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KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

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

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

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.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!! 
SKUP ZŁOTA

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

www.lombard.olkusz.pl www.lombard.olkusz.pl 

Marcin Czerniak

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze

i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.my.oriflame.pl/matori

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

DAJEMY CI ZIELONE ŚWIATŁO
I MOŻLIWOŚĆ WYBORU

WOLBROM, ul. Krakowska 44
tel: 32 611 08 34 kom: 698 686 482

2000 zł
NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

HIT
od 50 zł do 1000 zł

ekspresowej gotówki
od ręki

- wystarczy pasek z wynagrodzenia
za ostatni miesiąc lub wyciąg z konta

Zupełna nowość!!!
Dyskretna pożyczka �rmowa
- wystarczy zaświadczenie z zakładu

pracy i wyciąg z konta

Sprzedaż Węgla

 czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00
Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

Rodaki, ul.Rzeka

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

tel. (32) 645 47 47,
kom. 604 64 21 70,

geodeta@archi-geo.pl

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

MOTOCYKLE   SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI

tel. 32 643 22 33
kom. 662 331 345
kom. 516 969 700

tel. 32 643 22 33
kom. 662 331 345
kom. 516 969 700

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800

sob 900 - 1400

Olkusz, ul. Wiejska 4
www.motoolkusz.otomoto.pl

www.moto-olkusz.pl

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

 
Zestaw obiadowy  – 11 zł

 
Zestaw obiadowy  – 11 zł 

PIZZA
 

PIZZA

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

system thermomur
U0<0,11W / m2K

- ciepła, oszczędna i nowoczesna
   technologia budowania 
- doskonała izolacyjność termiczna Uo=0,11 W/m2K 
- nie wymaga docieplenia
- szybka budowa, łatwy montaż
- niskie koszty ogrzewania

rewelacyjny napój
na Polskim rynku

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697
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ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02;  fax 32 643-43-48;  NIP 637-10-45-891

Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu  kontynuuje realizację  projektu systemowego

 pn. „Aktywność moją szansą”  
wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013,

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu. 

Okres realizacji projektu - 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia  
wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Olkusz, w szczególności osób:

• młodych do 30 r.ż., 
• w wieku powyżej 50 r. ż.  
• niepełnosprawnych, 

     oraz
• długotrwale bezrobotnych, 
• zamieszkałych na terenach wiejskich. 

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
• Staże,
• Szkolenia grupowe, 
• Szkolenia indywidualne,  
• Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
• Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe w tym usługa IPD. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w w/w projekcie w szczególności osoby powyżej 
50-go roku życia i osoby bezrobotne niepełnosprawne, które od roku 2008 do chwili 
obecnej jeszcze w nim nie uczestniczyły.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:
- staże 32 643 05 38 lub 643 43 48 wew. 245
- szkolenia 32 643 05 38 lub 643 43 48 wew. 255
- jednorazowe środki  32 643 05 38 lub 643 43 48 wew. 227
- poradnictwo zawodowe 32 643 05 38 lub 643 43 48 wew.  235, 246, 239
- pośrednictwo pracy 32 643 05 38 lub 643 43 48 wew. 217, 218, 219, 223

w godzinach pracy urzędu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podczas najbliższej sesji, Radni 
Rady Miejskiej w Olkuszu mają 
pochylić się nad zaproponowaną 
przez Burmistrza Dariusza Rzep-
kę uchwałą dotyczącą likwidacji 
Gimnazjum nr 2 w Olkuszu. – 
Przyczyny ekonomiczne oraz 
uwarunkowania demograficz-
ne rzutujące na liczbę uczniów 
w szkołach na Osiedlu Młodych 
w Olkuszu potwierdzają ko-
nieczność likwidacji Gimna-
zjum nr 2 w Olkuszu i przenie-
sienie uczniów do pobliskiego 
Gimnazjum w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym Integracyj-
nym Nr 1 w Olkuszu – napisał 
Burmistrz Olkusza w uzasadnie-
niu do projektu uchwały dotyczą-
cej likwidacji Gimnazjum nr 2. 
Zdaniem posła PiS Jacka Osucha 
decyzja została podjęta wbrew in-
teresowi mieszkańców. 
– Jestem pełen podziwu dla ro-
dziców, którzy z taką determi-
nacją walczyli o szkołę. Dziwie 
się zarazem władzom samo-
rządowym, które pomimo tak 

ogromnego protestu społeczne-
go w dalszym ciągu lansują po-
mysł zamknięcia tej placówki. 
Wierze, że jeszcze przed wtor-
kową sesją burmistrz przemyśli 
swoją decyzję i dla wspólnego 
dobra wycofa się z tego kontro-
wersyjnego pomysłu – dodaje 
parlamentarzysta. 
Warto podkreślić, że podczas 
zorganizowanych na wniosek 
rodziców konsultacjach społecz-
nych przygniatająca większość 
osób, która wypełniła specjalne 
ankiety zdecydowanie sprzeci-
wiła się likwidacji Gimnazjum 
na os. Młodych. Mieszkańcy 
podkreślali przyjazną atmosfe-
rę, która panuje w szkole oraz 
wysoki poziom nauczania.  
W planach władz miasta jest sku-
mulowanie wszystkich uczniów 
z os. Młodych i Pakuski oraz 
kilku sołectw w jednym gimna-
zjum przy ul. Kochanowskiego. 
Rodzice twierdzą, że po ewentu-
alnych przenosinach dotychcza-
sowa przyjazna szkoła zmieni się 

od 1 września w potężny moloch 
w której uczeń będzie anonimo-
wy. 
– Rozumiem potrzebę szuka-
nia oszczędności, gdyż kasa 
miejska świeci pustkami. Nie 
mogę się jednak zgodzić na 
to, aby oszczędności szukano 
kosztem najsłabszych, czyli 
dzieci i młodzieży. Władze 
miasta powinny myśleć o roz-
woju miasta i zapewnianiu 
nowych miejsc pracy, a nie 
o zamykaniu szkół – kończy 
poseł Osuch.
Sesja, na której władze miasta 
zadecydują o przyszłości Gimna-
zjum nr 2 w Olkuszu odbędzie się 
14 maja we wtorek o godz. 15.30 
w Urzędzie Miasta i Gminy. 

 v BPJO

„Łatanie dziury budżetowej za pomocą likwidacji szkół to na-
jgorsze rozwiązanie z możliwych. Oświata nie jest miejscem, 
w którym można szybko i łatwo zaoszczędzić. Dziwie się, że 
na takie kroki decydują się osoby, które kiedyś zawodowo 
były związane  z edukacją. Takim posunięciem lokalna 
władza przyłącza się do niedopuszczalnych działań  rządu 
Tuska, który psuje cały polski system edukacji. Najlepszym 
tego przykładem jest ograniczanie lekcji historii w liceach – 
uważa olkuski poseł PiS Jacek Osuch, komentując pomysł 
burmistrza Olkusza dotyczący likwidacji Gimnazjum nr 2 im. 
Świętej Królowej Jadwigi w Olkuszu . 

POSEŁ OSUCH: 
NIE DLA LIKWIDACJI SZKÓŁ!

Informacje

Powiatowy serwis informacyjny
Informacja Zarządu Powiatu w Olkuszu  

w sprawie apelacji od wyroku
W ROCZNICĘ KONSTYTUCJI 

Pozwany Powiat Olkuski – Zarząd Drogowy w Olkuszu wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego 
w Katowicach, Wydział II Cywilny, wydanego w dniu 5 marca 2013 roku w postępowaniu toczącym 
się z powództwa Marka Patasa i zaskarżył wskazany wyrok w całości.

Olkuszanie  uroczyście uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na 
rynku miasta. Obchody A.D. 2013 rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę 
w bazylice św. Andrzeja. Homilię wygłosił ks. Michał Gogól, który – przypo-
mniawszy, iż 3 maja jest świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
– mówił o związkach kultu maryjnego z polską historią i kulturą. 

