuję zdecydowanej większości radnych, którzy poparli
nasze stanowisko i przychylili
się do obniżenia stawki opłat za
segregowane śmieci o 2,5 zł.–
mówi radny Łukasz Kmita, który
wspólnie ze swoimi klubowymi
kolegami z PiS był inicjatorem
obniżenia stawek. Jednocześnie
samorządowiec zaznacza, że jeżeli w przetargu cena za wywóz
śmieci spadnie, Prawo i Sprawiedliwość zainicjuje zmianę uchwały, w której stawki zostaną kolejny raz obniżone. Warto zaznaczy,
że myśl przepisów, gdyby olkuscy
radni nie podjęli uchwały, zrobiłby to za nich wojewoda. A wtedy
stawki byłyby znacznie wyższe
(o kilka złotych) – i najpewniej
oscylowałyby w wysokości zaproponowanej przez firmę z Opola.
Dla porównania sprawdziliśmy,
ile zapłacą mieszkańcy okolicz-

nych miast o podobnej do Olkusza
wielkości. W Zawierciu stawki
zostały określone na poziomie
14,50 zł. (śmieci segregowane)
i 21,75 zł. (śmieci zmieszane).
W Mysłowicach ceny ustalono
w wysokości 14 zł i 20 zł. W
Będzinie koszt opłat za wywóz
śmieci to odpowiednio 11 zł. i
15 zł. – Bardzo żałujemy, że Pan
Robert Rusinek wprowadził w
błąd czytelników Gwarka. Mamy
nadzieję, że wynikało to nie z
Jego złej woli, lecz z niedoinformowania – komentują radni
PiS. Samorządowcy zaznaczają także, że olkuski skatepark
nigdy nie miał kosztować 6 mln
zł. jak sugerował autor artykułu. Gmina Olkusz na to zadanie
wyda ok. 700 tys. zł. Reszta tj.
2,3 mln zł. zostanie dofinansowana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Ponadto w budżecie Olkusza na
rok 2013 zapisane zostały środki na powstanie dokumentacji
dla zadania Strefa Aktywności
Gospodarczej. Samorządowcy
PiS liczą, że władzom Olkusza
uda się wreszcie pozyskać duże
środki na stworzenie strefy ekonomicznej, w której mieszkańcy
znaleźliby pracę..
vv BPPIS

FELIETON

Jednomandatowe okręgi wyborcze

Najbliższe wybory samorządowe mogą miastom wielkości naszego Olkusza przynieść małą rewolucję
wewnątrz lokalnych ośrodków władzy. Wszystko to są
sprawą jednomandatowych okręgów wyborczych do
Rady Gminy już dziś wzbudzających niepokój partyjnych liderów, którzy okupując dotychczas czuby list
wyborczych mieli w zasadzie zapewniony dożywotnio
status lokalnego samorządowca.
Nowa ordynacja stwarza szansę
wysłania ich na zasłużony odpoczynek pod warunkiem, że do walki o
mandaty przystąpią ludzie znani,
cenieni i popularni w swoim środowisku. Pozornie nic nie stoi temu
na przeszkodzie, ale tylko pozornie.
Dwa lata temu lider jednej z list samorządowych żalił się, że zdradzając
wcześniej skład swojej drużyny
doprowadził faktycznie do jej unicestwienia, gdyż bardziej wpływowa
w mieście konkurencja skutecznie
wyperswadowała niektórym co
groźniejszym kandydatom udział
w wyborczych zmaganiach. No bo
niespodziewanie mogło się okazać
,że żona albo syn pracuje w firmie,
której prezesuje znajomy „królika” i
bezpieczniejsze dla utrzymania ich
stanowiska pracy będzie wyzbycie
się samorządowych aspiracji. Docierały do mnie informacje o tego typu
pogróżkach, które jeżeli nawet w swej

