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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

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

Skoczeń
Sebastian

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

505 179 818

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

Centrum Diagnostyki Samochodów
Osobowych i Ciężarowych

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

infolinia: 801 800 107,

Składniki:

Organizacja Imprez Okolicznościowych
18-nastki, Wieczory kawalerskie,
wieczory panieńskie, komunie, chrzciny,
obiady domowe – 11 zł
Dowóz na terenie Olkusza gratis od 20 zł
tel. kom: 500 400 700
Olkusz, ul. Rynek 27
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

604 910 091, www.kredyty-chwilówki.pl

PRZEPIS
NA MAJÓWKĘ

CHWILÓWKA od 50 do 1000 zł

czas reazlizacji 15 minut

KREDYTY GOTÓWKOWE
i KONSOLIDACYJNE

do 120 000 zł

POŻYCZKA 2000 bez BIK

HURTOWNIA

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa gratis!
Zapraszamy do współpracy!

Minimum formalności
a duże możliwości

KOMBUD

KOMINKI

SElectronic

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

OFERUJEMY:
Hurtownia

czas reazlizacji 24 h

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

Olkusz, Al. 1000-lecia
gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Serwis spalinowego sprzętu
ogrodniczego, leśnego i budowlanego

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD

F.H.U. „BRATEX”
Marcin Bratek

32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7
tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

NAPRAWY:
• pilarki • kosiarki • traktorki ogrodowe •
• wykaszarki itd • stopy wibracyjne •
• zagęszczarki gruntu • naprawa elektronarzędzi •

MODUŁY REKLAMOWE

uc

od

Maciej Ściański właściciel

t

en

OKNA, DRZWI, ROLETY,
ŻALUZJE, MARKIZY,
BRAMY GARAŻOWE
OLKUSZ, UL. SŁAWKOWSKA 3

tel. 690 012 889

olkusz@wynn.pl

Alfaelektronix

Pr

UWAGA!!!
PORAŻAJĄCO
NISKIE CENY

www.wynn.pl

• NOWOCZESNE TECHNIKI GRZEWCZE
/sprzedaż, montaż/
• ARTYKUŁY WOD-KAN
• WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

32-340 Wolbrom, ul. 20-stu Straconych 56
tel. 514 998 627
bratex@onet.com.pl

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!

Montaż sprzętu RTV
Dojazd do klienta gratis
32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 6
tel. 32 622 93 69 kom. 515268 149
alfaelektronix@op.pl
NIP 637 194 26 33

Sprzedaż sprzętu AGD i RTV
Możliwość kupienia
sprzętu do zabudowy

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

• pasty BHP, mydła
• chemia gospodarcza
• kosmetyki
• profesjonalne środki czystości
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe

OPTYK OKULISTA
Technik Optyk Jolanta Siembab Stylistka Optyki Okularowej

PROMOCJA

Soczewki kontaktowe
3-miesięczne ﬁrmy ZEISS

TYLKO

50 zł
ZA PARĘ

Klucze, ul. Zawierciańska 4 • tel: 501 506 547

godziny otwarcia: pon - pt 10:00 - 17:00; sob 09:00 - 13:00
optykokulista@interia.pl
www.optykokulistaklucze.pl

Zapraszamy

pn-pt 900-1600
POŚREDNICTWO • DORADZTWO • KREDYTY • KUPNO • SPRZEDAŻ

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, 32-300 Olkusz
tel: 32 307 77 33 kom: 508 186 606

biuro@nieruchomosci-lesniak.pl

www.nieruchomosci-lesniak.pl
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny
Wiwat Maj, Trzeci Maj!
„3-go maja świętujemy nie militarne zrywy, nie bohaterskie szarże wojskowych, nie przypominamy nazwisk generałów, dowódców i pól bitewnych – powiedział starosta Jerzy Antoni Kwaśniewski w przemówieniu
wygłoszonym na olkuskim rynku. – 3 Maja to dzień chwały politycznej
myśli, porządku prawnego i samorządności”.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się, jak co roku,
mszą świętą za Ojczyznę w kościele pod
wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Nabożeństwo celebrował proboszcz
parafii, ksiądz Mieczysław Miarka. Homilię
o ważności patriotyzmu wygłosił ks. Stanisław Kołakowski. Po mszy uczestnicy,
w asyście orkiestry, przemaszerowali pod
pomnik Józefa Piłsudskiego – „żołnierza
i polityka, wskrzesiciela Państwa Polskiego,
któremu Ziemia Olkuska była bardzo bliska”,
jak podkreślił starosta w okolicznościowej
przemowie, przypominając, iż „to tu, pod
Krzywopłotami, jego I Brygada Legionów,
w dniach 17-18 listopada 1914 r., stoczyła
jedną z pierwszych bitew”. Starosta powiedział także między innymi:

„Twórcom i zwolennikom 3-majowej ustawy zasadniczej nie udało się utrzymać niepodległości Polski. Niemniej historia jednak
doceniła ówczesny wielki wysiłek intelektualny polskich patriotów, którzy ratunek
dla targanego wewnętrznymi swarami kraju
widzieli w ładzie prawnym i instytucjonalnym. W odrodzonej Polsce dzień Trzeciego

Maja stał się narodowym świętem. W jego
ideowym przesłaniu dostrzegamy przede
wszystkim chęć reformatorskich działań oraz
potrzebę tworzenia nowoczesnych struktur
administracyjnych i politycznych. (…) Niech
to doroczne, 3-Majowe zgromadzenie na
placu przy pomniku Naczelnika Państwa
przypomina olkuszanom o obywatelskich
nakazach i o dobru wspólnym, jakim jest Polska. Tylko oparta na takich walorach władza
może zyskiwać uznanie i skutecznie wypełniać swoje funkcje dla dobra wspólnego”.

