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

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

www.system-olkusz.pl

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

SElectronic

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Centrum Diagnostyki Samochodów
Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian
505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

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

Obiady domowe – 11 zł

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

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

TRANSMISJA WYDARZEŃ
SPORTOWYCH
SZYKUJ SIĘ DO EURO
RAZEM Z NAMI

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl
www.kredyty-chwilówki.pl • infolinia: 801 800 107, 604 95 00 95

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu.
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety,
więźby dachowe, meble oraz drzwi.
Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00

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

Nowy Salon Optyczny

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

t a n i o

i

s o l i d n i e

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

WYPRZEDAŻ

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

pn-pt 9.00-17.00 sobota 9.00-13.00
ul. K. K. Wielkiego 60. Olkusz
(budynek dawnej policji obecnie ”Silver”)
Serwis spalinowego sprzętu
ogrodniczego, leśnego i budowlanego

Marcin Bratek
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Maciej Ściański właściciel

t

en

olkusz@wynn.pl

Alfaelektronix

Pr

tel. 690 012 889

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!!

OLKUSZ, UL. SŁAWKOWSKA 3

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

OKNA, DRZWI, ROLETY,
ŻALUZJE, MARKIZY,
BRAMY GARAŻOWE

WOBUD

F.H.U. „BRATEX”

MEBLI OGRODOWYCH
UWAGA!!!
PORAŻAJĄCO
NISKIE CENY

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

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

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
Starosta Olkuski ogłasza konsultacje
projektu uchwały Rady Powiatu w Olkuszu w sprawie
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Olkuszu
1. Przedmiot konsultacji:
Tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olkuszu
/projekt uchwały Rady Powiatu wraz z załącznikiem dostępny
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olkuszu
www.sp.olkusz.pl oraz na stronie BIP Starostwa/.

4. Jednostka organizacyjna właściwa
do przeprowadzenia konsultacji:

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
-- rozpoczęcie – 11 czerwca 2012 r.
-- zakończenie – 20 lipca 2012 r.

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

3. Uczestnicy:
-- organizacje pozarządowe
-- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznegowymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Starostwo Powiatowe w Olkuszu,
Wydział Polityki Społecznej i Promocji,
ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz,
e-mail: politykaspoleczna@sp.olkusz.pl
Uwagi i opinie dotyczące trybu powoływania członków
oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olkuszu należy zgłaszać
w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do właściwej
jednostki organizacyjnej wskazanej w ogłoszeniu.

Starosta Olkuski ma zaszczyt zaprosić
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Sołtysów
z terenu powiatu olkuskiego, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 r.
na terenie Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach.
Program spotkania:
• godz. 10.00 powitanie gości oraz wystąpienie Starosty;
• ok. godz. 10.15 prezentacja z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z KRUS  /Dyrektor KRUS
KRAKÓW Pani Iwona Szablińska, Kierownik KRUS WOLBROM Pani Anna Berkowicz/;
• godz. 10.45 dobre przykłady z zakresu operacji zrealizowanych dzięki wsparciu finansowemu LGD /Dyrektor
Biura LGD dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz Pan Łukasz Mączka/;
• ok. godz. 11.15 występy zespołów śpiewaczych;występ zespołu rozrywkowego DEBES;
Spotkanie odbędzie się przed uroczystościami odpustowymi ku czci śś. Piotra i Pawła, które rozpoczną się o
godz. 1300 Uroczystą Mszą Św. Odpustową w Klasztorze Norbertanek w Imbramowicach. Do uczestnictwa
we Mszy Św. oraz w Uroczystościach Odpustowych serdecznie zapraszają Siostry Norbertanki.
Starosta Olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski

POLITYKA Wieści z Wiejskiej i nie tylko

Informacja dla osób
rejestrujących się w urzędzie pracy
Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
odbywa się w trakcie bezpośredniej wizyty u pracownika urzędu pracy, bez wypełniania
wersji papierowej karty rejestracyjnej.
Udogodnienie to, przyczyniło się do zmniejszenia ilości
czasu jaki musiała osoba rejestrująca poświęcić na
wypełnienie dokumentu zwanego kartą rejestracyjną.
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy
następuje po przedstawieniu przez te osoby dokumentów
niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień
i poświadczeniu przez bezrobotnego, poszukującego
pracy, własnoręcznym podpisem zgodności danych
i oświadczeń zamieszczonych w wydrukowanej z systemu
karcie rejestracyjnej.
Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi
dokonującemu rejestracji:
• dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
• dyplom, świadectwo ukończenia szkoły (kserokopia do
akt) lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły
albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,

• świadectwa pracy (kserokopie do akt) oraz inne
dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień,
• dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania
określonych prac, jeżeli taki posiada lub orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności,
• numer identyfikacji podatkowej NIP,
• osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność
gospodarczą winny przedstawić: decyzje o likwidacji
działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS za
jaki okres opłacane były składki na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy.
Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w pokoju nr 31
na holu dolnym. Informacje szczegółowe można uzyskać
pod nr. tel. 32/643-43-48 wew. 233

Spotkania grupowe dla rejestrujących się osób
Dla osób rejestrujących się Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
organizuje grupowe spotkania informacyjne prowadzone przez
doradcę zawodowego i pośrednika pracy.
Podczas tych spotkań uczestnicy uzyskują informacje na
temat aktywnych form i działań realizowanych przez Centrum
Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.
Ponadto osoby bezrobotne mają możliwość uzyskania
wyjaśnień na nurtujące ich pytania dotyczące usług rynku pracy
i innych działań urzędu. Spotkania składają się z dwóch części.
Pierwszą prowadzi doradca zawodowy według programu pn.
”Jak podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć doświadczenie
zawodowe z pomocą urzędu pracy”. Program zawiera
zagadnienia dotyczące takich form pomocy jak:

•
•
•
•
•
•
•
•

poradnictwo zawodowe
szkolenia
przygotowanie zawodowe dorosłych
dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
dofinansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji
pożyczka szkoleniowa
staż
dotacja o jednorazowych środkach
na podjęcie działalności gospodarczej
Natomiast drugą część prowadzi pośrednik pracy, który omawia
aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, przedstawia
aktualne oferty pracy oraz przybliża zagadnienia z zakresu
działań pośrednictwa pracy.

USTAWA EMERYTALNA

PRZEPCHNIETA
Prezydent Komorowski i PO za wydłużeniem wieku emerytalnego

W cieniu przygotowań do wielkiego piłkarskiego święta jakim jest Euro
2012, Prezydent Bronisław Komorowski pomimo protestów społecznych
podpisał ustawę przygotowaną przez rząd PO-PSL wydłużającą wiek
emerytalny do 67 roku życia.
– Ekspresowo uchwalona
ustawa przez rząd Platformy
z poparciem PSL-u i Ruchu
Palikota wejdzie niestety
w życie. Prezydent Komorowski poparł rząd, a nie miliony
Polaków i przyczynił się do
wprowadzenia przymusu pracy – podkreślał w wywiadzie dla
mediów poseł PiS Jacek Osuch.
Parlamentarzysta podnosi, że
głosował przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego kobiet
i mężczyzn do 67 lat, ponieważ
nie zgadza się z sugestiami Rządu
i popierającej go koalicji, że jako
naród jesteśmy skazani na powolne wymieranie. – Polacy powinni odrzucić politykę PO-PSL,
która polega na podnoszeniu
co podatków, w tym takich,
które wprost obciążają rodziny
z małymi dziećmi (np. wzrost
VAT-u na ubranka dziecięce).
Polski Rząd myśląc przyszłościowo winien wspierać politykę
prorodzinną, a nie podnosić
wiek emerytalny do jednego z najwyższych poziomów
w Europie – stwierdził Osuch.

