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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
NAPRAWA I SERWIS KOMPUTERÓW

DOJAZD DO KLIENTA

tel. 502 815 535
www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

(BUDYNEK DWORCA PKP)

TEL. 32 754 60 20

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH
MAREK SAMOCHODÓW
• SPRZEDAŻ OPON ZIMOWYCH
• ATRAKCYJNE CENY OLEJÓW
I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH,
FILTRÓW

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

KONKURENCYJNE CENY, WYSOKIE RABATY, GRATISY

PROMOCJA AKUMULATORÓW TOPLA , BOSCH

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

OPTYK

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

LOMBARD

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

POŻYCZKI POD ZASTAW

SKUP ZŁOTA
I SREBRA

PŁACIMY NAJLEPIEJ

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60
(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

POLNOX - Dystrybutor Kas i Drukarek Fiskalnych POSNET i NOVITUS

• sprzedaż kas fiskalnych
• drukarki fiskalne

HIT SPRZEDAŻY
Kasa Novitus Nano E
INSTALACJA URZĄDZEŃ

pełny zakres serwisu zainstalowanych urządzeń

Profesjonalny serwis laptopów i komputerów
ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi)
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079
www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00, sobota 9.00 ÷ 13.00

WĘGIEL
• orzech I
• orzech II
• kostka
• groszek
• ekogroszek
• miał

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 730 - 1600, Sob 800 - 1400

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

NAJNIŻSZE OPROCENTOWANIE
TYLKO 0,7%
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 25, tel. 503 076 176
czynne 1000-1800 (obok sklepu zoologicznego)

• organizacja imprez weselnych
• komunie
• chrzty
• wiele innych uroczystości rodzinnych,
spotkań biznesowych w atmosferze
intymności na wybranych salkach
• również stypy
Polecamy naszą kuchnie wyroby
wykonane na miejscu,przez naszych fachowców

tel. kom: 662 331 815

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

TECHNOLOGIE BUDOWLANE

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

ul. Długa 1D
32-300 Olkusz
tel. 508 133 255

• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl

WiREX

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY

Do każdego
badania
upominek
gratis

2

Informacje

FERIE BEZ NUDY

Zbliżają się ferie w Małopolsce. Ci, którzy nie będą spędzać ich na stoku,
nie muszą każdego dnia pozostawać w domu. Zapewnijmy dzieciom
alternatywę dla telewizji, konsoli do gier oraz internetu. Proponuję, aby
przynajmniej raz wybrać się ze swoimi pociechami do miejsc, gdzie
może być bardzo interesująco i co najważniejsze gdzie dziecko będzie
miało kontakt z prawdziwymi eksponatami a nie tylko wirtualnymi.
Dzisiejsze muzealnictwo to już nie
cisza w salach, człapanie w filcowych kapciach i barierki oddzielające widza od zbiorów. Nowoczesne
muzea są otwarte na zwiedzających.
Eksponaty są bardziej dostępne, czasami można ich wręcz dotykać. Wnętrza są bardziej przyjazne dla rodzin
z dziećmi i dla niepełnosprawnych
osób. Muzea często wykorzystują
zdobycze techniki, dlatego coraz częściej montowane są ekrany dotykowe, na których dzieci i dorośli mogą
dowiedzieć się wielu ciekawostek.
Dla najmłodszych przygotowane są
czasem interaktywne zadania, animacje itp. Wszystko to obok wspaniałych, oryginalnych, bezcennych
przedmiotów. Warto więc zapewnić
taką rozrywkę dojrzewającym umysłom. Oto kilka moich propozycji.
Jedną z nich jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, które
zaplanowało program specjalnie na
te ferie. Każdego dnia począwszy od
16 lutego aż do 27 lutego muzeum
proponuje zajęcia plastyczne,
interaktywne zajęcia edukacyjne,
wycieczki poglądowe, warsztaty
teatralne itp. W programie można
znaleźć zarówno coś dla pięciolatka, jaki i piętnastolatka. Będą się
one odbywać w w głównej siedzibie
muzeum – w Pałacu Krzysztofory
oraz w podziemiach Rynku Głównego, na Kazimierzu, w Nowej Hucie
oraz w licznych oddziałach muzeum.
Zakres tematyczny zajęć jest szeroki.

Oto kilka przykładów, które brzmią
wyjątkowo interesująco: Szopka krakowska. Warsztaty plastyczne dla
dzieci w wieku 5−9 lat; Od romanizmu do gotyku. Rzecz o stylach
architektonicznych w Krakowie
w czasach średniowiecza. Zajęcia
dla dzieci i młodzieży w wieku 9−15;
Na średniowiecznej scenie (cz. I).
Warsztaty teatralno-plastyczne
dla dzieci w wieku 8–12 lat; Getto
oczami dziecka − Stella Müller-Madej. Spacer po terenie byłego
krakowskiego getta − dla młodzieży
w wieku od 12 lat; Karty złotem
pisane. Warsztaty iluminatorsko-pisarskie dla dzieci w wieku 9–12
lat; Zabawki w czasach okupacji.
Warsztaty dla dzieci w wieku 6−9
lat;Podziemne historie, czyli rodzinne odkrywanie podziemi krakowskiego Rynku ; Budujemy miasto
idealne. Warsztaty architektoniczne
dla dzieci i młodzieży w wieku 9−12
lat; Krowoderska polka. Warsztaty
choreograficzno-taneczne dla dzieci
i młodzieży w wieku 8–16 lat; Rynsztunek wieków minionych. Warsztaty
bronioznawcze dla dzieci w wieku
7−12 lat. Te i wiele innych tematów zajęć jest podanych na stronie
internetowej Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa. Dużym plusem jest
to, że zajęcia są bezpłatne. Warto
wcześniej zarezerwować wstęp, gdyż
ilość miejsc jest ograniczona.
Dla małych miłośników starożytności polecam zajęcia przygotowane