perfidii nie miały szans się ziścić,
to jednak swój cel osiągnęły, gdyż
ludzie na wszelki wypadek woleli po
prostu nie ryzykować. Warto wspomnieć o tych patologiach, ponieważ
natura wyborów jednomandatowych
może doprowadzić do ich znaczącej
eskalacji. W przypadku, gdy o końcowym sukcesie często decyduje jeden
głos, prawdziwą zmorą dla pewnych
siebie samorządowych wyjadaczy
staje się kandydat z tej samej ulicy,
z tego samego zakładu pracy czy
kręgu towarzyskiego, który jeżeli
nawet nie zdobędzie mandatu to i
tak odbierze pewną ilość głosów, być
może decydującą w końcowym rozrachunku. A ponieważ wśród obecnych
radnych są tacy, którzy uważają, iż
bez ich obecności olkuski samorząd
się po prostu zawali, więc należy być
przygotowanym na działania, których
w żaden sposób nie przewidziały
regulacje nowej ordynacji wyborczej.

Oczywiście nowy sposób wyboru
radnych, poprzez ograniczenie siły
partyjnych hierarchii, daje dużą
szanse na pojawienie się nowych,
być może ciekawszych ludzi w gronie
lokalnych decydentów, ale problem,
który tutaj chciałem zasygnalizować
polega na tym, że ci starzy zrobią
wszystko, aby zminimalizować ryzykowne dla nich mechanizmy nowej
ordynacji wyborczej. Mimo moich
obaw uważam, że zmiana jest krokiem w dobrym kierunku i należy
ubolewać nad tym, że zatrzymała
się na poziomie gmin, pozostawiając
na szczeblu wyborów powiatowych
sytuacje, w której rozdział mandatów
przynajmniej w 90 % jest znany na
długo przed ogłoszeniem oficjalnych
wyników głosowania.

vv dr Rober Herzyk
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Bezpieczeństwo i Zaufanie
Rozmowa z Ordynatorem Oddziału Neurologicznego dr n. med. Tadeuszem Pietkiewiczem,
na temat nowopowstającego Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym.
SM: Panie Doktorze, pełni
Pan funkcję Ordynatora w
Nowym Szpitalu w Olkuszu od 2010 r. Jak wyglądała wcześniej Pana droga
zawodowa?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Poprzednio zawodowo związany byłem z Kliniką Neurologii Górnośląskiego Centrum
Medycznego w Katowicach - Ochojcu.
SM: W Olkuszu podjął się Pan nowego wyzwania.
Proszę o kilka zdań na temat Pana Oddziału.
dr Tadeusz Pietkiewicz: Przede wszystkim mogę
stwierdzić, że zarówno lekarze jak i pozostały personel
medyczny to wysoce wykwalifikowana kadra, której
pracę bardzo cenię. Możemy poszczyć się też dobrej
klasy sprzętem do badań EEG i EMG oraz USG Dopplera. Korzystamy również z nowoczesnego tomografu
komputerowego. Niestety budynek, w którym mieści
się obecnie nasz Oddział, a zwłaszcza jego położenie
względem pozostałych oddziałów szpitalnych, pozostawia wiele do życzenia….Stąd już od 2010 roku
– podkreślę - przy zdecydowanym wsparciu dyrekcji
Nowego Szpitala w Olkuszu oraz prezesa Grupy Nowy
Szpital – walczymy o przeniesienie Oddziału do nowej
siedziby oraz stworzenie w jego ramach Pododdziału
Udarowego.
SM: No właśnie. Na jakim etapie są prace? Jak będzie
wyglądał nowy Oddział? Na czym polega specyfika
Pododdziału Udarowego?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Prace są już na finiszu. Planowo
zakończyć się mają pod koniec marca. Nowy Oddział
zajmował będzie powierzchnię 500 m2. Projektując
rozkład sal, dyżurek, korytarzy, wind itd. mieliśmy na
uwadze przede wszystkim zoptymalizowanie go w
taki sposób, aby proces leczenia pacjenta przebiegał
najsprawniej jak to tylko możliwe. Należy też podkreślić,
że wszystko w Oddziale – poczynając od okien i podłóg,
a kończąc na kolorowej pościeli dla pacjentów, będzie
całkowicie nowe. Kolory ścian jak i cały „wystrój” mają
być przyjazne dla pacjenta.