Powiat złożył apelację, wskazując na liczne błędy proceduralne 
popełnione przez Sąd I instancji. Powyższe błędy doprowadziły do 
wadliwego ustalenia okoliczności w sprawie i przyjęcia niezgodnych 
z rzeczywistym stanem faktów. W ocenie Powiatu Sąd nie odniósł się 
również do wszystkich przedstawionych w sprawie dowodów, co także 
spowodowało poczynienie błędnych ustaleń.
Powiat wskazuje w szczególności na naruszenie zasady swobodnej oceny 
dowodów i poczynienie błędnych ustaleń faktycznych w zakresie tego, 
iż generalny wykonawca DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy 
Dróg sp. z o.o. przesłał Powiatowi umowę podwykonawstwa którą 
zawarł z Markiem Patasem, a następnie, że Zarząd Powiatu udzielił 
zgody na zawarcie powyższej umowy.
Powiat zaprzecza powyższym ustaleniom, które poczynione zostały 
w opinii Powiatu bez oparcia w dowodach, a jedynie na podstawie 
twierdzeń Pana Patasa i jednego ze świadków pośrednich. Jednocześnie 
należy podkreślić, iż Pan Patas nie przedstawił żadnych pisemnych 
dowodów na to, że Powiat wyraził zgodę na zawarcie przez niego 
umowy z generalnym wykonawcą.
Kolejnym błędnym ustaleniem faktycznym Sądu wynikającym z prze-
kroczenia zasady swobodnej oceny dowodów, ale również z braku 
wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, było przyjęcie, iż 
Powiat wyraził zgodę na zawarcie umowy cesji wierzytelności zawartej 
w dniu 7 września 2011 r. pomiędzy DROGBUD Podkarpacki Holding 
Budowy Dróg sp. z o.o. a Markiem Patasem, na mocy której generalny 
wykonawca zbył swoje wierzytelności na rzecz Pana Patasa, przy 
czym Sąd nie uwzględnił oczywistego faktu, iż umowa ta wymagała 
dla swojej ważności zgody Powiatu, który zgody takiej nie udzielił. 
Ponadto Sąd nie uwzględnił tego, iż umowy cesji dla swojej skutecz-
ności wymagały wydania przez generalnego wykonawcę dyspozycji 
zapłaty, a dyspozycje takie nie zostały wydane dla dochodzonych 
kwot. Dyspozycje, które generalny wykonawca wydał, zostały przez 
Powiat uwzględnione i wypłacono wszelkie należne na rzecz Pana 
Patasa kwoty (499.207,77 złotych ).
Powiat podnosi także brak wskazania przez Sąd w uzasadnieniu zaskar-
żonego wyroku podstawy faktycznej i prawnej dla zasądzenia części 
kwoty dochodzonej pozwem, a to kwoty 93.467,76 złotych, stanowiącej 
zatrzymaną przez generalnego wykonawcę gwarancję usunięcia wad, 
przy czym w uzasadnieniu wyroku nie odniesiono się również do faktu 
niewykazania przez Pana Patasa zasadności powyższego roszczenia 
wobec generalnego wykonawcy. Sąd I instancji oparł się w tym zakresie 
tylko i wyłącznie na zeznaniach Pana Patasa, którym Powiat zaprzecza. 
W opinii Powiatu – o ile roszczenie w tym zakresie wobec generalnego 
wykonawcy jest zasadne – powinien zostać przedłożony przynajmniej 

protokół ostatecznego odbioru robót po usunięciu wad wykonanych 
na rzecz generalnego wykonawcy robót. Roszczenie w zakresie kwoty 
93.467,76 złotych uznać należy więc za całkowicie niewykazane.
Powiat wskazuje również na brak odniesienia się przez Sąd do faktu, iż 
wynagrodzenie którego domaga się od Powiatu Pan Patas, jest znacznie 
wyższe niż wynagrodzenie należne za te same roboty generalnemu 
wykonawcy, któremu zlecono roboty w trybie ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Konsekwencją tego jest fakt, iż bez zgody i wiedzy 
Powiatu, generalny wykonawca zawarł z Panem Patasem umowę pod-
wykonawstwa, na mocy której Pan Patas domaga się od Powiatu kwoty 
przekraczającej wynagrodzenie umówione z generalnym wykonawcą
Powiat podnosi przy tym, że zapisy umowy nr. ZD/158/2009 z dnia 
18 sierpnia 2009 r. zawartej z generalnym wykonawcą w §7 wskazu-
ją, iż przy pomocy podwykonawcy możliwe jest jedynie wykonanie 
robót brukarskich, ziemnych, wykończeniowych i kanalizacyjnych. 
Nie objęto tym zakresem robót w zakresie warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni jezdni, a co za tym idzie, umowa wykluczała powierzenie 
podwykonawcy wykonywania takich robót, Sąd I instancji również do 
tej okoliczności nie odniósł się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w omawianej sprawie nie doszło do poinfor-
mowania zamawiającego (inwestora – Powiatu) o istotnych elementach 
umowy podwykonawstwa oraz nie doszło do przedłożenia umowy 
podwykonawstwa w celu jej akceptacji, odpowiedzialność Powiatu na 
zasadzie art. 647' § 5 kodeksu cywilnego uznać należy za wykluczoną. 
Powiat wskazuje ponadto na naruszenie przez Sąd I instancji art. 6 
kodeksu cywilnego, poprzez brak oddalenia powództwa pomimo jego 
niewykazania zarówno co do:
• twierdzeń o rzekomym wyrażeniu zgody na cesję wierzytelności 

z dnia 7 września 2011 r.,
• wyrażenia zgody na zawarcie przez generalnego wykonawcę z powo-

dem umowy podwykonawstwa, 
• przedłożenia pozwanemu umowy podwykonawstwa do akceptacji,
• wykazania zasadności roszczeń Marka Patasa wobec generalnego 

wykonawcy o zapłatę kwoty 93.467,76 złotych stanowiącej zatrzy-
maną przez generalnego wykonawcę gwarancję usunięcia wad,

przy czym Pan Marek Patas jako strona inicjująca niniejsze postę-
powanie i wywodząca z powyższych okoliczności skutki prawne, 
powinien był powyższe okoliczności wykazać w sposób nie budzący 
wątpliwości. W opinii Powiatu powyższe okoliczności nie zostały 
wykazane a Powiat podkreśla, iż wykazane być nie mogły, ponieważ 
nie są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym w sprawie..

Przed świątynią pracownicy Starostwa Powiatowe-
go wraz z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego 
w Olkuszu rozdawali uczestnikom uroczystości 
biało-czerwone kotyliony oraz baloniki promujące 
powiat olkuski. Ten piękny sposób świętowania uro-
czystości patriotycznych, zapoczątkowany podczas 
corocznych obchodów Święta Niepodległości, na 
pewno wart jest popularyzacji. 
W asyście Miejskiej Orkiestry Dętej uczestnicy 
przemaszerowali na olkuski rynek, pod pomnik 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Wartę honorową 
trzymali tam funkcjonariusze Straży Miejskiej. Po 
odegraniu przez orkiestrę hymnu państwowego głos 
zabrał starosta olkuski Jerzy Kwaśniewski. Powie-
dział między innymi: 
„Jak co roku, 3 maja stajemy na olkuskim rynku, 
pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, aby 
świętować kolejne rocznice Konstytucji Trzeciego 
Maja. (…) W tym roku obchodzimy także inną ważną 
rocznicę: 150-lecie Powstania Styczniowego, wielkie-
go zrywu polskiego narodu ku niepodległości. (…) 
Powstanie było zrywem militarnym, Konstytucja – 
intelektualnym. Oba te wydarzenia mają jednakże 
wspólny mianownik – ich celem była wolna Polska. 
Wówczas wywalczyć się jej nie udało. Teraz jest 
ona faktem, stanowiąc dla nas wszystkich powód do 
radości i dumy. Warto o tym pamiętać na co dzień, 
nie tylko podczas rocznicowych obchodów”. 
Następnie wieńce i wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem marszałka Piłsudskiego złożyli przedstawiciele 
władz gminnych, powiatowych i państwowych oraz 
organizacji politycznych, instytucji i służb mundu-
rowych działających na terenie powiatu olkuskiego. 
W imieniu Zarządu Powiatu kwiaty składali staro-
sta Jerzy Kwaśniewski wraz z wicestarostą Henry-
kiem Kiecą; w imieniu Rady Powiatu – delegacja 
z przewodniczącym Krzysztofem Dąbrowskim na 
czele. Parlament RP reprezentowali posłowie Lidia 
Gądek i Jacek Osuch. Na zakończenie uroczystości 
orkiestra odegrała wiązankę pieśni patriotycznych 
i wojskowych. 
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DZIECI A DObrObyt PAńStWA