Po odegraniu przez orkiestrę hymnu
państwowego, wieńce pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz powiatowych
(Zarządu Powiatu ze starostą na czele oraz
Rady Powiatu) i gminnych, posłów na Sejm
RP, partii i organizacji społecznych, służb
mundurowych, związków zawodowych itp.
Na zakończenie, gdy starosta podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości,
zabrzmiał słynny „Polonez Trzeciego Maja”.
Uroczystością kierował mjr Marian Buczek.
Oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Wiesława Drygały,
działająca przy miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Obok pracownic Wydziału
Polityki Społecznej i Promocji Starostwa
Powiatowego, do uroczystości aktywnie
włączyli się olkuscy harcerze – trzymając
wartę honorową przy pomniku, pomagając przy składaniu wieńców oraz dekorując
uczestników biało-czerwonymi kokardami.

(JaN)

Krzykawka - polsko-włoskie uroczystości

Z okazji 149-ej rocznicy bitwy pod Krzykawką i śmierci Pułkownika Francesco Nullo (bohatera
i garibaldczyka, który poświęcił swe życie za wolność Polski), w miejscu starcia z Rosjanami
odbyły się – jak co roku – okazałe uroczystości patriotyczne.
Francesco Nullo był jednym z „Tysiąca” Garibaldiego - ochotników, dzięki którym doszło do zjednoczenia Włoch. Pułkownik
pochodził z Bergamo. Na wieści o powstaniu styczniowym,
w którym Polacy wystąpili przeciw rosyjskiemu okupantowi,
zorganizował ekspedycję i ruszył do Polski. Dowodził legionem
liczącym 600 ludzi. Oddział dowodzony przez płk. Antoniego
Miniewskiego i płk. Nullo przekroczył granicę pod Gorenicami.
Po potyczce pod Podlesiem, oddziały polsko-włoskie dotarły
pod Krzykawkę. Tam 5 maja 1863 r. powstańców zaatakowali
przez Rosjanie dowodzeni przez księcia Szachowskiego. Nullo
zginął trafiony jedną z pierwszych salw. Bitwa była przegrana,
a wojsko poszło w rozsypkę.
Obchody 149. rocznicy bitwy przygotowali: wójt Bolesławia
Ryszard Januszek oraz Centrum Kultury w Bolesławiu. W uroczystościach wzięli udział: posłowie ziemi olkuskiej Lidia Gądek
i Jacek Osuch, starosta olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski,
włodarze ościennych gmin i miast, przedstawiciele lokalnych
organizacji, szkół, a także przedstawiciele Instytutu Włoskiego
z Klarą Celati na czele. Wartę honorową przy pomniku pełnił

V Batalion Dowodzenia w Rząsce. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła orkiestra dęta Zakładów Górniczo-Hutniczych
„Bolesław” w Bukownie. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem
uczestnicy przeszli na Polanę Nullo, gdzie uczniowie Zespołu
Szkół z Krzykawki przedstawili program artystyczny „Nullo
na polskiej ziemi”. Później odbyła się biesiada pt. „Mój dom jest
wszędzie” w wykonaniu Rafała Lincnera z zespołem. Zwieńczeniem dnia była zabawa taneczna z zespołem Altus.
(inf.: CK Bolesław)

Dzień Flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem
państwowym od 2004 roku. Obchodzimy je między
1 maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji. Jednocześnie 2 maja u Polaków za granicą
obchodzony jest Dzień Polonii. Tegoroczne powiatowe
uroczystości związane z Dniem Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej odbyły się w Bolesławiu.
Imprezę zapoczątkowała zbiórka pocztów sztandarowych. Po
niej, z towarzyszeniem orkiestry górniczej, nastąpił przemarsz
licznie zgromadzonych pod Pomnik Wolności, który znajduje się
w parku przy dworku w Bolesławiu. Pod monumentem uczestnicy położyli kwiaty, a goście honorowi: olkuski starosta Jerzy
Antoni Kwaśniewski, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof
Dąbrowski, wójt gminy Bolesław Ryszard Januszek, wójt gminy
Klucze Kazimierz Ściążko – złożyli wieńce i zawiesili flagi.

W przemówieniach podkreślano znaczenie Dnia Flagi, które to
święto, niestety, nie jest jeszcze powszechnie obchodzone, czego
dowodzi fakt tak niewielu domów w powiecie udekorowanych
biało-czerwonymi flagami.
Pogoda, niestety, nie dopisała. Już więc we wnętrzu dworku,
czyli w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, odbył się koncert
Chóru Ziemi Kluczewskiej.

POLITYKA Wieści z Sejmu RP

II POWIATOWE TARGI PRACY

W dniu 18 kwietnia 2012r. w Hali Sportowo-Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Olkuszu odbyły się po raz drugi Powiatowe Targi Pracy pod patronatem Starosty Olkuskiego
zorganizowane przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.