Największą naszą dumą będzie natomiast Pododdział
Udarowy. Ideą tego pododdziału jest, by pacjent był
lepiej nadzorowany. W szczególności będzie to sala
z czterema „technicznie zaawansowanymi” łóżkami,
umożliwiającymi łatwą zmianą pozycji ułożenia pacjenta. Przy każdym łóżku znajdowała się będzie aparatura
monitorująca - kardiomonitory oraz oksymetry dla
pacjentów we wczesnym i ostrym stanie udaru. Na sali
intensywnego nadzoru funkcjonowało będzie całodobowe stanowisko pielęgniarskie. Po trzeciej - czwartej
dobie i ustabilizowaniu stanu, pacjenci przenoszeni
będą na oddział wczesnej rehabilitacji (dwanaście łóżek).
Na pododdziale udarowym zastosować można leczenie trombolityczne u pacjentów z wczesnym stanem
udarowym (leczenie należy rozpocząć maksymalnie do
4,5 godz. od wystąpienia udaru). Przy takim sposobie
leczenia objawy mogą całkowicie ustąpić, a więc nie
tylko ratuje się życie pacjenta, ale zapobiega się także
jego niepełnosprawności.
Statystyki mówią, że śmiertelność pacjentów leczonych
na oddziałach neurologicznych z pododdziałami udarowymi zmniejsza się aż o 30% w stosunku do oddziałów,
które takim pododdziałem nie dysponują…Także liczby
mówią same za siebie…
Dodam jeszcze, że w miejscu obecnej siedziby Oddziału Neurologicznego powstanie Oddział Rehabilitacji
Neurologicznej. Także już niebawem hospitalizacja
pacjenta z problemami neurologicznymi w naszym
szpitalu będzie kompleksowa.
SM: To już niedaleka przyszłość, ale powróćmy jeszcze na moment do teraźniejszego funkcjonowania
Pana Oddziału. Jak długo czeka się na przyjęcie
na Oddział (pomijając natychmiastowe przyjęcia w
sytuacji zagrożenia życia)?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Czas oczekiwania nie jest długi
w porównaniu do innych tego typu placówek i wynosi
ok. dwóch tygodni.
SM: Z jakimi w szczególności oddziałami olkuskiego
szpitala współpracują Państwo najściślej?

dr Tadeusz Pietkiewicz: Z uwagi na specyfikę chorób
neurologicznych najściślej współpracujemy z oddziałami
kardiologicznym oraz chorób wewnętrznych, a także
oddziałem chirurgii. Dlatego też m.in. tak ważne jest
przeniesienie naszego Oddziału do budynku, w którym
mieszczą się te oddziały.
SM: Czy pacjenci i ich rodziny mogą liczyć na bieżącą
informację o stanie zdrowia?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Wychodzę z założenia – i to
powtarzam mojej kadrze - iż to my jesteśmy dla pacjenta, a nie odwrotnie... Drzwi mojego gabinetu są więc
zawsze otwarte dla pacjenta i jego bliskich, nie mam
bynajmniej wyznaczonych godzin, w których przyjmuję
rodziny pacjentów. Często wyjaśnienie sytuacji chorego,
przedstawienie rokowań w sposób przystępny jest bardzo istotne z uwagi na zaplanowanie dalszego leczenia
oraz organizacji życia pacjenta i jego rodziny. Uważam
też za bardzo istotny aspekt zwracania się personelu z
należnym szacunkiem do każdego pacjenta.
SM: Czy udary mózgu to teraz rzeczywiście „plaga”,
„choroba cywilizacji”?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Niestety tak. W ostatnich latach
nie da się nie zauważyć zwiększonej liczby pacjentów z
udarami i są nimi coraz młodsi pacjenci. Permanentny
stres, niezdrowy tryb życia powodują, że mamy coraz
więcej młodych pacjentów (to samo można powiedzieć
o oddziałach kardiologicznych…)
SM: W jaki sposób można zapobiegać powstawaniu
udarów?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Profilaktyka jest prosta – zoptymalizowana dieta, nie palenie papierosów, dbanie
o prawidłowe ciśnienie krwi, prowadzenie zdrowego
trybu życia, unikanie stresu…
SM: Czego życzyłby Pan sobie w związku ze swoją
pracą? Jakie ma Pan zawodowe marzenia?
dr Tadeusz Pietkiewicz: Moim marzeniem – już prawie
spełnionym – jest powstanie nowego Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym… Bardzo się cieszę,
że to marzenie już niebawem się zrealizuje.