Liczba urodzeń wpływa na każdy 
aspekt naszego życia: na gospo-
darkę, bezrobocie, ceny mieszkań, 
stymuluje popyt na produkty i usłu-
gi (lub jego brak)… Starzenie się 
polskiego społeczeństwa oznacza 
wzrost wydatków na emerytury 
i służbę zdrowia, zarazem zmniej-
sza się liczba osób w wieku pro-
dukcyjnym, zdrowych i zdolnych 
do pracy, którzy płacą podatki 
i składki na emerytury. Jednocze-
śnie w Polsce wciąż niebezpiecz-
nie wzrasta wiek kobiet, rodzących 
pierwsze dziecko, co związane jest 
z tym, że młode kobiety najpierw 
chcą znaleźć pracę, a następnie boją 
się ją stracić… 
Od czasów tzw. rewolucji przemy-
słowej w XIXw. rodziny masowo 
migrują do miast w poszukiwaniu 
pracy, a kobiety coraz częściej pra-
cują poza domem. Od tego czasu 
znacznie zwiększyły się problemy 
związane z wychowaniem dzieci, 
którymi nie miał się kto zajmować. 
Pomimo wielkich zmian obycza-
jowych jakie zaszły od tamtych 
czasów, współczesne kobiety jak 
dawniej rodzą i wychowują dzie-
ci, i nadal zajmują się domem. 
Jednak często do tego dochodzi 
jeszcze praca zawodowa, którą 
nieraz bardzo trudno połączyć 
z macierzyństwem, dlatego chcąc 
zachować etat, kobiety zazwyczaj 
rezygnują z posiadania liczniejsze-
go potomstwa.

Dlaczego obecne władze nie 
zauważają problemów współcze-
snych Polek? Do tego, aby zmienić 
tę sytuację potrzebna jest mądra 
polityka państwa, która zachęca-
łaby pracodawców do zatrudniania 
matek. Naturalnym powinno być 
zatrudnianie ich w bardziej ela-
stycznym wymiarze pracy, bądź też 
stworzenie warunków do wykony-
wania części pracy w domu. Często 
teoretycznie taka możliwość istnie-
je, ale większość matek nawet boi 
się wspomnieć o tym pracodawcy, 
bo na ich miejsce jest mnóstwo 
chętnych. Mama jako pracownik 
musi być zawsze dyspozycyjna, 
wyspana, wypoczęta, a jej dziecko 
nigdy nie może chorować. Inaczej 
nie ma szans na polskim rynku 
pracy.
Jakby tego było mało, wciąż w spo-
łeczeństwie funkcjonuje obłudne 
i szkodliwe myślenie, że rodzenie 
dzieci i ich wychowywanie, jest 
„zwykłym nic-nie-robieniem” 
i „życiem na koszt reszty społe-
czeństwa”. A przecież dzieci rów-
nież mają swoje uczucia i potrzeby, 
każde jest inne, jedno może być 
bardziej wrażliwe, chorowite i dłu-
żej potrzebować obecności mamy 
niż inne. Dodatkowo często nie ma 
miejsc w przedszkolu, czy świetlicy 
w szkole. Wiele kobiet z różnych 
powodów rezygnuje z pracy zawo-
dowej, a co za tym idzie z wyższych 
dochodów i poświęca się wycho-

waniu kilkorga dzieci. Nie da się 
ukryć, że świadome i odpowie-
dzialne macierzyństwo wymaga 
czasu i poświęcenia – na pewno nie 
wystarczy pół godziny dziennie, 
zwłaszcza jak się ma więcej dzie-
ci. Warto również podkreślić, że 
kobiety rodzą dzieci nie tylko dla 
siebie, lecz dla całego społeczeń-
stwa, a w związku z tym należy 
się matkom szacunek i opieka ze 
strony władz i współobywateli. Pol-
skie mamy powinny mieć takie 
same przywileje jakie mają matki 
w wielu innych krajach UE m.in., 
państwo powinno opłacać matkom 
ZUS i ubezpieczenie zdrowotne i to 
bez względu na to, czy pracują one 
w domu wychowując dzieci, czy 
poza nim. Gdyby kobiety decy-
dujące się urodzić kilkoro dzieci, 
mogły liczyć na realne wparcie 
i ochronę ze strony państwa, byłoby 
to z korzyścią dla nas wszystkich 
i na pewno byłby to jakiś sposób 
na tę naszą zapaść demograficzną. 
Społeczeństwo, które nie szanuje 
matki i nie ceni macierzyństwa, 
długo nie przetrwa. Historia nieraz 
pokazała, że z powodu demoraliza-
cji i braku zastępowalności pokoleń 
upadały nawet największe imperia, 
stając się obiektem kolonizacji dla 
narodów o większym potencjale 
ludnościowym.

 v Monika Rusinek

Obecnie Polska pod względem dzietności zajmuje 208 
miejsce na 228 badanych państw świata. Aby zapewnić 
zastępowalność pokoleń w naszym kraju powinno rodzić 
się co najmniej 650-700 tys. dzieci rocznie, tymczasem 
rodzi się około 380 tys. Czy starzenie się społeczeństwa 
będzie mieć wpływ na nasze życie?

W pierwszej kolejności należy 
podkreślić, iż to w umowie strony 
mogą określić przysługujące im 
uprawnienia na wypadek wadliwego 
wykonywania dzieła lub ujawnienia 
wad w trakcie lub po odbiorze gdyż 
to postanowienia z umowy mają 
pierwszeństwo przed zasadami 
wynikającymi z kodeksu cywilnego 
dotyczącymi uprawnień na wypadek 
ujawnienia wad.
Bardzo często zdarza się, iż do wad 
dochodzi już w trakcie wykony-
wania prac przez przyjmującego 
zlecenie. W takiej sytuacji, zgodnie 
z przepisem art. 636 kodeksu cywil-
nego, jeśli przyjmujący zamówienie 
wykonywa dzieło w sposób wadliwy 
albo sprzeczny z umową, zamawia-
jący może wezwać go do zmiany 
sposobu wykonania i wyznaczyć 
mu w tym celu odpowiedni termin. 
Po bezskutecznym upływie wyzna-
czonego terminu zamawiający może 
odstąpić od umowy albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie 
dzieła innej osobie na koszt i nie-
bezpieczeństwo przyjmującego 
zamówienie. Jeżeli zamawiający 
sam dostarczył materiały, może 
on, w razie odstąpienia od umowy 
lub powierzenia wykonania dzieła 
innej osobie, żądać zwrotu materia-
łu i wydania rozpoczętego dzieła. 
Należy pamiętać jednak, iż w wyro-
ku z dnia 3 listopada 2000 r. sygn. 
akt IV CKN 152/00 Sąd Najwyż-
szy uznał, że prawo do odstąpienia 
od umowy na podstawie przepisu 
art.636 kodeksu cywilnego istnieje 
w okresie, gdy dzieło jest jeszcze 
wykonywane, a przepis ten nie ma 
zastosowania po odebraniu dzieła.