W II Powiatowych Targach Pracy uczestniczyło 34 zaproszonych
wystawców: pracodawcy oraz instytucje wspierające
przedsiębiorczość i samozatrudnienie. Wśród zaproszonych
podmiotów - były powiatowe urzędy pracy (Powiatowy
Urząd Pracy z Będzina i Chrzanowa oraz Grodzki Urząd Pracy
z Krakowa), agencje zatrudnienia Adecco, Leader Service,
Centrum Wolontariatu, Ośrodek Szkolenia Ogólnopolskiego
Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Ochotniczy
Hufiec Pracy z Krakowa oraz Młodzieżowe Biuro Pracy filia
Klucze. Z instytucji wspierających sektor małej i średniej
przedsiębiorczości w Powiatowych Targach Pracy swoje
oferty prezentowały: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
oferujące stypendia dla uczniów i doktorantów oraz
dotacje unijne dla przedsiębiorców oraz Agencja Rozwoju
Małopolski Zachodniej S.A z Chrzanowa, która prowadzi
działalność doradczo-informacyjną dla osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą. Wśród zaproszonych
wystawców znajdowało się również Stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Klucz.
Zaproszeni pracodawcy na 18 stanowiskach wystawienniczych
prezentowali swoje wolne oferty zatrudnieniowe.
Wśród zaproszonych instytucji był Zakład Doskonalenia
Zawodowego z Olkusza
Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania z Łodzi Wydział Zamiejscowy
w Olkuszu, Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górnicze, które
zaprezentowały ofertę edukacyjną.

W Powiatowych Targach Pracy wzięła również udział Wojskowa
Komenda Uzupełnień z Krakowa, która przedstawiła zasady
pozyskania i przygotowania przyszłych żołnierzy Narodowych Sił
Rezerwowych w ramach służby przygotowawczej.
W trakcie Powiatowych Targów Pracy osoby zainteresowane
zmianą lub nabyciem nowych kwalifikacji mogły skorzystać
z usług instytucji szkoleniowych InBIT, Centrum Języków Obcych
„IMPULS” oferujących bezpłatne szkolenia lub usług doradców
zawodowych, którzy podczas porad indywidualnych pomagali:
w określeniu oczekiwań zawodowych, w wyborze kierunku
szkolenia lub przekwalifikowania zawodowego oraz sporządzaniu
profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.
II Powiatowe Targi Pracy odwiedziło około 1600 osób chcących
znaleźć zatrudnienie, lub też zmienić dotychczasową profesję;
zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w drodze
edukacji, lub szkoleń oraz chcących rozpocząć własną
działalność gospodarczą.
Na Powiatowych Targach Pracy przedstawiono około 820
wolnych miejsc pracy. Były to między innymi oferty dla
pracowników branży budowlanej, dla spawaczy, ślusarzy,
tokarzy, mechaników samochodowych, kierowców samochodów
ciężarowych, sprzedawców, pracowników biurowych,
pracowników obsługi turystycznej, dla osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności (tj. pracowników ochrony,
pracowników utrzymania czystości, sprzedawców, kasjerów,
konserwatorów) oraz oferty pracy za granicą: dla wyższej
kadry technicznej ze znajomością języka (inżynierów branży
budowlanej, mechanicznej, informatyków i programistów,
animatorów rozrywki i innych), dla lekarzy różnych specjalności,
pielęgniarek, opiekunów osób starszych, w gastronomii (dla
kelnerów, kucharzy, recepcjonistek i innych), przy produkcji
(dla spawaczy , tokarzy, operatorów CNC, instalatorów urządzeń
elektrycznych, mechaników, pracowników. Z danych
uzyskanych od pracodawców około 200 osób zostawiło swoje
dokumenty aplikacyjne w trakcie trwania Targów Pracy.

GWAREK POSELSKI W OBIEKTYWIE
Na Jasnej Górze w Częstochowie,
3 maja 2012 roku odsłonięto Epitafium Smoleńskie poświęcone ofiarom katastrofy lotniczej 10 kwietnia
2010 r. Na uroczystości obecny był
m.in. Prezes Prawa i Sprawiedliwości premier Jarosław Kaczyński, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w tym m.in. poseł Jacek Osuch.
Epitafium znajduje się niedaleko wejścia do Kaplicy Cudownego Obrazu.
Na zdjęciu z parlamentarzystami PiS
podczas Mszy.

W ubiegły poniedziałek Poseł Jacek
Osuch wziął udział w marszu integracyjnym z podopiecznymi m.in.
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Środowiskowych Domów
Samopomocy i Warsztatów Terapii
Zajęciowej z powiatu olkuskiego.
Marsz, który wyruszył spod Starostwa
Powiatowego do obiektów MOSiR na
Czarnej Górze zorganizowano z okazji
Europejskiego Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Poseł Jacek Osuch wraz z przedstawicielami Solidarności z terenu
Ziemi Olkuskiej wziął udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej
na Wawelu. Poseł Osuch spotkał się
także z Solidarnością w Warszawie
podczas manifestacji dotyczącej
referendum w sprawie podwyższenia
wieku emerytalnego.
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KĄCIK KOLEKCJONERA
"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