przez Muzeum Archeologiczne
w Krakowie. Tajemnice egipskich
piramid, ewolucja człowieka, życie
codzienne we wczesnośredniowiecznym Krakowie, hieroglify – święte
pismo starożytnych Egipcjan –
oto kilka przykładów ciekawych
tematów zaproponowanych przez
muzeum. Możemy wybierać między
warsztatami, lekcjami muzealnymi
oraz prezentacjami multimedialnymi połączonymi ze zwiedzaniem
wystawy.
Dla dzieci, które lubią aktywnie
brać udział w warsztatach i coś
tworzyć, dobrą propozycją będą
zajęcia w Muzeum Etnograficznym
w Krakowie. Na każdy dzień ferii
zostały zaplanowane warsztaty, które
prezentują inne rzemiosła. Dziecko
może wybrać czy woli spróbować
zostać zabawkarzem, felczerem,
garncarzem, zdunem a może drzeworytnikiem. Wszystkie zajęcia
zaplanowane są tak, by dziecko
mogło spróbować swoich sił w danej
pracy. Przewodnikami będą dawni
i współcześni rzemieślnicy. Każde
zajęcia będą trwać dwie godziny.
Cena udziału to 15zł.
Ferie można spędzić atrakcyjnie
niekoniecznie w Alpach. Proponuję dobrą zabawę połączoną ze zdobywaniem wiedzy w krakowskich
muzeach.
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

PORADY PRAWNE

SPROSTOWANIE PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO

Możliwość dochodzenia przez pracownika przed sądem pracy
sprostowania treści protokołu powypadkowego budziła w praktyce pewne wątpliwości. W uchwale z 29 marca 2006 r. II PZP
14/05 Sąd Najwyższy jednak rozstrzygnął jednoznacznie, że
pracownik, który ma interes prawny w ustaleniu zgodnych ze
stanem faktycznym okoliczności wypadku, może dochodzić sprostowania
treści protokołu na drodze sądowej.
W wyroku z 21 czerwca 2001 r.
II UKN 425/00 Sąd Najwyższy wskazał, że pracownik
lub członkowie jego rodziny
z reguły mają interes prawny
w uzyskaniu orzeczenia zastępującego protokół powypadkowy, jeżeli chcą ubiegać się
o świadczenie w postępowaniu
przed organem rentowym.
Protokół powypadkowy jest
szczególnym i istotnym środkiem dowodowym. Zgodnie
z wyrokiem Sądu Najwyższego z 25 maja 1999 r. II UKN
658/98 prawidłowo sporządzony
protokół powypadkowy stanowi dokument urzędowy którego treść jest dowodem tego, że
miały miejsce opisane w nim
fakty oraz że zakwalifikowano
je jako wypadek przy pracy.
W przypadku uznania zdarzenia
za wypadek przy pracy pracownik osobiście lub za pośrednictwem pracodawcy przedkłada
ten protokół do właściwego
miejscowo oddziału ZUS wraz
z wnioskiem o wypłatę świadczeń wypadkowych (najczęściej
jednorazowego odszkodowania

lub renty z tytułu niezdolności
do pracy spowodowanej wypadkiem).
Postępowanie o sprostowanie
protokoł u powypadkowego
toczy się w trybie procesu
przed właściwym sądem rejonowym. Stronami są pracownik
lub członek rodziny zmarłego
pracownika oraz pracodawca,
jako pozwany. Przy czym to
na pracowniku spoczywa ciężar dowodu, że zapisy zawarte
w protokole powypadkowym
są niezgodne z prawdą i powinny być sprostowane. Powinien
on więc przedstawiać dowody
konieczne do sprostowania protokołu (np. zeznania świadków)
czy wnosić o opinie biegłych.
Przepisy nie określają terminu
wniesienia powództwa o sprostowanie protokołu ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, co oznacza, że
powództwo może być wniesione
w każdym czasie.
Należy podkreślić, że Zakład
Ubezpieczeń Społecznych nie
jest związany treścią protokołu
powypadkowego, w szczegól-

ności w zakresie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy.
Może zatem kwestionować
treść tego protokołu i – dokonując własnej oceny zdarzenia
– wydać decyzję odmawiającą
prawa do świadczenia wypadkowego z powołaniem się na to,
że zdarzenie nie spełnia przesłanek wypadku przy pracy.
W sytuacji gdy na podstawie
treści protokołu powypadkowego lub jego braku ZUS odmówi
wypłacenia świadczeń, pracownik (lub uprawnieni członkowie
rodziny) swoich praw powinien
dochodzić przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych,
w drodze zaskarżenia odmownej decyzji ZUS, w tym postępowaniu, kwestionując określone
ustalenia zawarte w protokole
powypadkowym.

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.