Jeśli wady dzieła ujawnią się przy 
lub po odbiorze, należy zastosować 
zasady określone w przepisie art.637 
§ 1 i § 2 k.c.. Z przepisu tego wynika, 
że jeżeli dzieło ma wady, zamawiający 
może żądać ich usunięcia, wyzna-
czając w tym celu przyjmującemu 
zamówienie odpowiedni termin 
z zagrożeniem, że po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu nie 
przyjmie naprawy. Przyjmujący może 
odmówić naprawy, gdyby wymaga-
ła ona nadmiernych kosztów. Gdy 
wady usunąć się nie dadzą albo gdy 
z okoliczności wynika, że przyjmują-
cy zamówienie nie zdoła ich usunąć 
w odpowiednim czasie, zamawiający 
może od umowy odstąpić, jeżeli wady 
są istotne. Jeśli wady nie są istotne, 
zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia w odpowiednim sto-
sunku. To samo dotyczy wypadku, 
gdy przyjmujący zamówienie nie usu-
nął wad w terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego.
Zatem w pierwszej kolejności należy 
rozważyć, czy wada ma charakter 
istotny, ponieważ tylko wtedy moż-
na w ogóle rozważać odstąpienie od 
umowy o dzieło w ramach realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady 
dzieła. Za istotne, bez względu na to, 
czy są usuwalne, czy też nie, uznaje 
się te wady, które czynią dzieło nie-
zdatnym do zwykłego użytku albo do 
użytku określonego umową. 
Niewątpliwie jeśli wskutek wady 
dzieło jest bezużyteczne czy nie-
przydatne, to wada jest istotna. Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 12 marca 
2002 roku sygn. akt IV CKN 803/00 
stwierdził, że w szczególności wadą 
istotną jest taka, która wyłącza nor-

malne korzystanie z rzeczy zgodnie 
z celem umowy, odbiega w sposób 
zasadniczy od cech funkcjonalnych 
i estetycznych właściwych danemu 
dziełu, znacznie obniża wartość, albo 
polega na znacznym odstępstwie od 
zamówienia.
Jeśli zamawiający skorzystał z upraw-
nienia do odstąpienia od umowy, to 
powinien nastąpić zwrot świadczeń. 
Przyjmujący zamówienie zwraca wte-
dy zamawiającemu otrzymane wyna-
grodzenie, a zamawiający - umożliwia 
odbiór wadliwego dzieła. Odstąpienie 
ma charakter definitywny. Z chwilą 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 
pomiędzy stronami powstaje taki stan, 
jakby do zawarcia umowy nie doszło.
Natomiast w przypadku skorzystania 
z uprawnienia do obniżenia wynagro-
dzenia skutek jest taki, że ustalone 
w umowie wynagrodzenie przestaje 
obowiązywać. Nowe wynagrodzenie 
powinno zostać obliczone proporcjo-
nalnie do obniżenia wartości dzieła 
wskutek wystąpienia wady.
Do umów zawartych w zakresie dzia-
łalności przedsiębiorstwa przyjmują-
cego zamówienie z osobą fizyczną, 
która zamawia dzieło, będące rze-
czą ruchomą, w celu niezwiązanym 
z jej działalnością gospodarczą ani 
zawodową, mają zastosowanie inne 
przepisy. Zastosowanie wówczas 
mają rozwiązania zawarte w ustawie 
o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie kodek-
su cywilnego (Dz.U. z 2002, nr141, 
poz.1176 z późn.zm.)..

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Brak miejsc gdzie można spokoj-
nie i bez skrępowania nakarmić 
dzidziusia, czy zmienić pieluchę, 
czy nawet przebrać całe ubranko 
to problem chyba każdego miej-
sca w Polsce, Olkusz nie jest tu 
ani chlubnym, ani niechlubnym 
wyjątkiem. W wielu dużych mia-
stach taka niekorzystna sytuacja 
pomalutku się zmienia, powsta-
ją kina,  kawiarnie, restauracje 
gdzie można iść z maluszkiem, 
w niektórych publicznych miej-
scach – urzędach, sklepach – 
powstają specjalne miejsca z 
przewijakami, a nawet specjalnie 
wydzielone pomieszczenia gdzie 
można dziecko nakarmić. Jed-
nak jest to wciąż kropla w morzu 
rodzicielskich potrzeb.
Co do Olkusza, cóż nikt chyba nie 
łudzi się że takie ekstrawagancje 
jak kawiarnie i restauracje przy-
jazne rodzicom i ich dzieciom, 
a tym bardziej kino, powstaną 
ot tak. Nawet marzenia mają 
swoje granice. Skupmy się na 
rzeczach bardziej przyziemnych 
– dosłownie. Chodniki; nierówne, 
z dziurami, a niekiedy przepa-

ściami nie do przejścia z wóz-
kiem, niektórym brakuje zjazdów 
więc zjechanie z nich to niekiedy 
walka o przetrwanie. Wiele z nich 
w ostatnich latach doczekało się 
naprawy i to jest bez wątpienia 
światełko w tunelu, być może 
kiedyś ktoś pomyśli o tym, aby 
zlikwidować wysokie krawężni-
ki, daje to też nadzieję na to, że w 
końcu naprawie zostaną poddane 
pozostałe. 
Inną kwestią, dla wielu być może 
nieistotną, ale dla tzw. „matek 
karmiących” bez wątpienia 
zasadniczą, jest brak miejsca, 
gdzie można byłoby bez naraża-
nia się na niewybredne komenta-
rze lub spojrzenia nakarmić swoje 
maleństwo. Kilkumiesięcznemu 
maluchowi trudno wytłumaczyć, 
że w pewnych miejscach mamie 
nie wypada karmić, niestety trze-
ba gdzieś usiąść i głód niemow-
laczka zaspokoić i tu pojawiają 
się schody - gdzie zrobić to tak, 
żeby nie zgorszyć innych i samej 
nie najeść się wstydu. W naszym 
pięknym odnawiającym się mie-
ście o takie miejsce trudno. 

Olkusz to stosunkowo niewielka 
miejscowość. Zwłaszcza w cen-
trum z każdego miejsca blisko 
jest na rynek i do budynku Urzę-
du Miasta, lub Starostwa Powia-
towego może więc nasze szanow-
ne władze mogłyby pomyśleć o 
zapewnieniu minimum komfortu 
swoim mieszkankom i wygo-
spodarować, gdzieś na parterze 
Urzędu niewielkie pomieszcze-
nie, gdzie mama mogłaby dziecko 
nakarmić, przewinąć, przebrać. 
Niewielkim nakładem kosztów 
władze miasta zyskałyby sym-
patię i wdzięczność rodziców.
Wymienione niedogodności to uła-
mek tych, które nękają rodziców 
małych dzieci. Jest mnóstwo drob-
nych przeszkód, które utrudniają 
życie i sprawiają, że niekiedy nie 
chce się wychodzić z maleństwem 
z domu. Mógłby w końcu ktoś 
pomyśleć i zrobić coś, co sprawi-
łoby, że spacerek z wózeczkiem do 
miasta, czy po mieście nie byłby 
drogą przez mękę.

 v Izabela Szatyn
email: go _     izabelaszatyn@op.pl

PORADY PRAWNE 

FELIETON

WADy PrAC Z UmOWy O DZIEŁO

Miejsce przyjazne mamie i dziecku

Zamawiającemu, w przypadku wadliwie wykonanego dzieła przez 
przyjmującego zamówienie, przysługuje prawo do odstąpienia od 
umowy albo powierzenie poprawienia lub dalszego wykonania prac 
innej osobie. W przypadku, gdy wady wykonanego dzieła ujawnią 
się przy lub po odbiorze, zakres uprawnień zależy od tego, czy wady 
są istotne oraz czy istnieje możliwość ich usunięcia.

Chociaż tytuł tego felietonu może sugerować, iż przedstawię Państwu 
listę lokali czy miejsc gdzie można spokojnie iść z niemowlakiem lub 
malutkim dzieckiem to muszę Was rozczarować. Owszem są place 
zabaw w naszym mieście jest park z ławeczkami jest w końcu całkiem 
przyjemny las na Pakusce i na Osiedlu Młodych (przyjemny, gdy nie 
biegają tam samopas wielkie psy), jednak nie są to miejsca do końca 
przyjazne mamom i ich małym pociechom.