Euro 2012

W czerwcu z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 –
organizowanych po raz trzeci przez dwa państwa – tym razem
Polskę i Ukrainę (wcześniej w 2000 roku przez Belgię i Holandię
oraz w 2008 przez Austrię i Szwajcarię) – NBP wyemituje całą
serię innowacyjnych monet na światowym rynku kolekcjonerskim.
8 czerwca 2012 turniej w piłce nożnej rozpocznie się na nowym
Stadionie Narodowym w Warszawie, by zakończyć się 1 lipca
finałem Mistrzostw na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. W czasie
mistrzostw zostanie rozegranych 31 meczów i zagra w im szesnaście drużyn narodowych wyłonionych z kwalifikacji, w których
brało udział 51 państw.
Pomimo wielu jeszcze niedociągnięć organizacyjnych w przygotowaniach
do Mistrzostw, to w dziedzinie kolekcjonerskiej, NBP przy współpracy
z Mennicą Polską, jak zawsze stanął na wysokości zadania. Mennica
Polska uznawana za jedną z najlepszych mennic na świecie, wielokrotnie nagradzana najwyższymi wyróżnieniami na w międzynarodowych
konkursach, stanęła na wysokości zadania i przygotowała serię monet
okolicznościowych upamiętniających organizowane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Wyemitowane zostaną monety: 2 złote (popularny
stop golden nornic – w nakładzie 1 mln sztuk), 4 x 10 złotych (monety
srebrne tworzące jedną całość w nakładzie minimalnym jak na polskie
zapotrzebowanie – tylko 15 tysięcy każdej), 20 złotych (moneta srebrna
w nakładzie 35.000 sztuk), 100 złotych (moneta złota – Au 0,900 – nakład
4000 sztuk), 500 złotych (moneta złota – Au 0,999 – nakład 1.000 sztuk).
Z powyższego wynika, że o wszystkie monety trzeba wcześniej zadbać.
Biorąc pod uwagę, że jeszcze nie wiadomo o systemie sprzedaży tych
monet, i to, że na mistrzostwa zjedzie wielu kibiców w tym kolekcjonerów,
już dzisiaj warto pomyśleć o zdobyciu tych monet, gdyż później trzeba
będzie przepłacać, by móc je kupić. Nie dodaję przy tym, że monety
4 x 10 zł i nawet 20 złotych mogą być w najbliższym czasie kandydatami do wielu nagród w dziedzinie
numizmatyki, a to daje pewność o ich szybkim wzroście cen.
Przed tym jeszcze w dniu 15 maja – NBP wyemituje 2 i 10 zł z okazji 150 lat Muzeum Narodowego w Warszawie. Na monetę srebrną 10 zł również warto zwrócić uwagę – ze względu na jej ciekawy wizerunek.
Tyle na dzisiaj – niech pozostanie trochę miejsca na zdjęcia tych rarytasów, które mają wkrótce trafić
do naszych kolekcji.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 0 691 364 130

PORADY PRAWNE

WŁADZA RODZICIELSKA
I JEJ POZBAWIENIE

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (k.r.o.) definiuje w sposób jednoznaczny instytucję
władzy rodzicielskiej. Jak wiadomo dziecko pozostaje aż do pełnoletniości pod
władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Bardzo często zdarzają
się jednak takie sytuacje, że Sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub
pozbawieniu władzy rodzicielskiej.
Władza rodzicielska obejmuje w
szczególności obowiązek i prawo
rodziców do wykonywania pieczy
nad osobą i majątkiem dziecka oraz
do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
Rodzice obowiązani są troszczyć się
o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie
do pracy dla dobra społeczeństwa
odpowiednio do jego uzdolnień.
Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo
nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska
przysługuje drugiemu z rodziców.
To samo dotyczy wypadku gdy
jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo
gdy jego władza rodzicielska uległa
zawieszeniu.

sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenie. W sprawach o
pozbawienie władzy rodzicielskiej dziecko nie jest uczestnikiem
postępowania w rozumieniu art.
510 k.p.c. (uchwała pełnego składu
Izby Cywilnej SN z dnia 26 stycznia
1973r., III CZP 101/71). Uczestnikami postępowania powinni być
rodzice małoletniego, jeżeli przysługuje im władza rodzicielska.

zdrowia małoletniego. Postępowanie to może być wszczęte także na
wniosek osoby zainteresowanej lub
prokuratora.

Właściwość miejscową sądu
opiekuńczego określa się według
osoby małoletniego, a więc według
miejsca jego zamieszkania, a w braku tego – według miejsca pobytu
małoletniego. Zgodnie z art. 568 §
1 k.p.c. sądem opiekuńczym jest sąd
Postępowanie o pozbawienie wła- rejonowy. Zarówno z tego przepisu
dzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy jak i z całokształtu unormowań tej
może wszcząć z urzędu (art. 570 instytucji wynika, że pojęcie sądu
k.p.c.). W tym celu należy zawia- opiekuńczego nie stanowi katedomić sąd opiekuńczy o zdarze- gorii ustrojowo – organizacyjnej,
niu będącym podstawą wszczęcia sąd opiekuńczy nie jest bowiem
takiego postępowania. Obowiązek ani sądem szczególnym, ani nawet
ten ciąży przede wszystkim na urzę- ustawowo wyznaczonym odrębnym
dach stanu cywilnego, sądach, pro- wydziałem. Sądem opiekuńczym
W myśl art. 111 § 1 k.r.o. jeżeli kuratorach, notariuszach, organach jest zatem sąd rejonowy w takim
władza rodzicielska nie może być samorządu i administracji rządowej, zakresie, w jakim rozpoznaje sprawykonywana z powodu trwałej Policji, placówkach oświatowych i wy opiekuńcze, i tym samym stosuprzeszkody albo jeżeli rodzice lub zakładach zajmujących się opieką je szczególne zasady postępowania.
jedno z nich nadużywa władzy nad dziećmi. Sąd bada w szczegól- Od wniosku o pozbawienie władzy
rodzicielskiej lub w sposób rażący ności dane dotyczące zachowania rodzicielskiej pobierana jest opłata
zaniedbują swe obowiązki wzglę- się i warunków wychowawczych stała w kwocie 40 zł.
dem dziecka, sąd opiekuńczy pozba- małoletniego, sytuacji bytowej
wi rodziców władzy rodzicielskiej. rodziny, podejmowanych oddziaapl. adw. Adam Sypień
Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone ływań wychowawczych oraz stanu