POSEŁ JACEK OSUCH O GŁOSOWANIU W SPRAWIE
PODWYŻSZENIA KWOTY WOLNEJ OD PODATKU

Nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku do poziomu zależnego od dochodów
potrzebnych do zapewnienia minimum egzystencji. Głosami klubów PO i PSL Sejm
odrzucił projekt opozycji w tej sprawie. Za zwiększeniem kwoty nieopodatkowanej
byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, SLD, KPSP i TR. W tej sytuacji nawet osoby
z dochodami poniżej progu ubóstwa muszą płacić podatek.
Dziś czytelnikom Gwarka pragnę
przybliżyć ważny temat z ostatniego
– 86 posiedzenia Sejmu. 6 lutego br.
koalicja PO-PSL odrzuciła projekt
w sprawie podwyższenia kwoty
wolnej od podatku. Rząd głosami
swoich posłów postanowił utrzymać
skandalicznie niską kwotę wolną od
podatku – która wynosi zaledwie
3091 zł rocznie (258 zł. miesięcznie).
To oznacza, że w Polsce podatki płacą
nawet najbiedniejsi, którzy utrzymują
się tylko z pomocy społecznej, którą
notabene przydziela im ten sam rząd.
Projektodawcy wskazują, że kwota 3091 zł jest ponad dwukrotnie
niższa od dwunastokrotności minimum egzystencji w jednoosobowym
gospodarstwie. Zgodnie z danymi
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
w 2012 r. wysokość miesięcznego
minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa wynosiła
521,11 zł, co w skali roku daje kwotę
równą 6253,32 zł. Dlatego też poselski
projekt zakładał, że należy uwolnić
kwotę wolną od podatku do poziomu
powyżej 6 tys. zł.
Polska kwota wolna od podatku jest
najniższa pośród wszystkich krajów,
które mają ją w swoich systemach
prawno-finansowych. W Niemczech
po przeliczeniu na złotówki, kwota ta
wynosi ponad 34 tys. zł, we Francji 25
tys. zł, w Wielkiej Brytanii blisko 50
tys. zł, a w Hiszpanii prawie 75 tys.

zł. To prawda, że w niektórych z tych
krajów zarobki są znacznie wyższe
niż w Polsce, jednak przeciętny Niemiec nie zarabia dziesięć razy więcej
niż przeciętny Polak. Brytyjska kwota
wolna jest wyższa od naszej już przeszło 15 razy, hiszpańska niemal 25.
Według autorów propozycji przyjęcie
nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyniosłoby wyłącznie pozytywne skutki
gospodarcze, społeczne i prawne.
Przede wszystkim z polskiego systemu prawnego wyeliminowane zostałyby regulacje tworzące rozwiązania
rażąco niezgodne z podstawowym
poczuciem sprawiedliwości społecznej. Niemożliwa byłaby bowiem
sytuacja, w której od osób żyjących
w niedostatku państwo pobierałoby
świadczenia publiczne.
Kwota wolna od podatku pozostaje zamrożona w Polsce od 2009 r.
Rządząca koalicja zapowiada, że do
2017 r. nie będzie jej „uwolnienia”.
W jednym z wywiadów rzecznik
rzadą Małgorzata Kidawa-Błońska
stwierdziła: – „Budżet został skonstruowany tak, jak jest. Pieniądze
z tego budżetu zostały rozdzielone
i nie można tutaj robić żadnych eksperymentów. Chciałam też powiedzieć,
że to nie jest tak, że w Polsce są strasznie wysokie podatki” – stwierdziła
pani Rzecznik.
Należy jednak uznać, iż w najwyż-

szym stopniu
niemoralna
i
zarazem
sprzeczna
z elementarnym poczuciem
sprawiedliwości
społecznej jest
obecna sytuacja, w której Państwo Polskie pobiera daniny od dochodów, które nie
pozwalają na pokrycie podstawowych
wydatków - na żywność i opłaty. Nie
ulega więc najmniejszej wątpliwości, iż obecne regulacje określające
wysokość kwoty wolnej od podatku
wymagają pilnych zmian. Szkoda
tylko, że posłowie Platformy Obywatelskiej, w tym lokalna posłanka
Lidia Gądek blokują wprowadzenie
rozwiązań, które będą służyć także najbiedniejszym. Jednocześnie
posłanka z Wolbromia podpisuje się
pod interpelacją w sprawie „braku
dobrego klimatu do tworzenia bogactwa”. Droga Pani Poseł: czas, aby
Platforma wraz ze swoim koalicjantem pomyślała o milionach Polaków,
którzy żyją każdego dnia w nędzy
i biedzie. Czas pomyśleć o górnikach,
który będą tracić pracę w kopalniach
oraz o rolnikach, którym nie opłaca
się uprawiać polskiej ziemi.

vv Jacek Osuch
Poseł na Sejm RP
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NOWA USTAWA
O PRAWACH KONSUMENTA

W dniu 25 grudnia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa
o prawach konsumenta. Opis nowego stanu prawnego obowiązującego konsumentów i przedsiębiorców od 25 grudnia 2014
r. znajdziemy na specjalnej stronie internetowej opracowanej
przez UOKiK www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
Wyżej wymienione przepisy
prawne dotyczą umów zawieranych od 25 grudnia 2014 r.,
a do umów zawartych przed
tym dniem zastosowanie mają
dotychczasowe przepisy prawne.
Ustawa o prawach konsumenta
wdraża do polskiego porządku
przepisy Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie
praw konsumentów, które będą
obowiązywać we wszystkich
krajach UE.
Najważniejsze zmiany :
• Konsument będzie mógł
dochodzić swoich praw
wybierając między: wymianą, naprawą, obniżeniem
ceny i – gdy wada jest istotna - odstąpieniem od umowy,
czyli zwrotem pieniędzy. Jeżeli
przedsiębiorca nie zgodzi się
z tym wyborem, będzie mógł
zaproponować inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz ponownie się zepsuje lub sprzedawca nie wywiąże się ze swoich
obowiązków i nie usunie wady,
klient będzie miał prawo żądać
obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi
być spełnione.