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

KĄCIK KOLEKCJONERA

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel.  691 364 130

BANKNOTY - WSPOMNIENIA Z WOJAŻY
Wygląda na to, że NBP trochę odpuścił kolekcjonerom. Mało 
monet jest emitowanych w tym roku. Kilka pozycji (Kangur, 
skarby królewskie) przeznaczonych dla tych co mają zbyt 
dużo wolnych środków i parę ładnych serii popularnych 
monet nie nadwerężają naszych kieszeni. 
Zbliża się okres wyjazdów, urlopy, wakacje, długie week-
endy. Warto zwrócić uwagę na alternatywne pamiątki. Tak 
w Europie jak i w Azji (gdzie często wyjeżdżamy na wakacje, 
w ostatnich latach wiele się działo w polityce. A co za 
tym idzie – również w gospodarce. Jednym ze sposobów 
przywiezienia sobie wspaniałych pamiątek, które nie tylko 
po pewnym czasie będą zaśmiecać nasze mieszkania – są 
banknoty. Nikt nie oprze się chyba w czasie zagranicznych 
wojaży, przed odwiedzinami na miejscowych bazarach. 
Są one co najmniej tak egzotyczne, jak w dalekich krajach. 
Prawie wszędzie są organizowane wszelkiego rodzaju targi 
staroci. Warto zwrócić uwagę na handlarzy starymi i nie 
tylko – banknotami. 
Sam w ostatnich latach bywałem na różnych tego rodzaju 
bazarach i giełdach. Za stosunkowo niewielkie pieniądze 
(częstokroć mniejsze niż zakup prymitywnych widokówek, 
można nabyć całe pęki starych lub zdenominowanych 
banknotów). Z krajów popularnych turystycznie dla naszych 
rodzimych kolekcjonerów, wdzięczne są takie kraje jak 
poszczególne kraje byłej Jugosławii czy byłego Związku 
Radzieckiego. W czasie niedawnej wojny w Jugosławii 
emitowana była cała masa banknotów, m.in. w Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czarnogórze czy samej Jugosławii. 
Banknoty te pomimo nienagannego stanu dawno straciły na wartości towarowej. Jednakże z powodu ład-
nych projektów i bardzo wysokich nominałów są poszukiwane przez kolekcjonerów. Przecudne są banknoty 
z Chorwacji i łatwo je można dostać na tamtejszym rynku. Cała masa banknotów z Bośni i Hercegowiny o nie 
spotykanych gdzie indziej nominałach sięgających miliardów. Jest w tym też pewna nauka, że może u nas 
jeszcze nie było i nie jest tak źle skoro my nie mieliśmy przed denominacją aż tak wysokich nominałów. 
W kierunku „małej Azji” – Turcja. Kraj ewidentnie sprzyjający kolekcjonerom. Na tamtejszym rynku wiele wspa-
niałych banknotów już wycofanych z obiego. Za niewielkie kwoty można zgromadzić piękne kolekcje i nie ma 
problemów z ich wywiezieniem. Ostanie wydarzenia na Bliskim Wschodzie – Kuwejt, Syria, Egipt, Libia – kraje 
w których często wymieniano walutę. I tu pole do popisu, kto z wyjazdu na wczasy nie przywiezie co najmniej 
kilkadziesiąt pięknych banknotów, ten napradę niewiele się interesował historią i warunkami w tych krajach.
Trudno tu cokolwiek sugerować. Najlepszą metodą jest poddać się urokowi chwili i całkowicie spon-
tanicznie przeglądać zapasy lokalnych sprzedawców. Gwarantuję tym wszystkim, którzy widzą w tym 
sens – wiele satysfakcji.

Informacje
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 12 00, fax: 32 758 13 50, sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl, www.olkusz.nowyszpital.pl

W dniu 22.04.2013 został otwarty nowy punkt pobrań krwi celem wykonywania badań laboratoryj-
nych. Punkt ten znajduje się na parterze budynku, w którym zlokalizowane są Poradnie Specjalistyczne 
Nowego Szpitala w Olkuszu tj: Por. Endokrynologiczna, Por. Neurologiczna, Por. Okulistyczna przy 
al. 1000-lecia 17 w Olkuszu.

Badania pobierane są od poniedziałku do piątku w godz 7.15 – 10.00

W nowo otwartym punkcie przyjmowani są pacjenci kierowani z Poradni Specjalistycznych Nowego Szpitala w Olkuszu, za wyjątkiem:
•	 pacjentek	z	Poradni	Ginekologiczno	–	Położniczej	Nowego	Szpitala	w	Olkuszu
•	 dzieci	do	lat	15
•	 pacjentów	z	poradni	specjalistycznych	Nowego	Szpitala		w	Olkuszu	wykonujących	dodatkowo	badania	płatne

W dotychczasowym punkcie pobrań przyjmowani są:
•	 dzieci	do	lat	15
•	 pacjentki	z	Poradni	Ginekologiczno	–	Położniczej	Nowego	Szpitala	w	Olkuszu
•	 pacjenci	z	poradni	specjalistycznych	Nowego	Szpitala	w	Olkuszu	wykonujący	dodatkowe	badania	płatne
•	 pacjenci	ze	skierowaniami	z	przychodni:	Olmed,	Sanamed,	Esculap	s.c.,	Eskulap	Sp.	z	o.o,	Zdrowie,	Dermcentrum,	Sułoszowa
•	 pacjenci	wykonujący	badania	płatne
•	 pacjenci	ze	skierowaniami	na	badania	w	trybie	„cito”

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. informuje:

Na Olimpiadę zaproszona była 
również Posłanka Parlamentu 
Europejskiego prof. Joanna Seny-
szyn, którą reprezentował jej asy-
stent Czesław Żak, który pełnił 
również rolę jednego z sędziów 
( o czym „obiektywni” komen-
tatorzy nie wspominają) . Prof. 
J. Senyszyn była też jedną ze 
sponsorów nagród a jej serdusz-
ka otrzymała bardzo liczna grupa 
startujących oraz ich rodziców, 
dumnych ze swoich pociech, licz-
nie zgromadzonych w hali MOSiR-
-u w Bukownie..

 v J.Z.

OLKUSZ

VII Olimpiada Przedszkolaków
W dniu 26.04.2013r. odbyła się już VII Międzywojewódzka Olimpiada 
Sportowa Przedszkolaków pod patronatem Burmistrza miasta Mirosława 
Gajdziszewskiego. W turnieju udział wzięło12 drużyn z dwóch województw 
a więc w sumie ponad 300 małych sportowców. Była wspaniała zabawa, 
sportowy duch i liczne nagrody dla uczestników i zwycięzców.

W imieniu Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 
Olkuszu zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu olkuskiego 
na spotkanie z Wicemarszałkiem Sejmu Panem Jerzym 
Wenderlichem, które odbędzie się w dniu 12 maja 2013 r. 
(niedziela) w auli Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana  
w Olkuszu (Ekonomik) o godz. 1700.