Z inicjatywy posła Jacka Osucha od 15 maja autor publikacji będzie udzielał bezpłatnych
porad prawnych w Wolbromiu. Zapraszamy także do biura poselskiego Jacka Osucha
w Olkusz ul. Szpitalna 32 gdzie co tydzień udzielane są porady prawne.

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Można u nas:
dostać najnowszy katalog
obejrzeć nowości zamówić kosmetyki
lub zacząć z nami współpracę.

Zapraszamy do
Regionalnego Biura Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Kontakt: Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702; email: mpoznanska1@vp.pl
FELIETON

Głodowe emerytury dla Polaków

Ponad 2 miliony Polaków podpisało się pod wnioskiem o referendum emerytalne.
W postulowanym referendum mielibyśmy wypowiedzieć się, czy chcemy pozostawić
obecny wiek emerytalny, czy też zgadzamy się na podwyższenie go do 67 roku życia
(o 2 lata dla mężczyzn i aż o 7 lat dla kobiet). Jednak koalicja PO-PSL nie dopuściła
do referendum, lekceważąc tym samym wolę milionów Polaków.

W Polsce jest ponad 2 mln ludzi
bez pracy, a kolejny rząd nie ma
dla nich żadnych sensownych
rozwiązań, wręcz przeciwnie
- minister finansów zabiera im
pieniądze z funduszu pracy, czyli
środki na prace interwencyjne,
na roboty publiczne, na pożyczki
i staże.

finansowymi, że przeprowadził
reformę, która uwiarygodni go
przed zagranicznymi bankami
i w konsekwencji umożliwi zaciąganie kolejnych pożyczek.

Obecnie mamy swobodny
dostęp do wielu dóbr i usług, tyle
tylko, że dostęp ten dla milionów
ludzi jest dostępem iluzoryczKoalicja PO-PSL ma najwyraź- nym. Jeżeli człowiek otrzymuje
niej inne problemy na głowie niż kilkaset złotych świadczenia
poprawa warunków życia Pola- emerytalnego czy rentowego
ków. Rząd troszczy się przede i musi najpierw pokryć wydatki
wszystkim o to, czy dostanie za mieszkanie, zapłacić za enerpożyczki z zagranicy potrzebne gię elektryczną, za wodę, gaz
do obsługi olbrzymiego, wyno- czy węgiel, to zostają mu wtedy
szącego ponad 860 mld zł dłu- naprawdę grosze na żywność.
gu publicznego Polski. Do jego Polacy bardzo często nie uczestobsługi (spłaty starych długów niczą w życiu publicznym czy
przy pomocy zaciągania nowych) kulturalnym, bo po prostu nie stać
rząd tylko w tym roku potrzebuje ich nawet na bilet autobusowy,
około 180 mld zł. Poprzez sięga- żeby w jakieś miejsce dojechać.
nie do kieszeni najbiedniejszych Takich ludzi żyjących poniżej
mieszkańców naszego kraju, rząd minimum socjalnego w Polsce
próbuje pokazać przed rynkami są miliony, co więcej w okresie

Grecja

Pensja minimum - 3,9 tys. zł
Minimalna emerytura - 2,2 tys. zł
Renta minimalna - 2,2 tys. zł (wypłacana 14 razy w roku)
Becikowe - 4,4 tys. zł
Dodatek za urodzenie dziecka wynosi
50% dochodów matki przez 56 dni
przed urodzeniem i otrzymuje się go
przez 63 dni po narodzinach.
Minimalny comiesięczny zasiłek dla
sieroty - 2 tys. zł
Dodatek socjalny dla osób o niskich
dochodach - 900 zł
Wiek emerytalny - 65 lat mężczyźni i 60
lat kobiety.
Wypłata na chorobowym - 72-130 zł
dziennie, w zależności od liczby dni
choroby.
Zasiłek dla bezrobotnych - 2,1 tys. zł
i jest powiększany o 10% na każdego
członka rodziny, wypłacany do 12
miesięcy.

Włochy

Pensja minimum - 2,7 tys. zł
Minimalna emerytura - 2,6 tys. zł
Renta minimalna - 2,1 tys. zł
(w grudniu renciści dostają trzynastkę).
Becikowe - 4,5 tys. euro
(za drugie i kolejne dziecko).
Dodatek za urodzenie dziecka pracodawca musi wysłać rodzica
na 6-miesięczny urlop do momentu
ukończenia przez dziecko 3 roku życia.
Na urlopie rodzic otrzymuje ekstra 30%
swoich zarobków.
Minimalny zasiłek dla półsieroty - 1,1
tys. zł i 2,2 tys. zł dla pełnej sieroty
Dodatek socjalny dla osób o niskich
dochodach - jeżeli firma zabrała godziny
pracy to państwo płaci 80% wypłaty,
którą dostaliby za te godziny, pracując
w pełnym wymiarze godzin.
Wiek emerytalny - 65 lat mężczyźni i 60
lat kobiety.
Wypłata na chorobowym - 60% dochodów, jeżeli chorujemy do 90 dni i 75%,
jeżeli chorujemy powyżej 90 dni.
Zasiłek dla bezrobotnych: 4 tys. zł wypłacany przez 8 miesięcy lub w przypadku
osób po 50 roku życia przez 12 miesięcy.

ostatnich kilku lat rządów PO-PSL pomimo pozornego wzrostu gospodarczego, obszar biedy
i nędzy nie tylko się nie zmniejszył, lecz nawet powiększył.