• Wydłużenie czasu na odstąprzez sprzedawcę z tego
pienie od umowy zawartej na
tytułu. Dodatkowa opłata –
odległość (tj. przez Internet,
np. za płatność kartą – nie
telefon ) oraz poza lokalem
może być wyższa od prowizji,
przedsiębiorstwa ( na prezenktórą uiści w związku z tym
tacji) z 10 do 14 dni.
sprzedawca.
• W sytuacji rezygnacji z zaku- • Jasne terminy zwrotu koszpów - to konsument poniesie
tów zakupu. Jeśli konsument
koszty odesłania towaru,
zrezygnował z e-zakupów
a sprzedawca zwróci oprócz
i wysłał oświadczenie, to
ceny produktu również koszt
sprzedawca będzie miał prajego wysłania, ale tylko najwo wstrzymać się ze zwrotańszy przez siebie oferowany.
tem pieniędzy za rzecz oraz
• Zapłata za zmniejszenie warkosztów jej wysyłki do czasu
tości towaru. Konsument ma
otrzymania od konsumenta
prawo obejrzeć dostarczony
towaru lub potwierdzenia
towar w taki sposób, w jaki
jego nadania.
mógłby to zrobić w sklepie
stacjonarnym. Jeżeli rzecz
nie spełnia jego wymagań,
nie może używać. Gdy tak
się stanie, przedsiębiorca ma
prawo obciążyć konsumenta dodatkowymi kosztami
w związku ze zmniejszeniem
wartości towaru.
• Dodatkowe koszty są zakazane. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedvv Jolanta Banyś
siębiorcy nie wolno żądać od
Powiatowy Rzecznik
konsumenta opłaty przewyżKonsumentów w Olkuszu
szającej koszty poniesione

HISTORIA ODDZIAŁU „HARDEGO”

W ubiegły czwartek, 29 lutego, wykład dla studentów Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku wygłosił historyk Michał Masłowski wraz ze swymi uczniami. Nie po raz pierwszy działająca w Miejskim Ośrodku Kultury uczelnia gościła pasjonatów narodowych
dziejów z olkuskiego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Poprzednio przygotowali
prelekcję o rzezi na Wołyniu, a tym razem dzielili się swą wiedzą o walczącym na terenie
Ziemi Olkuskiej oddziale partyzanckim AK Gerarda Woźnicy „Hardego”.
Michał Masłowski jest nauczycielem
historii, współzałożycielem i prezesem powstałego dwa lata temu Klubu
Historycznego przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, a także
przewodniczącym Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków
Rady Miejskiej w Olkuszu. Celem
Klubu Historycznego jest kultywowanie tradycji Armii Krajowej,
krzewienie świadomości narodowej
i patriotycznej, kształtowanie postaw
obywatelskich opartych na znajomości historii i powinności wobec państwa. Cele te realizowane są nie tylko
przez uczniów, nauczycieli, młodych
pasjonatów ale też z udziałem pokoleń
uczestniczących w dramatycznych
wydarzeniach okupacji hitlerowskiej
i pamiętających powojenne represje
wobec żołnierzy AK. Członkowie
Klubu biorą udział w patriotycznych
uroczystościach, tworzą grupy rekonstrukcyjne uświetniające obchody
rocznic bitew, organizują gry miejskie, realizują filmy dokumentalne,
a także angażują się w ponadlokalne
projekty o tematyce historycznej.
Jedną z form popularyzowania wiedzy o dziejach Polaków, głównie
z okresu II wojny światowej i czasów
powojennych, są prelekcje przygotowywane przez członków Klubu.
Wygłoszoną w ubiegły czwartek
w OUTW rozpoczął prezes Michał
Masłowski. Najpierw scharakteryzował polskie organizacje podziemne
działające na okupowanych terenach
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w latach 1939-44, a potem omówił
historię oddziału partyzanckiego
Gerarda Woźnicy „Hardego” do
1944 r. Z ilustrowanej archiwalnymi
zdjęciami i mapami opowieści można
było dowiedzieć się m.in. o scaleniu
AK i Gwardii Ludowej PPS WRN
oraz o powstaniu 21 sierpnia 1943 r.
oddziału „Surowiec”, którego dowódcą został „Hardy”.
O dalszych dziejach Gerarda Woźnicy
i jego podkomendnych w latach 194445 mówił Konrad Kulig. Sporo miejsca poświęcił największym akcjom
oddziału. Zasadzka na żołnierzy
Bahnschutzu, w wyniku której partyzanci zdobyli znaczną ilość broni,
a także atak na posterunki niemieckie
w Wolbromiu - to zaledwie przykłady spośród wielu akcji dowodzących
odwagi żołnierzy z „Surowca”. Trzeci
z prelegentów Mateusz Radomski
z pomocą archiwalnych zdjęć oraz
kopii mundurów i broni zapoznał