SM: Panie Ordynatorze, rozmowa z Panem była
prawdziwą przyjemnością. Życzę planowego otwarcia nowego Oddziału i samych sukcesów. Dziękuję
za rozmowę.

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
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 (600 m)
Do Zakopanego 15 km
Niedaleko przejście graniczne Jurgów

5

KĄCIK KOLEKCJONERA
Plan poczty Polskiej na 2013 rok

Poczta Polska planuje na 2013 rok wyemitować znaczki pocztowe w 14
tematach 30 znaczków samodzielnych i 3 znaczki w blokach, ponadto
14 tematów na kartach pocztowych co daje 28 różnych znaczków.
Znaczki:
• styczeń – 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (1 znaczek)
• luty – 900-lecie kroniki Galla Anonima (1 znaczek w loku)
• maj – Europa (1 znaczek)
• czerwiec – Latarnie morskie (4 znaczki)
• lipiec – Wyścig kolarski Tour de Pologne 2 znaczki)
• lipiec – Drugi polski satelita naukowy (1 znaczek w bloku)
• sierpień – Nowoczesne uzbrojenie Wojska Polskiego (3 znaczki)
• sierpień – Zlot Wielkich Żaglowców „Szczecin 2013” (1 znaczek w bloku)
• wrzesień – Minerały Polski (4 znaczki)
• październik – Ludzie kina i teatru (3 znaczki)
• październik – Utracone dzieła sztuki (3 znaczki)
• październik – Stolice państw Unii Europejskiej (1 znaczek)
• listopad – Pająki chronione w Polsce (4 znaczki)
oraz 4 znaczki serii obiegowej (w miarę potrzeb eksploatacyjnych)

Wypoczynek letni i zimowy

Białka Tatrzańska,
ul. Środkowa 110
tel. 18 265 45 70,
kom. 696 831 499
(w godz. 8:00 - 16:00)

Karty pocztowe:
• styczeń – 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
• styczeń – 100-lecie teatru Polskiego w Warszawie
• styczeń – 150 rocznica Powstania Styczniowego
• styczeń – Święto Trzech Króli
• luty – Żwierzęta w polskich ZOO (4 znaczki)
• marzec – Drogi wodne w Polsce (4 znaczki)
• marzec – 500-lecie nadania praw miejskich Pile
• kwiecień – Piękno ziemi polskiej (4 znaczki)
• maj – Młoda Polska w malarstwie (3 znaczki)
• czerwiec – Koleje wąskotorowe w Polsce (4 znaczki)
• lipiec – Spędzanie wolnego czasu
• sierpień – XX-lecie Ogólnopolskiego Przeglądu Hejnałów Miejskich
• wrzesień – 600 rocznica Unii Polsko-Litewskiej e Horodle
• listopad – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

autorzy projektu znaczka:
Magdalena Jabłońska, Katarzyna Sasin i Jerzy Owsiak
liczba znaczków: 1, wartość: oznaczenie literowe „A”,
nakład: 300.000 sztuk, technika druku: offsetowa,
format znaczka: koło o średnicy 40 mm
arkusz sprzedażny - 6 sztuk znaczków
papier: samoprzylepny, fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 13 stycznia 2013 roku