Przewodniczący Rady Powiatowej
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olkuszu

Janusz Dudkiewicz

INFORMACJA PRASOWA
Zgromadzenie wspólników Nowego Szpitala w Olkuszu 
podjęło decyzję o zmianie na stanowisku dyrektora tej 
placówki. Ilonę Mróz, dotychczasową prezesa zarządu, 
zastąpił Jerzy Piwowarczyk.
Powołany	wczoraj	na	funkcję	prezesa	Nowego	Szpitala	w	Olku-
szu,	Jerzy	Piwowarczyk	w	ostatnich	latach	kierował	przekształ-
conym	w	spółkę	Szpitalem	Powiatowym	w	Gryfinie	a	wcześniej	
był	dyrektorem	szpitala	w	Kamieniu	Pomorskim.	Doświadczenie	
w	zarządzaniu	zdobywał	w	przedsiębiorstwach	produkcyjnych,	
w	których	przygotowywał	i	wprowadzał	programy	naprawcze.	
Jest	absolwentem	Politechniki	Szczecińskiej	i	podyplomowych	
studiów	MBA	na	Uniwersytecie	Szczecińskim,	gdzie	w	2008	r.	
rozpoczął	studia	doktoranckie	na	Wydziale	Nauk	Ekonomicz-
nych	i	Zarządzania.
W	ubiegłym	tygodniu	Grupa	Nowy	Szpital	w	wyniku	porozumie-
nia	stron	zakończyła	współpracę	z	panią	Iloną	Mróz.	Zgroma-
dzenie	wspólników	wczoraj	ostatecznie	potwierdziło	tę	decyzję	
i	dokonało	wyboru	nowego	prezesa.	Zmiany	nie	dokonano	w	
przypadku	członka	zarządu.	Funkcję	tę	pełni	Jadwiga	Pięta.
Najważniejszym	zadaniemnowego	prezesa	 jest	 dokończenie	
rozpoczętych	prac	i	uruchomienie	oddziału	neurologicznego	z	
pododdziałem	udarowym	oraz	budowa	lądowiska	przy	szpita-
lu.	–	Zależy	nam	na	pacjentach,	dlatego	będziemy	dbać	o	jak	
najlepszą	ich	obsługę	w	szpitalu	i	rozwijać	potrzebne	mieszkań-
com	powiatu	olkuskiego	usługi	–	zapowiada	Jerzy	Piwowarczyk.

------------
Marta Pióro

Rzecznik	prasowy	Grupy	Nowy	Szpital

Informacje, Reklamy
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OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

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:

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną. 
Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

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

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE
BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595     

JESTEŚMY SKUTECZNI www.polnoc.pl

1. DZIAŁKI:
•  Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej, 10 a z mediami 
   oraz gotowym projektem budowlanym, cena 122.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 
   11,36 a  z mediami,  aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 
    7,8 a z mediami,  aktualne warunki zabudowy, cena 99.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 10 a,  
    z aktualnym projektem budowalnym, cena 160.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 1,6 Ha pod 
   zabudowę jednorodzinną  z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
 2. DOMY:
•  Do sprzedania ładnie wykończony dom 323 m kw. w Krzeszowicach, cena 740.000 PLN
•  Do sprzedania ekologiczny dom 170 m kw. 
   Położony na pięknie usytuowanej działce 14 a w Trątnowicach, cena 560.000 PLN
•  Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze, 
    zagospodarowany ogród, działka łącznie 19 a, cena 499.000 PLN

•  Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym zamkniętym z elewacją 105 m kw. w Ściejowicach, 
    piękna okolica, działka 14 a, cena 410.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw. 
    w widokowej dzielnicy Krzeszowic, działka 8 a, cena 265.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw. w ciekawej lokalizacji, 
    Krzeszowice, działka 8 a, cena 470.000 PLN
•  Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych, 
    całkowice odrestaurowany 130 m kw., w Kochanowie, działka 18 a, cena 600.000 PLN
•  Do wynajęcia dom 270 m kw. Przystosowany pod działalność rehabilitacyjną,     
   terapeutyczną, dom spokojnej starości, w Ściejowicach gm. Liszki, cena 3800 PLN/m-c
3. INNE:
•  Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona w Olkuszu, 600 m kw, 
    pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
•  Do sprzedania lokal 420 m kw. w Krzeszowicach, pod hurtownię, produkcję, 
    działka 32 a, cena: 550.000 PLN

Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

trENEr PErSONALNy U CIEbIE W DOmU  
• diety • POrady żyWieniOWe •

tEL : 796-665-605

Reklamy
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AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

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

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

oferuje wykonanie:
• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
   agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparko-
   ładowarką, 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

FIRMA BUDOWLANA

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
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 nowo planowaną 
nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstanie 

osiem nowych lokali mieszkalnych o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń

na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 
pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

SPRZEDAM DOM W TENCZYNKU
170 m kw., wykończony w 2011 r.
Do zamieszkania
od zaraz.

 tel. 796 351 499

Zniesiono Unię Polsko-Litewską 
(po ponad 400 latach funkcjono-
wania), tworząc jednolite wielkie 
państwo - Rzeczpospolitą Pol-
ską. Konstytucja uznała katoli-
cyzm za religię panującą, jedno-
cześnie zapewniając wszystkim 
swobodę wyznania. Liczebność 
armii miała wzrosnąć do 100 tys. 
żołnierzy. Wprowadzono stałe 
podatki – 10% dla szlachty, 20% 
dla duchowieństwa. Konstytucja 
wprowadziła polityczne zrówna-
nie mieszczan z miast królew-
skich i szlachty oraz stawiała 
chłopów pod ochroną państwa, 
z drugiej strony jednak pozba-
wiła praw politycznych szlachtę, 
która nie posiadała dóbr ziem-
skich. Natomiast mieszczaństwu 
nadała prawo do posiadania 
majątków ziemskich, do zaj-
mowania stanowisk oficerskich 
i w administracji państwo-

wej oraz prawo do nabywania 
szlachectwa. Zniosła również 
szkodliwe instytucje, takie jak 
liberum veto oraz prawo do kon-
federacji i skonfederowanych 
sejmów. Przyjęcie Konstytucji 
zagroziło interesom Imperium 
Rosyjskiego w Rzeczpospoli-
tej (Polska od roku 1768 była 
pod zwierzchnictwem Rosji). 
Rosja rozpoczęła wojnę, w któ-
rej Polska została pokonana, po 
zdradzie ze strony jej pruskiego 
sprzymierzeńca. W wojnie tej 
Rosja była wspierana zbrojnie 
przez Konfederację Targowic-
ką – spisek polskich magnatów 
przeciwnych zmianie ustroju 
Rzeczpospolitej, do których 
przyłączył się także król Stani-
sław August Poniatowski. Kon-
stytucja obowiązywała zaledwie 
przez 14 miesięcy, w tym czasie 
Sejm Czteroletni uchwalił wiele 

ustaw szczegółowych, będących 
rozwinięciem jej postanowień, 
jednak nigdy nie została ukoń-
czona. Po przegranej wojnie pod 
presją Rosji 23 listopada 1793 
roku Sejm Grodzieński uchylił 
wszystkie jej postanowienia, 
niespełna 2 lata później Polska 
została wymazana z mapy świata 
na ponad 123 lata zaborów.
Tego samego dnia Kościół Kato-
licki w Polsce obchodzi uroczy-
stość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski. Po nieudanym 
oblężeniu Częstochowy przez 
Szwedów, król Polski Jan Kazi-
mierz w roku 1656 w katedrze 
lwowskiej uroczyście oddał Pol-
skę pod opiekę Matki Boskiej, 
nazywając ją Królową Korony 
Polskiej. Po odzyskaniu niepod-
ległości w podziękowaniu Bogu 
za opiekę Matki Najświętszej od 

roku 1920 katolicy w naszym 
kraju obchodzą święto N.M.P. 
Królowej Polski.

 v Monika Rusinek

FELIETON W ubiegłym tygodniu minęło 222 lata od uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Pierwsza w Europie, druga na świecie…
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja uchwalona 3 Maja 1791 roku, ustanawiająca nowy ustrój 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konsty-
tucją (po amerykańskiej z 1787 r.). W myśl jej postanowień Polska stała się monarchią konstytucyjną 
z trójpodziałem władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą. 

POLICJA
•	 Potrącenie	rowerzysty	w Niesułowicach.	5 maja br. około godziny 14:00 

w  Niesułowicach (gmina Olkusz) rowerzysta został potracony przez seata, 
którym kierowała olkuszanka. Do wypadku doszło na prostym odcinku jezdni, 
prawdopodobnie w chwili, kiedy kierujący rowerem skręcał w lewo. 