studentów z partyzanckim wyposażeniem. Po wykładzie studenci mieli
okazję z bliska obejrzeć zgromadzone
przez członków Klubu repliki.
Na zakończenie Michał Masłowski zdeklarował dalszą współpracę
z Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Olkuszu i Olkuskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a dyrektor
MOK Grażyna Praszelik-Kocjan
podziękowała prelegentom za kolejny wykład i w dowód wdzięczności wręczyła im upominki: książkę
o 60-letniej historii Domu Kultury
w Olkuszu oraz repliki bitych przed
wiekami w olkuskiej mennicy srebrnych monet – trojaków.
Więcej informacji o Klubie Historycznym im. Armii Krajowej znaleźć można na stronie www.facebook.
com/KlubHistorycznyImArmiiKrajowejOlkusz.
vv MOK Olkusz

CO MOŻNA, A CZEGO NIE NALEŻY ROBIĆ Z
NAGRANIAMI Z KAMER SAMOCHODOWYCH?

Coraz więcej kierowców posiada i użytkuje kamery rejestrujące przedpole jazdy. Nie wydaje się przypadkowe, że "moda"
na posiadanie tych urządzeń przybyła do Polski ze wschodu
(Rosja, Białoruś, Ukraina), a nie krajów wysokorozwiniętych.
Najczęstszym powodem montażu
i użytkowania takich kamer jest chęć
zabezpieczenia swoich własnych
żywotnych interesów, np. w przypadku kolizji drogowej i sporu co
do jej przebiegu i przyczyn. Coraz
powszechniejszym staje się jednak
zjawisko w ramach którego posiadacze takich kamer i zarejestrowanych
za ich pomocą nagrań wykorzystują
je w celu ich późniejszej publikacji
w Internecie lub udostępniania organom ścigania.
Z całą stanowczością podkreślić
należy, iż publikacja w Internecie,
czy w ogóle publiczne odtwarzanie
tego typu filmów bez zgody osoby
lub osób, których pojazdy zostały na
nich zarejestrowane, może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych
tych osób. Przesłanką naruszenia
będzie tutaj ujawnienie numerów
rejestracyjnych pojazdu, bo to one
najczęściej pozwalają na przypisanie pojazdu do jego właściciela czy
użytkownika. Bardziej kłopotliwa
jest ocena sytuacji wykorzystywania nagranych filmów w celu
zawiadamiania organów ścigania
o popełnionych przestępstwach lub
wykroczeniach drogowych, w których nagrywający nie brał udziału
i przez które nie została wyrządzona
mu szkoda czy krzywda (szkoda
niemajątkowa).
Warto zauważyć, że numery rejestracyjne pojazdu mogą być traktowane jako dana osobowa – takie
stanowisko podzielił Generalny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych wyłącza się jej
stosowanie do przypadków rejestrowania i przechowywania danych
osobowych przez osoby fizyczne,
ale wyłącznie w celach domowych
lub osobistych. Jest to o tyle istotne,
iż gdyby nałożyć na nagrywających
obowiązki wynikające z Ustawy
o ochronie danych osobowych – to
musieli by oni między innymi zawiadomić zarejestrowaną osobę lub
osoby o fakcie administrowania ich
danymi osobowymi, miejscu swego
zamieszkania lub adresie siedziby
orazo celu w jakim przechowywane
są ich dane osobowe.
Wydaje się, że wykorzystywanie
zarejestrowanych filmików, w celu
zawiadamiania Policji, Straży Miejskiej o popełnionych wykroczeniach
czy przestępstwach – nie stanowi
wykorzystywania tych filmów ani
w celu osobistym, ani tym bardziej
w celu domowym. Dochodzi wszak
tutaj do oczywistej kolizji pomiędzy postulatami ochrony danych
osobowych oraz prawa do ochrony
wizerunku, a postulatami dbałości
o bezpieczeństwo na drodze czy po
prostu o przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego.
Sądy krajów o wyżej rozwiniętej
kulturze prawnej (Niemcy/Austria)
uznały tego typu samowolne rejestrowanie zdarzeń drogowych w celu
wszczęcia postępowań karnych za
naruszające przepisy Unijne i kra-

jowe o ochronie danych osobowych.
Zgodzić należy się ze stanowiskiem,
że nie można dopuszczać do sytuacji,
w której każdy dobrowolnie nagrywa osoby znajdujące się w miejscu
publicznym (tut. uczestników ruchu
drogowego), a następnie wykorzystuje tego typu nagrania bez zgody
i wiedzy osób zarejestrowanych.
Reasumując, jeżeli posiadają Państwo kamery samochodowe rejestrujące przedpole jazdy, to na pewno
mogą Państwo wykorzystać zarejestrowane za ich pomocą filmiki
w celach własnych (osobistych),
np. w celu rozstrzygnięcia o przyczynach kolizji drogowej, której
byli Państwo uczestnikami. Jeżeli
natomiast chcą Państwo wykorzystać taki filmik lub filmiki w celu
ich upublicznienia, to konieczne
będzie bądź to uzyskanie zgody osób
zarejestrowanych, bądź to zakrycie
danych osobowych (tablice rejestracyjne) i twarzy pojawiających
się na nagraniu. Kwestia zgodności
z prawem przekazywania tego typu
nagrań organom ściągania jest kontrowersyjna i na razie nierozstrzygnięta. Godzi się natomiast wskazać,
że sądy innych krajów Unii Europejskiej uznały tego typu zachowania
za godzące w prawo do ochrony
danych osobowych.
vv Radca prawny
Łukasz Gałuszka
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