W ostatnich miesiącach rząd
Donalda Tuska zobowiązał się
pożyczyć 6,27 mld euro (ponad
26 mld zł) Międzynarodowemu
Funduszowi Walutowemu na ratowanie strefy euro. Pieniądze te
zostaną przekazane Grecji i Włochom. Dla porównania poziomów
życia w Grecji, we Włoszech
i w Polsce przedstawiam poniżej orientacyjne dane dotyczące podstawowych wskaźników
płac, emerytur i opieki społecznej
w wymienionych krajach (w przeliczeniu na złotówki). Podane
liczby pozostawiam bez komentarza, prosząc czytelników o samodzielne wyciągnięcie wniosków.

Polska

Pensja minimum - 1,4 tys. zł
Minimalna emerytura - 730 zł
Renta minimalna - 730 zł
Becikowe - 1 tys. zł
Dodatek za urodzenie dziecka - pełnopłatny urlop macierzyński przez 5
miesięcy.
Minimalny zasiłek dla sieroty - 350 zł
Dodatek socjalny dla osób o niskich
dochodach - 500 zł
Wiek emerytalny - 65 lat mężczyźni i 60
lat kobiety (będzie zwiększony do 67 lat
dla wszystkich).
Wypłata na chorobowym - zasiłek
wynosi 80% wynagrodzenia, jeżeli przyczyną choroby jest wypadek w pracy, to
zasiłek wynosi 100% wynagrodzenia.
Zasiłek dla bezrobotnych - 742 zł przez
pierwsze trzy miesiące, potem wysokość zasiłku spada do 582 zł .

Monika Rusinek

MODUŁY REKLAMOWE

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!
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Informacje, Reklamy

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Poradnia Konsultacyjna Rozwoju Noworodka
i Wcześniaka w Nowym Szpitalu w Olkuszu
Z myślą o najmłodszych pacjentach w Nowym Szpitalu w Olkuszu funkcjonuje Poradnia Konsultacyjna Rozwoju Noworodka i Wcześniaka. Dbając
o swoje dziecko, każdy rodzic może przyjść z niemowlakiem i zasięgnąć
porady specjalisty z dziedziny neonatologii oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zdrowia swojego maleństwa.
Poradnia obejmuje opieką medyczną dzieci do 1 roku życia, noworodków przedwcześnie urodzonych i noworodków donoszonych która czuwa nad ogólnym rozwojem
niemowlęcia w postaci kontrolnych wizyt
Zakres porad:
• ocena somatyczna,
• ocena rozwoju fizycznego,
• ocena procesów adaptacji poszczególnych narządów,
• ocena i ewentualne leczenie żółtaczek okresu noworodkowego,
• planowanie dalszych konsultacji i badań dodatkowych,
• ocena badań dodatkowych.
Konsultacje w Poradni udzielane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego - nieodpłatnie, na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitala lub od lekarzy POZ.

Poradnia Konsultacyjna Rozwoju Noworodka i Wcześniaka
Nowy Szpital w Olkuszu
Al. 100 Lecia 13, 32-300 Olkusz
Kontakt tel.: 32/ 758 12 32

DOMY

Z BALI
Józef Chowaniec

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż
e-mail: biuro@malorzdomy.eu
www.malorzdomy.pl
KONTAKT:
Właściciel ﬁrmy:
Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:
Tomasz Gzyl + 48 501 229 280
CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,
sobota 9.00 – 14.00

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:
• Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

• Deska elewacyjna
• Podłogi
• Deska tarasowa
• Listwy wykończeniowe
• Schody
• Parapety
• Okna
• Drzwi wewnętrzne
i zewnętrzne
• Altanki

• Place zabaw
• Meble ogrodowe
• Huśtawki
• Budy
• Balustrady
• Ocieplenie STEICO FLEX
• Łóżka
• Kołyski

Reklamy

OGRODY
projektowanie
i urządzanie zieleni

www.quercus-ogrody.com

tel. 606 910 700
608 323 563
placzekw@gmail.com
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Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

INFORMUJEMY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście 14,
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że w związku z nowo planowaną nadbudową w 2012 r.
będą do sprzedaży trzy nowe lokale mieszkalne:
dwa o pow. 58m2, jedno o pow. 69m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu
pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych i chętnych
nabyciem mieszkania prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

OLKUSZ

OLKUSZ

Posiadamy do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2
z kanałem, wyposażone w energię
elektryczną, i wodę

Zapewniamy:

• dozór całodobowy
• obiekt monitorowany
Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji i Kadr, p.17,
tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120

WYDARZENIA KULTURALNE
KINO „ZBYSZEK”