Jacek Osuch przypomina, że
jako jedyny z poseł z powiatu
olkuskiego głosował przeciw tej
ustawie. Poparli ją za to wszyscy posłowie PO z okręgu 13. –
Szkoda, że interesy rządzącej
koalicji zwyciężyły ponad troskę o obywateli, którzy idąc do
wyborów nie wiedzieli jaki los
zgotowała im koalicja PO-PSL
wspólnie z Ruchem Palikota –
akcentuje poseł Osuch.

Czy Polacy zapamiętają kto
poparł ustawę wprowadzającą

przymus pracy do 67 roku życia.
Na pewno pozytywne zasługi
w tym będzie miała „Solidarność”, która przeprowadziła dużą akcję społeczną „czy
jeszcze im wierzysz? Stop 67”.
Na specjalnie przygotowanych
plakatach znalazły się zdjęcia
posłów i posłanek z danego okręgu głosujących za podniesieniem
wieku emerytalnego.

BPJO

Informacje
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FELIETON

Przeprosiny dla Olkusza

25 maja 2012 roku warszawski Sąd Administracyjny stosunkiem głosów 9:1 "Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"
odrzucił jako zupełnie bezzasadne odwołanie fundacji „Lux Veritatis” od decyzji
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie odmowy udzielenia miejsca
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
na cyfrowym multipleksie telewizji „Trwam”. Warto o tym wspomnieć głównie  
Można u nas:
w kontekście pisowskiego ujadania na jedną z instytucji demokratycznego
dostać najnowszy katalog
obejrzeć nowości zamówić kosmetyki
państwa polskiego, które w sposób pożałowania godny dotknęło również
lub zacząć z nami współpracę.
nasze miasto poprzez akcję   olkuskiego parlamentarzysty i protest miejskich
Zapraszamy do
samorządowców inspirowany przez działaczy partii Pana Kaczyńskiego.

Wyrok niezawisłego sądu
rzuca bardzo wyraźne światło
na charakter eskalowanego
w całym kraju protestu, w którym rzekomą obroną praw ludzi
wierzących chciano przesłonić
walkę o interesy politycznego
klerykalizmu od dawna toczącego niczym rak polskie życie
publiczne. Najogólniej można
by tym mianem określić cyniczne wykorzystywanie uczuć religijnych i angażowanie ich do
działań, które z dobrem religii
nie mają nic wspólnego, a bardzo często stoją w jaskrawej
sprzeczności z jej szlachetnymi
zasadami. Czy Pan Poseł i jego
samorządowi koledzy chcieli
mnie naprawdę przekonać, że
jedynym powodem ich petycyjnej aktywności była troska o los
wierzących Polaków, a wyborcze poparcie zmanipulowanych

wielbicieli toruńskiego redemptorysty było efektem ubocznym
całej akcji, którego z przyczyn
ideowych w ogóle nie brano
pod uwagę? Czy zdajecie sobie
panowie sprawę, że w świetle
wyroku warszawskiego sądu
cała wasza akcja jako żywo
przypomina niechlubne czasy
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, kiedy to warcholący
magnaci za nic mieli majestat
prawa, łamanego i naginanego do własnych potrzeb przy
pomocy służalczych i zdanych
na ich łaskę szlachetków? Dziś
też podburza się ludzi w celu
wywarcia presji na niezawisłe
sądy tylko po to, aby kolejne
pokolenie polskich dygnitarzy
miało sposobność do zamanifestowania pogardy dla polskiego
porządku prawnego. Mam jednak cichą nadzieję, że werdykt

sędziowski niczym kubeł zimnej wody wylany na rozpalone politycznym cwaniactwem
głowy dał okazję do głębszych
refleksji olkuskim bojownikom
o „wolność” telewizji „Trwam”.
Najwłaściwszym jej wyrazem
byłyby publiczne przeprosiny,
kierowane zwłaszcza do tych
mieszkańców „srebrnego grodu”, dla których poszanowanie
prawa jest pryncypialną wartością nie podlegającą żadnym
koniunkturalnym wahaniom.
Podpowiadane działania byłyby
z pewnością odpowiednią formą
ekspiacji za ośmieszanie naszego miasta, które być może nie
miało precedensu w jego ponad
700 – letniej historii.

dr Robert Herzyk

MODUŁY REKLAMOWE

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!