Jak widać powyżej plan Poczty Polskiej dość ciekawy. Na pewno tematyka
interesująca. Daje się zauważyć, że od kilku lat zainteresowanie kolekcjonerów walorami Poczty Polskiej znacznie
wzrosło. Tym bardziej że estetyka emisyjna znaczków wprowadzanych do obiegu jest coraz lepsza. Miejmy więc
nadzieję, że tendencja ta będzie wzrostowa przez dłuższy okres.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

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. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Hurtownia

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 94 ogłasza

PRZETARG OGRANICZONY

na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności na n/w lokale mieszkalne :
w Olkuszu przy ul. K.K Baczyńskiego 2/8,
I piętro, o pow. użytk. 70,70 m2 (3 pok.+ kuchnia)
Cena wywoławcza wynosi 2113,66 zł za 1 m2 .

Postąpienie przetargu w cenie 1 m2 lokalu wynosi 10,00 zł.

w Olkuszu przy ul. Z. Krasińskiego 8/41,
I piętro, o pow. użytk. 72,31 m2 (4 pok.+ kuchnia)
Cena wywoławcza wynosi 2270,94 zł za 1 m2 .

Postąpienie przetargu w cenie 1 m2 lokalu wynosi 10,00 zł.

w Olkuszu przy ul. Skalska 14/5,
I piętro, o pow. użytk. 33,14 m2 (2 pok.+ kuchnia)
Cena wywoławcza wynosi 1844,95 zł za 1 m2 .

Postąpienie przetargu w cenie 1 m2 lokalu wynosi 10,00 zł.
W przetargu mogą uczestniczyć członkowie oczekujący na przydział mieszkania i nie
posiadający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.Wadium na dany lokal w kwocie 20.000,00 zł
należy wpłacić w dniu przetargu do godz. 1145 w kasie Spółdzielni.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2013 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 41
/tel. 0-32 643-12-29/.
Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku, to w tym samym dniu tj. 05.02.2013 r. o godz.1330 odbędzie się :

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wadium na dany lokal mieszkalny w kwocie 20.000,00 zł należy wpłacić w dniu przetargu do godz.
1315 w kasie Spółdzielni. Lokal można oglądać w dniu 29.01.2013 r. od godz. 1300 do godz. 1600 oraz
w dniu 05.02.2013 r. od godz. 900 do godz.1100 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
(nr tel.32/643-24-46 poz. 1-2, 32/647-80-35 poz. 3).
Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu. Uchylenie się od zawarcia
umowy nabycia prawa odrębnej własności lokalu spowoduje przepadek wadium.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Tel. kontaktowy 32/643-12-29 wew. 125
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

OGŁOSZENIE

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

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

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

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. 32 754 76 33, 601 445 721, 695 634 005

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

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

SKLEP Z DUSZĄ

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

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

662 660 373

SKUP • SPRZEDAŻ

Informacje

UCHWAŁA NR XXIX/199/2012 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 20 grudnia 2012 r.
W SPRAWIE PODZIAŁU MIASTA BUKOWNO NA OKRĘGI WYBORCZE,
USTALENIA ICH GRANIC I NUMERÓW
ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU

SPRZEDAM

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

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
Skład i łamanie: Design Factory
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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PACIEJ

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

Budujące pomysły

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

www.mrowka.com.pl

IGLO
ENERGY
NAJLEPSZE
OKNO NA RYNKU
Uw=0,6 W/(m2K)*

NOWATORSKIE
ENERGOOSZCZĘDNE
ELEGANCKIE

* dla okna o wymiarach 1230mm x 1480mm (szyba Ug=0,3 W/(m2K) z ramką Swisspacer, wzmocnienie z włókna szklanego)

EKO Śnieżka
emulsja akrylowa biała
- do ścian i suﬁtów
- hipoalergiczna

Żarówka LED 35 SMD3014

Świeczka
E14 4W=50W

49 99
zł/szt.

HIT!

barwa
ciepła

cenow
y

INWESTYCJE „POD KLUCZ”

Żarówka LED 35 SMD3014

www.zrb-paciej.pl

E27 4W= 50W

10 L

24 99
zł/szt.

GW A R

2

A N C JI

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

Kulka

lata

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