FELIETON

COŚ PRZYDATNIEJSZEGO OD LUSTRACJI

„Wybierzmy zmiany”, „Czas na zmiany”,”Pozmieniajmy
zmiany”, „Warto umrzeć za zmiany” - to przewodnie
hasła olkuskiej kampanii samorządowej 2014 roku.
Jedno magiczne słowo podkreślające swoją obecnością, że wszystko wokół jest do d _ _ y miało zastąpić
propozycje konkretnych rozwiązań programowych.
Właściwie do dziś dokładnie nie
wiadomo na czym by te zmiany miały polegać i jacy ludzie
wspólnie ze zwycięzcami wyborów mieliby ich dokonywać. A to
ostatnie jest niezwykle istotne.
Nawet najszlachetniejsze intencje
mogą wywołać uśmiech politowania, jeżeli będą kojarzone z osobami, które dotychczas zamiast
szlachetnością wyróżniały się
sprytem i cwaniactwem żerującym na niewiedzy czy naiwności
części wyborców. Znając charakter i wcześniejsze dokonania
niektórych kandydatów na olkuskich samorządowców można
było zaniemówić z wrażenia,
kiedy w wyborczych programach wychwalali pod niebiosa
swoje obywatelskie cnoty, u źródeł których miała leżeć wrodzona
skłonność do pracy i bezinteresownego poświęcenia na rzecz
bliźnich. Facet, dla którego jedyną motywacja do samorządowej
aktywności jest mnożenie kolesiowskich fuch i wypatrywanie
lukratywnych synekur w przedwyborczej propagandzie, kreował się
na niezwykle oddanego ludziom
altruistę. Podobne przykłady
osobistej reklamy przestają już
dziwić prawdopodobnie dlate-

go, że trudno znaleźć skuteczny
sposób na wyeliminowanie ich
z życia publicznego. Można się
jedynie zastanowić, dlaczego dla
ustawodawcy ważniejsza jest treść
oświadczenia lustracyjnego kandydata na samorządowca od odpowiedzi na kilka istotnych pytań,
które z pewnością ułatwiłyby
ludziom dokonanie bardziej właściwego wyboru. Ciekawym byłoby przygotowanie obowiązkowej
do wypełnienia ankiety dla tych
burmistrzów, wójtów i radnych,
którzy zamierzają dalej pozostać
w samorządzie. Moim zdaniem
powinny się znaleźć w niej w niej
podobne do tych pytania :
• Czy w czasie pełnienia funkcji samorządowych zasiadał
w radach nadzorczych spółek
mających związek z samorządem?
• Czy w czasie pełnienia funkcji
samorządowych ktoś z rodziny został zatrudniony w instytucjach mających związek
z samorządem?
• Czy w czasie pełnienia funkcji
samorządowych znalazł jakieś
dodatkowe zatrudnienie mające
charakter synekury (np. zarobił,
a specjalnie się nie urobił, gdyż
aktywność w pracy przejawiała

się jedynie obecnością na liście
płac. Tak na marginesie znam
takiego jednego fuchmana –
samorządowca)?
• Czy w czasie pełnienia funkcji
samorządowych intensywnie
zabiegał o nominacje na stanowiska o charakterze prezesowsko – dyrektorskim?
• Czy posiada bezrobotnych lub
słabo zarabiających krewnych
przejawiających aspiracje prezesowsko – dyrektorskie?
Pozytywna odpowiedź na zamieszczone pytania nie powinna rodzić
żadnych restrykcyjnych kroków,
a jedynie zatajenie prawdy, tak
jak w przypadku oświadczenia
lustracyjnego, mogłoby skutkować pozbawieniem biernego prawa wyborczego. Wiedza na temat
poruszanych w ankiecie problemów pozwoliłaby lepiej zorientować elektorat co do prawdziwego
programu wyborczego kandydatów, a i włodarzom gmin naszego
powiatu dobierać współpracowników według kryteriów, które już
na samym początku okresu intensywnych zmian nie stawiałyby ich
ostatecznego sukcesu pod dużym
znakiem zapytania.

vv dr Robert Herzyk
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Informacje

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2
(obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)

tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy:
pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

Kasy Fiskalne
Zapraszamy Do Zakupu

W ramach pełnej obsługi naszych klientów świadczymy następujące usługi:

• pomoc przy wyborze urządzenia odpowiedniego do charakteru
prowadzonej działalności,
• wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów,
• fiskalizację kasy,
• okresowe obowiązkowe przeglądy techniczne,
• stała opieka serwisowa kas fiskalnych.
Fachowe doradztwo 10 LAT na rynku jako współwłaściciel MAXICOM s.c.

TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE
Zbliżamy się do finału I edycji Budżetu Obywatelskiego. Chciałbym
podziękować tym z Państwa, którzy poświęcili swój wolny czas, aby
przygotować propozycje zadań oraz zachęcali innych do udziału
w głosowaniu. Poziom zgłoszonych projektów i wysoka frekwencja
świadczą o Państwa trosce o budowę społeczeństwa obywatelskiego
w Gminie Olkusz.
Liczenie głosów dobiegło końca. Oficjalne ogłoszenie wyników pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego Olkusza odbędzie się w najbliższy wtorek 10 lutego o godzinie 17:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. Serdecznie zapraszam wszystkich
zainteresowanych: Mieszkańców, Autorów projektów oraz media.
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej
tel. 698 941 921

GABINET LOGOPEDYCZNY
mgr Ewa Kania
pedagog logopeda
tel. 512 301 127
Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

www.gwarekolkuski.pl
www.gwarek-olkuski.pl
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29 Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
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 zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Reklamy
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

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

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

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

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

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

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

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

tel. 606-753-020, 603-966-442

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
Rok zał. 1951

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13
www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza )
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstały nowe lokale mieszkalne.
Do sprzedaży posiadamy cztery mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
powierzchnia mieszkań.: 49,99 m2; 53,35 m2; 63,39 m2; 64,06 m2.
Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Mieszkanie można nabyć za kredyt z dofinansowaniem udzielony w ramach programu MdM (mieszkanie dla młodych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro.

30 RODZ AJÓW
OKIEN !

60 MODELI
W EKSPOZYCJI !

OKNA

ENERGOOSZCZĘDNE i PASYWNE

DRZWI
WEWNĘTRZNE i ZEWNĘTRZNE

ROLETY

BRAMY

Największa galeria
w okolicy!
Bolesław, ul. Laskowska 71a
Wolbrom, ul. Krakowska 42
Skała, ul. Krakowska 8

tel.

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"
MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

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

Kompra

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

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

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS
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

NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
NAPRAWY ZAWIESZENIA
ROZRZĄDY, HAMULCE
WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

ZAPRASZAMY
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI
W PROMOCYJNEJ CENIE

www.twoje-ori.olkusz.pl

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

-

530 222 221

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

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2000 zł
- 2150 zł

1,9 m
2,2 m
2,5 m
2,8 m

- 2300 zł
- 2450 zł
- 2550 zł
- 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

7

ŻYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WODOCIĄGI O SOBIE, CIĄG DALSZY...

Przedsiębiorstwo podejmuje szereg działań w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług a przede wszystkim
dla satysfakcji swoich klientów. Każdego roku Spółka przeznacza środki finansowe na zakup maszyn, urządzeń oraz niezbędnego sprzętu na potrzeby Wydziałów Przedsiębiorstwa. Pozwala to na usprawnienie ich pracy, podniesienie wydajności
oraz ograniczenie kosztów, a także wpływa na poprawę wskaźnika dekapitalizacji majątku.
Na przestrzeni ostatnich lat zakupiono z własnych
środków i w leasingu niżej wymienione środki trwałe:

-- 2007 rok – dwa samochody osobowe na potrzeby
brygad wodomierzowych oraz samochód pogotowie
wodociągowe,
-- 2008 rok – samochód pogotowie wodociągowe oraz
samochód dla brygady elektrycznej,
-- 2009 rok – dwa samochody osobowe na potrzeby
brygad eksploatacji sieci, samochód dla brygady
ujęć wody, samochód pogotowie wodociągowe,
małą wywrotkę, koparko-ładowarkę, minikoparkę
wraz z przyczepką, urządzenie do przewiertów
sterowanych, „wiertnicę”, samochód z przyczepą
do przewozu wiertnicy,
-- 2010 rok – samochód osobowy na potrzeby służb
technicznych
-- 2011 rok – dwa samochody pogotowie wodociągowe, samochód do wywozu nieczystości płynnych,
-- 2012 rok – minikoparkę, dwa samochody osobowe na potrzeby dozoru technicznego Wydziału
Eksploatacji Sieci, dwa samochody osobowe dla
pracowników nadzorujących prace przy Projekcie
z Funduszu Spójności, dwa samochody pogotowie
wodociągowe, koparkę kołową, samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji.
Zakup nowych środków następował w miejsce zużytych, wypracowanych, nie nadających się do dalszej
eksploatacji środków transportowych oraz sprzętu
budowlanego.

W przedstawionym okresie zostały sprzedane lub
wyzłomowane następujące pojazdy oraz sprzęt
budowlany:
vv trzy samochody Star
pełniące rolę pogotowia wodno–kanalizacyjnego,
vv trzy samochody marki Lublin
pełniące rolę pogotowia wodociągowego,
vv dwa samochody: Polonez, Fiat Cinquecento
używane przez brygady wodomierzowe,
vv cztery samochody: Volkswagen Caddy, Toyota
Camry,

Fiat Seicento, Ford Transit
vv samochód Jelcz do udrażniania sieci kanalizacyjnej,
vv samochód Star do wywozu nieczystości
płynnych,
vv minikoparka, koparko–ładowarka Ostrówek,
koparka kołowa Liebherr.

W wyniku dokonanych na przestrzeni ostatnich lat
zakupów odnotowano w przedsiębiorstwie poprawę
wskaźnika dekapitalizacji w grupie 5 środków trwałych tj. specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
z poziomu 92,57% w roku 2007 do poziomu 79,87%
w roku 2013 oraz w grupie 7 środków trwałych tj.
środki transportu z wielkości 83,89% w roku 2007
do wielkości 58,33% w roku 2013.
Korzystając z możliwości uwzględnienia zakupu
samochodów i sprzętu w ramach Projektu Unijnego,
ponieważ montaż finansowy i procent dofinansowania
jest dla Spółki bardzo korzystny, Władze Spółki
podjęły decyzję o realizacji zakupów.