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

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

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS
Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw
Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane
Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

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

Działam od ponad 20 lat
nie zmieniając zainteresowań,
zajmuję się klasycznym

kolekcjonerstwem:

Pozdrawiam!!

• numizmatyka • ﬁlatelistyka • doradztwo• wyceny •

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego
w olkuszu przy ul.Kościuszki 12 tel. 693 364 130
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Rozmowa z Ordynatorem Oddziału
Ginekologiczno Położniczego lek. med. Jerzym Tylnickim
JM: Kto tworzy zespół pracujący w Oddziale Ginekologiczno
Położniczym?
lek. med. Jerzy Tylnicki: Jestem Ordynatorem Oddziału od 2010
r. i w tym składzie pracujemy do teraz.Skład lekarski tworzą mój
zastępca lek. med. Marek Krzysztoforski, lek. med. Janusz Baran,
lek. med. Grzegorz Dynerowicz, lek. med. Stanisław Motyka, lek.
med. Jerzy Niemczyk, lek. med. Wiesław Przybyłowski, Pielęgniarka
Oddziałowa specjalistka Elżbieta Kaczyńska. Dobrze by było aby
zasiliło nas jeszcze dwóch lekarzy specjalistów.
JM: Czy jest jakiś odczuwalny przyrost zainteresowania pacjentek waszym odziałem,bo w przeszłości różnie to bywało i opinie
też były różne.
lek. med. Jerzy Tylnicki: Parę liczb i przykładów, które podam
świadczą jednoznacznie o tym, że oddział, powiem nieskromnie
cieszy się bardzo dobrą opinią. Dawniej mieliśmy około 20-30
porodów miesięcznie teraz dwukrotnie więcej to jest 70, a przecież
wiadomo jest że mamy niż demograficzny. Idzmy dalej w 2009
r. mieliśmy 40 wykonanych operacji, 2010 r. - 350 operacji, 2011
r. 350 operacji, teraz od stycznia do maja 150 operacji. W salach
naszego szpitala są pacjentki nie tylko z naszego powiatu, ale
z różnych stron Śląska, Oświęcimia, Wadowic i.t.d. Pacjentka idzie
za lekarzem to jest naturalny kierunek. Widać z tego, że nasze
pacjentki promują nas wszędzie.
JM: Wasz zespół sobie radzi, ale co z oprzyrządowaniem
oddziału.
lek. med. Jerzy Tylnicki: Medycyna idzie szybko do przodu i się
zmienia trzeba za tym wszystkim nadążyć, co się u nas akurat
dzieje. Sprzęt mamy spełniający wymogi czasu,mamy aparat
do USG z kolorowym dopplerem, aparaty do KTG, histeroskop
diagnostyczny i zabiegowy, kadriomonitor, dedektor tentna płodu,
aparat do urodynamiki, inkubatr, itd.
JM: Zmienia się również poród kobiet i podejście samych
matek do porodu.
lek. med. Jerzy Tylnicki: Oczywiście. Kobieta idąc rodzić jest
w lęku, strachu o dziecko, siebie, boi się bólu. Dlatego teraz
wytwarzamy w pacjentkach świadomość, /albo ją ma sama/, że