•	 Zatrzymano	 wandali,	 którzy	 uszkodzili	 samochód. Olkuscy policjanci 
zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy na ul. Biema w Olkuszu uszkodzili hondę. 
Obaj trafili do policyjnego aresztu.

•	 Kradzież	portfela.	30 kwietna br. około godziny 10:00, w  jednym z olku-
skich sklepów okradziono mieszkańca Bolesławia. Mężczyzna stracił portfel, 
w którym znajdowały się dokumenty oraz pieniądze. 

•	 Skradziono	kontener	na	śmieci.	1 maja br. z terenu Szkoły Podstawowej 
w  Witeradowie skradziono kontener na śmieci o  wartości 1.100 złotych. 
Sprawcy kradzieży grozi kara 5 lat więzienia.

•	 Włamanie	w Bukownie.	24 kwietna br. na ul. Zwycięstwa w Bukownie wła-
mano się do sklepu oraz lokalu gastronomicznego. Sprawca uszkodził drzwi 
zaplecza sklepu, wszedł do środka i ukradł dwie kasy fiskalne oraz wyroby 
tytoniowe. Następnie przez okno lokalu gastronomicznego dostał się do jego 
wnętrza skąd zabrał urządzenie służące do pieczenia. Właściciele oszacowali 
swoje straty łącznie na około 18.500 złotych. 

10 maja 2013 
godz. 10.00

Centrum 
Integracji 
Społecznej
w Kluczach
ul. Bolesławska 23

Reklamy

Alternative - jedyna taka perfumeria w Olkuszu 

Świat Zapachów ANTUA
PERFUMY NALEWANE FRANCUSKIE

DIABELSKIE PERFUMY - ANIELSKIE CENY !!!

Oferta Bogata w Armani i Chanel
 u Nas jest i będzie najtaniej!!

Carrefour, ul. Rabsztyńska 2, 32-300 Olkusz

WĘGIEL SPRZEDAŻ-PRZEWÓZ

 507 252 059

• ORZECH - I
• ORZECH - II
• KOSTKA
• GROSZEK 
• MIAŁ
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• 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

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

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

www.maxirent.pl     biuro@maxirent.pl

Warsztat mechaniczny:

„Cristiada” to najdroższa produkcja 
w historii kina meksykańskiego z 
gwiazdorską obsadą (m.in. Andy 
Garcia, Eva Longoria i Peter O’To-
ole). Film opowiada o powstaniu 
meksykańskich katolików nazywa-
nym Cristiadą (Krucjatą) przeciwko 
ateistycznej tyranii rewolucyjnych 
władz Meksyku w latach 1926–1929. 
Premiera filmu odbyła się 20 marca 
2012 roku w papieskim Instytucie 
Patrystycznym Augustinianum w 
Watykanie. Producentem tego peł-
nego akcji obrazu jest Meksykanin 
Pablo Jose Barroso, odpowiedzialny 
m.in. za głośny film „Guadalupe”. 
„Cristiada” opowiada historię gru-
py kobiet i mężczyzn (w większości 
postaci autentyczne), z których każdy 
decyduje się na podjęcie największe-
go ryzyka dla dobra swoich rodzin, 

wiary i przyszłości swojego kraju. 
Fabuła filmu przybliża skrywane 
przez lata prawdziwe wydarzenia 
Powstania Cristeros, które w latach 
1926-1929 wstrząsnęło Meksykiem. 
Obsadzie „Cristiady” przewodzi 
Andy Garcia, odgrywający rolę gene-
rała Gorostiety, wojskowego w stanie 
spoczynku, który przyglądając się z 
żoną (Eva Longoria) temu, jak Mek-
syk pogrąża się w brutalnej wojnie 
domowej, wzbrania się z początku 
przed zaangażowaniem w sprawę. 
Jednakże wkrótce staje się porywa-
jącym tłumy przywódcą, zdolnym 
do złożenia ofiary z własnego życia. 
Zmienia bandę prześladowanych za 
wiarę, nieudolnych rebeliantów w 
bohaterów będących siłą, z którą 
trzeba się liczyć. Generał ma nie-
wielkie szanse w walce z wszech-

władnym i bezwzględnym prezyden-
tem Plutarco Callesem (nazywanym 
„antychrystem”), ale ludzie, których 
spotyka na swej drodze, młodzi ide-
aliści, zadziorni renegaci, a przede 
wszystkim jeden, niezwykły nasto-
latek imieniem Jose (błogosławiony 
Jose Sanchez del Rio), uświadamiają 
mu, że odwaga i wiara mogą narodzić 
się nawet wtedy, gdy już nie można 
liczyć na sprawiedliwość. 
Film ten z pewnością warto zoba-
czyć na dużym ekranie. Możliwe, że 
dzięki podjętej współpracy z polskim 
dystrybutorem, jedna z olkuskich 
parafii znajdzie się na trasie po której 
będą peregrynować relikwie  błogo-
sławionego Jose Sanchez del Rio.

 v Łukasz Kmita/ Barbara Ziembicka

Od tego czasu minęły prawie dwa miesiące. 
Trwał nabór do Gimnazjów.  Zdezoriento-
wane dzieci i ich rodzice biegali od szkoły 
do szkoły, próbując się czegoś dowiedzie. 
Niestety nikt nie umiał udzielić im infor-
macji, bo Pan Burmistrz zapomniał, o co 
prosili go rodzice na spotkaniu 14 marca 
w Gimnazjum nr 2. Zapomniał, że obiecał 
szybkie decyzje, zapomniał, bo przecież 
trudno podejrzewać Burmistrza o rozmyśl-
ne działanie na niekorzyść mieszkańców, 
o wprowadzanie zamętu w podlegającej 
mu oświacie, w najważniejszym okresie 
rekrutacji i egzaminów gimnazjalnych.
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Olku-
szu w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 2 
im. św. Królowej Jadwigi w Olkuszu  trafił 
wreszcie na ręce Przewodniczącego i po 
zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty 
będzie głosowany na najbliższym posie-
dzeniu Rady Miejskiej.
W uzasadnieniu wniosku możemy 
przeczytać m.in., że do Gimnazjum Nr 
2 uczęszcza 198 uczniów. Nie napisano 
jednak, że od trzech lat Urząd Miasta 
z premedytacją ogranicza tej szkole 
ilość oddziałów blokując uczniom moż-
liwość samodzielnego wyboru szkoły, 
aby stworzyć wrażenie jakoby liczba 
uczniów systematycznie spadała. Gdyby 
nie te działania moglibyśmy do niej dodać 
jeszcze minimum 80 osób.  Koronnym 
argumentem ma być demografia. Tylko, 
że dane demograficzne nijak się mają do 
naboru, w którym, o czym Władze Miasta 
najwyraźniej zapomniały, nie ma rejoniza-
cji. Warto przypomnieć Panu Burmistrzo-
wi ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 
z dnia 20 lutego 2004 r.
§ 5. 1. Do klasy pierwszej gimnazjum 
ogólnodostępnego prowadzonego przez 
gminę lub innego należącego do sie-
ci gimnazjów ustalanej przez gminę 
przyjmuje się: 
1) z urzędu — absolwentów szkół pod-
stawowych zamieszkałych w obwodzie 
danego gimnazjum; 
2) na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) absolwentów szkół podsta-
wowych zamieszkałych poza obwodem 
danego gimnazjum, w przypadku gdy 
gimnazjum dysponuje wolnymi miej-