Szacunkowa wartość zamówienia, dla przedstawionego powyżej wyposażenia wynosi 1.689.000,00 zł
netto. Chcemy w 2015 roku kupić:
vv samochód wyposażony w instalację do wysokociśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej,
vv samochód do wywozu nieczystości ciekłych
o pojemności 10m3,
vv samochód do inspekcji sieci kanalizacyjnej
wraz
vv z wyposażeniem,
vv samochód do czyszczenia sieci kanalizacyjnej
oraz pompowi w zabudowie samochodu do 3,5
tony,
vv samochód specjalistyczny wraz ze sprzętem do
kontroli pracy sieci wodociągowej tj.:

• georadar,
• lokalizator skrzynek ulicznych, włazów
żeliwnych,
• lokalizator infrastuktury podziemnej,

• urządzenie do wykrywania awarii,
• radio rejestrator szumu z modułem odczytu
i oprogramowaniem z transmisją radiową.
• agregat prądotwórczy 250kW.

Jednym z priorytetów jest utrzymanie wykwalifikowanej i zmotywowanej kadry pracowniczej realizującej
zadania zdefiniowane w profilu działalności.

Pracownikom naszej firmy zapewniamy stabilne
zatrudnienie (stabilny system wynagrodzeń określany
z ZUZP, opiekę medyczną, bezpieczeństwo i higienę
pracy, nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz
techniczne) oraz możliwości pełnego rozwoju oraz
awansu zawodowego poprzez system szkoleń (operatorzy sprzętu budowlanego, weryfikacja posiadanych uprawnień, bieżące szkolenia specjalistyczne
z zakresu finansów, kadr, płac) oraz dofinansowanie
do studiów. Przedsiębiorstwo prowadzi dobrowolną
politykę przejść na emeryturę.

Przedsiębiorstwo od 2007 roku systematycznie
zwiększało zatrudnienie, dostosowując je do nowych
wyzwań inwestycyjnych jak realizacja inwestycji
z Funduszu Spójności. Utworzono nową komórkę organizacyjną – Jednostkę Realizującą Projekt.
Wymagało to zatrudnienia wykwalifikowanej kadry
z dziedziny inżynierii sanitarnej, finansów jak
i zamówień publicznych. Wystąpiła również konieczność zatrudnienia pracowników na stanowiskach
robotniczych zajmujących się m.in. wykonaniem
nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
w ramach tej inwestycji. Spółka zwiększyła również
realizację inwestycji poprzez wykorzystanie własnych
zasobów kadrowych.
Przedsiębiorstwo jest współorganizatorem stażu dla
studentów w ramach projektów unijnych:
– 2012 r. Uniwersytet Śląski,

– 2014 r. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

vv Alfred Szylko

DO WYNAJĘCIA

PRZEKAŻ 1%

POKÓJ

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych
Koła Powiatowego w Olkusz
zwraca się do wszystkich czytelników
z gorącą prośbą o przekazanie
1% swojego podatku dochodowego (za 2014r.)
na rzecz naszej organizacji,
która od 60 lat nieprzerwanie niesie pomoc
osobom niewidomym i słabowidzącym.
Ty też możesz pomóc wpisz nr KRS: 0000088851,
z dopiskiem PZN Koło Powiatowe Olkusz,
Urząd Skarbowy dopełni za Ciebie
resztę formalności.
Zarząd Koła PZN w Olkuszu
przyszłym ofiarodawcom składa serdeczne
podziękowania.

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą na
www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499 biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

o powierzchni 30 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!
tel. 604-640-687

STAROCIE, BIBELOTY, PORCELANA, KSIĄŻKI

SPRZEDAŻ • SKUP • tel. 662 660 373
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Salon • Serwis • Akcesoria
CENY JAK NA ALLEGRO!!!

TELEFONY • KOMPUTERY • GPS • ALKOMATY

Olkusz ul. Kościuszki 16,
tel.: 502-815-535
: aukcje_netcom

USŁUGI SERWISOWE:
• SERWIS TELEFONÓW, GPS!
• NAPRAWA LAPTOPÓW I KOMPUTERÓW!
• USŁUGI INFORMATYCZNE DLA FIRM
• DOJAZD DO KLIENTA!

KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

ZAPEWNIAMY NAJNIŻSZE CENY NA:
• CZĘŚCI DO
WSZYSTKICH MAREK
• AKUMULATORY
• OLEJE
• AKCESORIA SAMOCHOWOWE

- SILL

RYCZÓWEK

SPRAWDŹ NAS:

ul. Kluczewska 1d, tel. 32 645 82 55, kom. 668 233 603

tel. 511 330 636
HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
www.motoexpert.olkusz.pl

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE • BLATY
• PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •

Posiadamy w sprzedaży ponad 50 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, ul. Al. 1000-lecia 1
(stara baza PKS)

Czynne:
pn - pt 800-1800, so 900 - 1400

BADANIA
PSYCHOLOGICZNE
KIEROWCÓW

oraz w zakresie psychologii pracy

W WOLBROMIU

Centrum usług i badań psychologicznych
SPEKTRUM

ul. Krakowska 22
(obok kancelarii notarialnej)

Rejestracja: 663 608 398