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

gdy ból przerośnie jej możliwości psychiczne istnieją możliwości
znieczulenia w różnych formach i przez to skutecznego złagodzenia
bólu porodowego. Jedna z możliwości to zastrzyk w kręgosłup, istnieje tutaj pewne ryzyko powikłań, ale jest ono znikome.Następną
metodą znieczulenia to tak zwany gaz rozweselający jest to tlen
z dodatkiem podtlenku azotu.Nie wpływa ujemnie na kondycję
matki i dziecka, jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia nie zaburza
porodu.Oczywiście te wymienione i nie wymienione metody
można stosować na wyrażne życzenie pacjentki.
JM: Znana jest na naszym terenie Szkoła Rodzenia, czy to
moda, czy potrzeba.
lek. med. Jerzy Tylnicki: Trochę i moda, ale bardzo potrzebna.
Wśród pacjentek cieszy się bardzo dobrą opinią, a mężowie
zaczynają to doceniać. Szkołę prowadzą położne i lekarze. Lekarze
mają wykłady teoretyczne i praktyczne. Są wykłady dotyczące
przebiegu ciąży, porodu, oraz opieki nad noworodkiem, nie
trzeba mieć żadnego skierowania. Tu trzeba pochwalić dyrekcję,
ponieważ jest to ich pomysł, który już się sprawdził.
JM: Jeżeli mamy Szkołę Rodzenia to po co Poradnia Ginekologiczno Położnicza, lub odwrotnie.
Lek. med. Jerzy Tylnicki: To złe pytanie, bo dotyczy dwóch
oddzielnych spraw. Poradnie są od dawna i są bardzo potrzebne. Zakres ich działania jest bardzo szeroki i wynika z kontraktu
z NFZ. Najczęściej zajmują się poradnie podstawowymi badaniami
ginekologicznymi, profilaktyką onkologiczną, badania cytolgiczne,
badania piersi, prowadzeniem ciąży, skierowaniem do poradni
specjalistycznych, szpitali.
JM: Na zakończenie proszę powiedzieć jakie ma Pan marzenia
zawodowe po 31 latach pracy
lek. med. Jerzy Tylnicki: W naszym szpitalu wykonujemy procedury operacyjne, które wykonuje się w w bardzo dobrych i renomowanych ośrodkach w Polsce czy Europie. Dlatego marzyłbym
o nowoczesnym bloku operacyjnym z wydzieloną salą operacyjną
tylko dla ginekologi. Jestem optymistą i wiem że szpital planuje
na razie modernizację.
J.M.Dziękuję za rozmowę.

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.
pozostały jeszcze do sprzedaży dwa nowe lokale mieszkalne:
o pow. około 56m2.
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

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

Zapraszamy do nowo
otwartego zakładu
produkującego nici
z włókien naturalnych

Nasza oferta:
• nici wędliniarskie
• sznurek rolniczy
• sznurek pakowy
• przędza
i tkanina jutowa
• nici lniane
• linki plecione
ul. Kolejowa 50, Bukowno

tel. 508 088 670, 508 088 671, 508 088 672
www.grzanpol.com.pl
grzanpol@grzanpol.com.pl
Czynne od pon. do piątku w godz. 700 - 1600

Zapraszamy do profesjonalnej
myjni samoobsługowej i ręcznej ﬁrmy
U nas umyjesz samochód tanio i dobrze.
Myjnia jest najnowocześniejszym modelem
ﬁrmy Karcher, środki chemiczne są całkowicie bezpieczne
dla środowiska i nie niszczą lakieru.
Woda używana do mycia jest specjalnie ﬁltrowana,
nie zostawia plam na samochodzie.
Oferujemy żetony do bezgotówkowego
korzystania z myjni dla ﬁrm i instytucji.