PRZENIKNIĘCI PROMIENIAMI
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
- Każdy z nas może być w tym najbliższym czasie przeniknięty
promieniami wypływającymi z Serca Pana Jezusa. Jan Paweł II
apelował do nas wszystkich, abyśmy poszerzali przestrzeń Bożego
Miłosierdzia. Bóg nas umiłował, wie my też powinniśmy umiłować
się nawzajem – mówił w homilii bp. Piotr Skucha podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej w bazylice św. Andrzeja Apostoła
w Olkuszu. Podczas liturgii uroczyście powitano obraz Jezusa
Miłosiernego oraz relikwie Jana Pawła II.
W tym roku z inicjatywy ks. Biskupa wszystkich, którzy w tej świątyni
Grzegorza Kaszaka odbywa się pere- się gromadzili, popatrz miłością
grynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. miłosierną na nas pielgrzymów
Wraz z obrazem do wszystkich parafii tego czasu. Witamy Cię Panie Jezu
w diecezji pielgrzymują relikwie bło- i prosimy spraw, abyśmy zawsze byli
gosławionego Jana Pawła II. W parafii otwarci na dar Twojego Słowa i dar
św. Andrzeja odbyło się już uroczyste Eucharystii. Pragniemy, aby było
powitanie Obraz oraz Relikwii. Wierni piękne nasze życie sakramentalne
zgromadzili się w Bazylice, by w uro- i wszystkie inicjatywy duszpasterczystej procesji wyruszyć pod Kopiec skie. Spraw, Panie Jezu , aby każKościuszki, gdzie odbyło się powitanie da rodzina w naszej parafii miała
obrazu przywiezionego w specjalnym poczucie Twojej w niej obecności
samochodzie-kaplicy. Następnie – mówił podczas powitania obrazu ks.
procesja z relikwiami bł. Jana Paw- Prałat Mieczysław Miarka. W imieniu
ła II i obrazem Bożego Miłosierdzia parafian obraz witały dzieci, przedstawyruszyła w kierunku kościoła. Mszy wiciele młodzieży oraz grupa rodzin.
świętej przewodniczył ks. Bp. Piotr Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
Skuchą wspólnie z ks. Dziekanem z uroczystości.
Henrykiem Januchta i ks. Henrykiem
Warto dodać, że autorem pielgrzyChmielą. – Jezu Miłosierny, witamy mującej kopii obrazu Jezusa MiłosierCiebie w naszej historycznej bazy- nego są pochodzący z Olkusza artyści
lice imieniem twojego pierwszego Zofia i Stanisław Wywioł.
powołanego Apostoła św. Andrzeja. Prosimy spójrz na przeszłość
Łukasz Kmita
naszej parafii, obdarz zbawieniem

Chodnik jak tor przeszkód

Radny PiS Łukasz Kmita zaapelował do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Urzędu Miasta i Gminy o ujęcie w budżecie
remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 791 (droga na Trzebinie) od skrzyżowania z Aleja Tysiąclecia do wiaduktu nad torami
kolejowymi i dalej do skrzyżowania z ul. Szpitalną i Kościuszki.
- W chwili obecnej trakt ten jest na przeprowadzenie tej inwestycji.
w fatalnym stanie technicznym. Jestem przekonany, że z uwagi na
Połamane, zniszczone i wystają- stan techniczny wspomnianego
ce płytki chodnikowe stanowią ciągu pieszego, bliskość centrum
realne zagrożenie dla zdrowia i jednocześnie bezpieczeństwo piepieszych, którzy codziennie szych władze samorządowe naszej
w dużej ilości korzystają z tego gminy zechcą partycypować
chodnika, łączącego os. Młodych w kosztach realizacji tego zadai Czarną Górę z Centrum Mia- nia – przypomniał radny Kmita.
sta. Istnieje więc konieczność
To nie jedyne interwencje, jakie
podjęcia prac remontowym na w ostatnim czasie w imieniu mieszprzedmiotowym odcinku, który kańców podjął Kmita.
charakteryzuje się sporym nasi– Mam nadzieję, że niebawem
leniem ruchu pieszych – zaznazamontowana zostanie nowa
czył radny Łukasz Kmita.
wiata przystankowa przy ul.
Samorządowiec przypomniał, Legionów Polskich dla pasażeże wykonany w ubiegłym roku rów korzystających z przystanremont schodów prowadzących ku obok placu zabaw obsługiod wiaduktu i skrzyżowania wanego przez linię M. Wstępnie
z ul. Szpitalną w kierunku ul. 29 Pan Burmistrz Pietraszewski
listopada (w kier. torów) został wyraził zgodę na lokalizację
przyjęty z dużym zadowolenie. nowej wiaty – dodaje radny.
- Liczę, że także w tym roku
Zarząd Dróg Wojewódzkich
M.M
w swoim budżecie znajdzie środki

• 13-15.05. godz. 18.00 „PRZETRWANIE”
prod. USA (akcja/dramat/thriller), reż. J. Carnahan, I. M. Jeffers
obsada: Liam Neeson, Dermot Mulroney, Dallas Roberts
• 13-15.05. godz. 20.15 „WSTYD”
prod. Wielka Brytania (dramat), reż. Steve Mc Queen
obsada: Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge
• 19-22.05. godz. 18.00 „CZŁOWIEK NA KRAWĘDZI”
prod. USA (thriller), reż. Asger Leth
obsada: Sam Worthington, Elizabeth Banks
• 19-22.05. godz. 20.00 „JAK UPOLOWAĆ FACETA”
prod. USA (komedia/kryminał ), reż. Julie Anne Robinson
obsada: Katherine Heigl, Jason O`Mara, Daniel Sunjata
• Kino Filmowego Konesera
23.05. godz. 18.00 „NIEBEZPIECZNA METODA”
prod. Anglia/Niemcy/Kanada/Szwajcaria
• 25–26, 28.05. godz. 18.00 „ZAGINIONA”
prod. USA (thriller), reż. Heitor Dhalia
obsada: A. Seyfried, D. Sunjata, J. Carpenter