scami.
Od trzech lat prawo rodziców do wyboru 
szkoły jest łamane, co najboleśniej odczu-
wa Gimnazjum nr 2 corocznie odsyłając 
do innych szkół jedną pełną klasę. Intere-
sujące jest, że w uzasadnieniu do projektu 
uchwały, ilość nauczycieli tej szkoły, którzy 
znajdą zatrudnienie w Gimnazjum nr 1, 
uzależnia się od wyników naboru. Tyle, 
że te wyniki są już dawno znane.  Można 
więc łatwo policzyć, ilu nauczycieli zosta-
nie pozbawionych pracy. Konsekwentnie 
pomija się też fakt, że do obu tych szkół 
uczęszczają dzieci z dwóch dużych osiedli 
i siedmiu wiosek, a nie z jednego osiedla 
jak sugeruje wnioskodawca.
Władze miasta zapomniały też, że odbyły 
się konsultacje społeczne, których wynik 
należało podać do wiadomości publicz-
nej, nawet, był dla nich miażdżący, ponad 
90% pytanych zdecydowanie odrzuciło 
propozycję likwidacji Gimnazjum nr 2.
Dodatkowym argumentem przeciwko tej 
uchwale jest trudna sytuacja Starostwa, 
które na skutek fatalnych decyzji zarzą-
du i przegranych procesów sądowych, 
zmuszone będzie wypłacić wysokie 
odszkodowania. Rodzi sie pytanie, czy 
w takiej sytuacji zasadne jest wydawanie 
olbrzymich sum pieniędzy publicznych 
na przeprowadzenie adaptacji budynku 
przy ulicy Żeromskiego 1, dla potrzeb 
Zespołu Szkół Specjalnych, który musi 
zostać usunięty z dobrze przystosowanych 
obiektów przy ul. Kochanowskiego, aby 
zrobić miejsce dla uczniów przeznaczone-
go do likwidacji Gimnazjum nr 2. Wiemy, 
że część radnych powiatowych zastanawia 
się, czy nie lepiej byłoby pozostawić szkoły 
na swoim miejscu i uregulować prawnie ich 
dalsze użytkowanie. Do tego potrzebna jest 
jednak dobra wola obu zainteresowanych 
stron, czyli Starosty i Burmistrza a tej jak 
na razie nie widać. 
Warto przypomnieć kilka haseł, dzięki 
którym Pan Burmistrz i nasi radni zyskali 
swoje stanowiska.
„Ciągłe doskonalenie jakości szkolnictwa”
„Zamiast likwidacji szkół mniejsza licz-
ba dzieci w klasach i poprawa jakości 
kształcenia.”
„Bezpieczne i higieniczne warunki nauki 
w szkołach”

Oprócz tego były też liczne obietnice 
stworzenia warunków dla inwestorów 
i przedsiębiorców, podniesienie jakości 
pracy Urzędu Miasta i Gminy, stworzenie 
e-urzędu i wiele wiele innych, o których po 
wyborach szybko zapomniano. Ale my 
obywatele, mieszkańcy miasta i wyborcy, 
nie zapomnieliśmy. Teraz ci sami radni 
podejmować będą decyzję. Większość 
z nich już kilka razy przedstawiała swoje 
zdanie w tej sprawie. Wiadomo jednak, że 
wywierane są naciski, mówi się o zmniej-
szaniu dotacji na osiedla, a wszystko po to, 
aby ci, którzy sprzeciwiają sie zamknięciu 
szkoły, zmienili zdanie.
Tym razem jednak może być inaczej, 
obywatele są żywo zainteresowani wyni-
kiem głosowania dotyczącego ich dzieci. 
Chcą wiedzieć, kto i jak głosował, aby już 
w następnych wyborach, a może nawet 
wcześniej, rozliczyć władze ze składanych 
obietnic. Wydaje się, że nie ma już miej-
sca na „maszynkę do głosowania”, trzeba 
samodzielnie podejmować decyzje, które 
obywatele zapamiętają. Wystarczy tylko, 
aby olkuscy politycy SLD trzymali się 
reguł narzuconych im przez władze cen-
tralne, które to zakazują politykom lewi-
cowym głosowania za zamykaniem szkół 
miejskich. Społeczność olkuska będzie 
mogła zobaczyć czy dekalog edukacyjny 
SLD jest przestrzegany w Olkuszu i czy 
można wierzyć płomiennym deklaracjom 
płynącym z ust prominentnych polityków 
SLD w telewizji ogólnopolskiej. 
Na zakończenie warto dodać, że zamiesza-
nie wokół szkół spowodowało spory chaos 
związany z naborem do gimnazjów Rodzi-
ce i uczniowie nie posłuchali „dobrych rad” 
nie ugięli się pod presją i wybrali szkoły 
zgodnie ze swoimi przekonaniami i opinia-
mi. Niestety teraz władze naszego Miasta 
próbują udowodnić, że wiedzą lepiej gdzie 
nasze dzieci powinny chodzić do szkoły. 
Kolejny raz łamiąc Rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej ograniczają, nie-
którym szkołom nabór do klas pierwszych. 
A wszyscy chyba myśleliśmy, że czasy, 
w których WŁADZA WIE LEPIEJ mamy 
juz za sobą.?

 v Inicjatywa Dla Rozwoju Ziemi Olkuskiej  
A. Królewicz

ARTYKUŁ	SPONSOROWANY

CrIStIADA W OLKUSZU

SKANDAL Z LIKWIDACJĄ SZKÓŁ DOBIEGA KOŃCA

Powstanie meksykańskich katolików przeciwko ateistycznej tyranii rewolucyjnych 
władz Meksyku – to motyw przewodni najnowszego filmu Deana Wrighta pt. „Cri-
stiada”. Od kilku tygodni film ten można oglądać w polskich kinach. Z początkiem 
czerwca meksykańska superprodukcje powinniśmy zobaczyć także w Olkuszu.

Wszyscy uczestnicy konsultacji społecznych, które dotyczyły likwidacji Gimnazjum nr 2 w Olkuszu, 
zapewne dobrze pamiętają obietnicę pana Burmistrza Dariusza Rzepki, że nie będzie odwlekał 
decyzji w tej sprawie ,a rozstrzygnięcia zapadną szybko tak,a by przede wszystkim dzieci i mło-
dzież, czyli obecni i przyszli uczniowie gimnazjum, wiedzieli, do jakiej szkoły będą uczęszczać 
po wakacjach. Dzieci w takich sytuacjach mówią „obietnica nie kłamcica”, jednak jak widać 
powiedzenie to nie jest znane naszym władzom.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • 
• SPRZEDAŻ •

ZAPRASZAMY!

ul. Mickiewicza 16
(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

SKLEP Z DUSZĄ

Informacje, Reklamy

plakat.indd   1 2013-04-26   14:01:34

Zapraszamy na I JURAJSKI SALON TURYSTYCZNY, który odbędzie się 11 maja 2013 r. w Centrum 
Konferencyjnym "Krakowskie Przedmieście" na terenie Kraków Business Park w Zabierzowie ul. Krakowska 
280. Podczas Salonu można będzie zapoznać się z ofertą turystyczną (także last minute) biur podróży, 
innych podmiotów turystycznych i lokalnych grup działania. Bogatą prezentację turystyczną przedstawią 
Małopolska Organizacja Turystyczna, Urząd Miasta Krakowa, Gmina Zabierzów i inne podmioty. Salonowi 
towarzyszyć będą interesujące filmy i warsztaty przygotowane przez Akademię Podróży 3 Żywioły w tym 
wielokrotnie nagradzany film o Wielkim Kanionie. Przewozy Regionalne zapewniły w dniu imprezy bez-
płatny powrotny przejazd kolejowy do stacji PKP Kraków Business Park na podstawie specjalnych biletów 
dostępnych w kasach kolejowych od Wieliczki, Krakowa Głównego do Oświęcimia.
Szczegółowe informacje o I JURAJSKIM SALONIE TURYSTYCZNYM dostępne są na stronie www.juraj-
skisalontystyczny.pl
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 32 643 32 61PACIEJ

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

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

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

Reklamy

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

Zakres działalności

Świadczymy nasze

usługi od 21 lat!

Sprawy pracownicze 
Szkolenia BHP przez firmę

   z uprawnieniami
Przekształcenia formy

prawnej przedsiębiorstw

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS

Zeznania roczne
Zwrot VAT

na materiały budowlane
Dojazd do Klienta

wliczony w cenę usług