ul. Kolejowa 50, Bukowno

Informacje

TURYSTYKA

NIEZIEMSKIE PODRÓŻE Z UFO TRAVEL cz.2

Wakacje coraz bliżej, zatem zapraszamy do kolejnego
odcinka NIEZIEMSKICH PODRÓŻY Z UFO TRAVEL. Tym
razem zabierzemy Państwa do EGIPTU - świata piramid
i faraonów. Zapewne wszyscy słyszeli o Sfinksie, Piramidach w Gizie, Dolinie Królów czy Świątyniach w Karnaku
czy Luksorze, jednak czy wiecie, że…
… KUCHNIA EGIPSKA
– jako, iż jest to mieszanka
kuchni arabskiej i tureckiej
w yklucza podawanie wieprzowiny? Wybierając się na
wakacje do Egiptu należy
zapomnieć o kotletach schabowych i golonce. W Egipcie
większość mieszkańców to
wyznawcy islamu, a to właśnie
religia zabrania muzułmanom
spożywania mięsa wieprzowego.

NOWOŚĆ - SZKOLENIA TURYSTYCZNE

… w 2012 roku 19 lipca
po zachodzie słońca do 18
sierpnia w krajach islamskich
będzie obchodzony święty
miesiąc dla muzułmanów –
RAMADAN. W czasie tego
miesiąca wszyscy wyznawcy
islamu będą powstrzymywali
się od picia, jedzenia, palenia papierosów oraz wkładania czegokolwiek do ust, od
świtu do zmierzchu. Miesiąc
Ramadan jest obchodzony
tyko przez muzułmanów, turystów innych wyznań, wszystkie ograniczenia związane

z w yjątkow ym postem, nie
dotyczą.
… aby spędzić urlop
w pełni sił witalnych ciesząc
się dobrym zdrowiem i uniknąć „ZEMSTY FARAONA”,
należy ograniczyć kontakt
z wodą z kranu, jedynie do
użytku zewnętrznego. W razie
konieczności korzystania ze
środków farmakologicznych,
na egipskie dolegliwości najbardziej skuteczne są egipskie medykamenty dostępne
w lokalnych aptekach.
… jedną z najbardziej
popularnych pamiątek jest
PAPIRUS - roślina występująca głównie w delcie Nilu
zwana „trzciną papirusową”.
Papirus służył nie tylko jako
materiał pisarski, wyrabiano
z niego liny i kosze oraz był
wykorzystywany jako materiał
budowlany.
BYŁAM, WIDZIAŁAM,
POLECAM!!!
Anna Leś
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POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
Nietrzeźwy kierowca
Do policyjnego aresztu trafili dwaj mężczyźni, którzy podróżowali dostawczym fordem.
Pierwszy kierował samochodem prawdopodobnie będąc nietrzeźwym, drugi wręczył policjantom łapówkę. 7 czerwca br., około godziny 20:10, na DK 94 w rejonie miejscowości
Krze, policjanci zatrzymali do kontroli dostawczego forda. W trakcie kontroli policjanci ustalili,
że kierowca samochodu jest prawdopodobnie nietrzeźwy. 36 – letni mężczyzna odmówił
poddania się badaniu alkomatem a ponadto w trakcie wykonywanych czynności znieważył
policjantów. Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań oraz zatrzymano jego prawo jazdy.
Kłopoty będzie miał również 26 – letni pasażer samochodu. Mężczyzna próbował wręczyć
policjantom pieniądze w zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych.
Obaj trafili do aresztu olkuskiej komendy. Pierwszemu z nich grozi kara 2 lat pozbawienia
wolności, drugiemu – 8 lat.
KOMUNIKAT
Olkuska Policja poszukuje świadków uszkodzenia samochodu marki VW Caddy. Do zdarzenia doszło w nocy 1/2 czerwca br., na ul. Kosynierów w Olkuszu (parking przy bloku nr 2).
Prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu (997) lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie pod nr telefonu 32 6478235.

PRODUCENT ŁAWEK
IMAGE, ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz
www.imageolkusz.com • image.olkusz@onet.pl
tel. 602 617 416, 696 115 781

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 ->
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KRAKÓW ->

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

V ERNET

marcoFeretti

PA S C A L