PROGRAM MOK

• 10.05. godz. 17.00
Wykład w ramach Olkuskiego Uniwersytetu III Wieku /MOK/
• 11.05. godz. 18.00 Koncert KRZYSZTOFA KRAWCZYKA
„Złote przeboje – Bo jesteś Ty” /MOK/
• 12.05. godz. 10.00 UNIWERSYTET JUNIORA
organizator: Szkoła Języków Obcych IMPULS /MOK/
• 12.05. godz. 19.00 KONCERT HIP-HOP
„JELITS TO THE IZZO” i jego goście /MOK/
• 15.05. godz. 11.00 WYKŁAD ORAZ FINAŁ KONKURSU
„ZAINSPIRUJ SIĘ WOŁKOWSKIM” z okazji 110 rocznicy
urodzin Władysława Wołkowskiego
KW/MOK/
Sojusz Lewicy Demokratycznej
• 17.05. godz. 17.00 WYKŁAD Z OKAZJI DNIA SOLIDARNOŚCI
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ – Danuta Schewitz, Genowefa Bugajska - w ramach Olkuskiego Uniwersytetu III Wieku /MOK/

Informacje
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Sprzedam Fiata Doblo 1.9D Cargo
Rok produkcji październik 2001 r.

Odsuwane drzwi z obydwu stron , elektryczne szyby ,
wspomaganie , centralny zamek , stan techniczny bardzo
dobry nie wymaga wkładu finansowego .
Rejestracja na ciężarowy VAT-1 (PEŁNY ODPIS VAT-u)

Tel. 668 581 963

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

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów • ZUS • Rejestry VAT • Szkolenia BHP przez ﬁrmę z uprawnieniami tanio • szybko ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
• Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw • Ryczałt • Zeznania roczne • Zwrot VAT za materiały budowlane
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097
solidnie

POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
Rozbój w Podlipiu
30 kwietnia br. około godziny 16:00 do drzwi domu mieszkańca Podlipia, zapukali dwaj mężczyźni, kiedy nikt ich nie otworzył mężczyźni wyważyli je. Zażądali
oni od gospodarza pieniędzy. Po jego odmowie, sprawcy zaczęli go bić oraz
grozić pozbawieniem życia. Opuścili dom, kiedy otrzymali 20 złotych. Pierwszy
ze sprawców został zatrzymany chwilę po napadzie, kolejny kilka godzin później. Sprawcami okazali się 45-letni mieszkaniec Klucz oraz 39-letni mieszkaniec Podlipia. Grozi im kara 12 lat więzienia.
Włamanie do samochodu
26 kwietnia br., około godziny 20:00, włamano się do mercedesa zaparkowanego w Kwaśniowie Dolnym przy ul. Głównej. Z jego wnętrza skradziono m.
in. CB radio oraz portfel wraz z pieniędzmi. Pokrzywdzony oszacował straty na
około 1.300zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Klucz.
Nietrzeźwi kierujący
1 maja br., około godziny 0:15, na ul. Głównej w Bolesławiu, policjanci zatrzymali do
kontroli opla. Za kierownicą samochodu siedział mieszkaniec Braciejówki. W trakcie
kontroli okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. W jego organizmie znajdowało
się około 0,8 promila alkoholu. Ponadto mężczyzna nie stosował się do sądowego
zakazu prowadzenia samochodu. Odpowie z popełnienie dwóch przestępstw.
Podobny przypadek miał miejsce kilka godzin później. Policjanci zatrzymali lancie poruszającą się ul. Biema w Olkuszu. Tym razem kierujący znajdował się w stanie po
użyciu alkoholu – w jego organizmie krążyło około 0,3 promila alkoholu. Mężczyzna
posiada jednak zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

KOMUNIKAT

Olkuska Policja poszukuje właściciela niebieskiego Opla Corsy, który 23 kwietnia br.
około godziny 14:00 parkował w rejonie posesji nr 60 przy ul. K. K. Wielkiego w Olkuszu. W pojeździe tym uszkodzeniu uległ wówczas lewy, przedni błotnik. Prosimy
o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu (997) lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie pod nr telefonu 32 6478235.

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. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 608-339-732
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.

AUTO-SZYBY

MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE
Sprzedaż • Montaż • Naprawa

HURT-DETAL
Bogucin Duży 100
tel.(32) 642 86 56; tel. 663 747 609

„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.

Reklamy

PACIEJ

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

POKRYCIA
dachowe

gwarancja do 40 lat

WOLBROM 32-340
ul. Olkuska (obok Stacji Paliw)

tel./fax: 32 611 04 93
tel. kom. 697 226 037

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

GRAF

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”

HURT
DETAL

GARNITURY • MODA MĘSKA
garniturki komunijne

 garnitury  marynarki spodnie  płaszcze i kurtki
Ceny już od 299 zł • Przeróbki na miejscu. • Możliwość negocjacji cen.
KLUCZE ->

8

GRAF
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KRAKÓW ->

Olkusz, ul. Jaśminowa 8
tel. 032 641 33 32; 0 605 220 250
pon. - sob 9.00 - 20.00
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