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

KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

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

Zapoznaj się z naszą stroną internetową - WWW.gWareKOlKusKi.pl - sprawdź !!!!!

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

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

MEBLE NA WYMIAR

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

Sprzedaż Węgla

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

Tel: 514 617 132 , 505 576 273, 728 122 613

Rodaki, ul. Rzeka

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

WIOSENNA

OBNIŻKA CEN!!!
WIOSENNA

OBNIŻKA CEN!!!

ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi) 
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079

www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt   9.00 ÷ 18.00, sobota    9.00 ÷ 13.00

TANIE TUSZE I TONERY, Z NAMI TANIE DRUKOWANIE
KASY FISKALNE, SERWIS LAPTOPÓW pełny zakres usług 

Największy wybór - Akcesoriów dla Gracza 

Słuchawki Creative Labs 
HS 800 Fatal1ty Gaming 

z mikrofonem

ilość sztuk ograniczona

Cena: 99,00 PLN

Do każdego laptopa 
markowa torba gratis 

LOMBARD

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

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884

Czynne: 1000-1800

ATRAKCYJNE
CENY ZŁOTA!!!
od 100 do 120zl za gram

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

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

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

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

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

Olkusz , ul. Sikorka 65,  tel./fax 32 647 00 35, 
kom. 603 463 034,  e-mail: eco-dom1@tlen.pl

SALON KOTŁÓW C.O.SALON KOTŁÓW C.O.

ECO-DOMECO-DOM
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 Dnia 21 maja 2014r. I Liceum 
Ogólnokształcące w Olkuszu 
nawiązało  współpracę z Kopalnią 
Soli w Wieliczce dzięki porozu-
mieniu dyrektora szkoły, pani Ireny 
Majdy i członka zarządu kopalni, 
pana Marcina Andrukowicza, gdzie 
uczniowie będą realizować projekty 
edukacyjne z geografii i przedsię-
biorczości  w celu wspierania proce-
su dydaktycznego.  Nasze projekty 
edukacyjne, umożliwiające rozwi-
janie zainteresowań geograficznych, 
geologicznych oraz ekonomicznych,  
kierujemy  głównie  do uczniów klas 
matematyczno – geograficznych, 
a szczególnie do  klasy Ib  matema-
tyczno-geograficznej z rozszerzo-
ną wiedzą o społeczeństwie,  która 
rozpocznie naukę w I LO w roku 
szkolnym 2014/2015.  
W podziemnych wyrobiskach odby-
wają się nowatorskie zajęcia dla 
młodzieży opierające się  na ekspe-
rymentach z zakresu geografii, geo-
logii, hydrologii, które uczeń wyko-
nuje samodzielnie pod kierunkiem 
doświadczonych geologów.  Każdy 
uczestnik, wyposażony w odpo-
wiedni sprzęt i ubiór, otrzymuje 
zestaw materiałów pomocniczych 

do podziemnych badań. Na trasie 
turystycznej, liczącej 23 komory  
różnorodnych podziemnych wyro-
bisk, solankowych jezior, solnych 
rzeźb, płaskorzeźb odwołujących 
się do tradycji religijnych, histo-
rycznych i górniczych, licealiści 
realizują drugi projekt z przedsię-
biorczości, który będzie prowadzo-
ny także w języku angielskim.  Po 
zapoznaniu się z atrakcjami kopalni 
i jej ofertą turystyczną uczniowie  
poznają na zajęciach warsztatowych 
jak tworzy się wizerunek kopalni 
oraz w jaki sposób prowadzone są 

badania marketingowe nad którymi 
będą pracować podczas  kolejnych 
wizyt . Całość projektu będzie reali-
zowana pod ziemią na głębokości 
ponad 100 metrów. 
  Zachęcamy uczniów trzecich klas 
gimnazjów do nauki w klasie mate-
matyczno – geograficznej a zarazem 
uczestnictwa w nowatorskim pro-
jekcie edukacyjnym.

Koordynatorami projektu są : 
 v mgr Aneta Kasprzyk 

 v mgr Grzegorz Kaszewski

FELIETON
Współpraca I LO z KOpaLnIą sOLI W WIeLIczce 
przy reaLIzacjI InnOWacyjnych prOjeKtóW  

eduKacyjnych z geOgrafII I przedsIębIOrczOścI
 Z satysfakcją informujemy, że jesteśmy jedyną szkołą ponadgimnazjalną 
w powiecie olkuskim i województwie małopolskim, która podjęła współpracę 
z Kopalnią Soli w Wieliczce.  Tylko nasi uczniowie, mają możliwość dotarcia 
do niedostępnych dla przypadkowych turystów podziemnych labiryntów 
bezcennego zabytku kultury materialnej świata, wpisanego w 1978 roku na 
Pierwszą Listę Dziedzictwa UNESCO. Realizacja projektu geograficzno – eko-
nomicznego z możliwością wykorzystania  języka angielskiego to największa 
korzyść dla uczniów, którzy doceniają praktykę i wysokie standardy nauczania. 

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
Dnia 16 maja b.r w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu odbyło 
się szkolenie w zakresie zgodnego z prawem i legalnego powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom. 
Celem przeprowadzonego szkolenia była aktualizacja i uzupełnienie 
wiedzy pracodawców  z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyło dziewięciu zaproszonych pracodawców 
prowadzących działalność na terenie powiatu olkuskiego zatrudniających 
lub zamierzających powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcom.

W czasie szkolenia funkcjonariusz Straży Granicznej oraz inspektor Państwowej Inspekcji 
Pracy przekazali informacje na temat: 
• Przepisów regulujących zatrudnianie cudzoziemców, 
• Pracy w Polsce obywateli Ukrainy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Mołdowy, Republiki 

Armenii, Republiki Gruzji, Republiki Białorusi,
• Wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej,
• Procedur kontrolnych zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP.
Pośrednik pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu  przybliżył zagadnienia związane 
z możliwością łączenia zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia z procedurą 
wydawania zezwolenia na pracę oraz przekazał 
informacje w zakresie wydawania opinii Staro-
sty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych. 
Ostatnia część spotkania poświęcona była 
dyskusji dotyczącej rozwiązywania problemów 
z zakresu zatrudniania cudzoziemców. Obec-
ni pracodawcy podzielili się swoimi uwagami 
i spostrzeżeniami..

W malarstwie wyraźnie można było 
zauważyć różne trendy: malarstwo 
idące w kierunku realizmu, malarstwo 
abstrakcyjne, symboliczne, oraz iko-
nopisarstwo. Poziom prac był różny. 
Moim zdaniem na szczególną uwagę 
zasługuje kilka prac i pozwolę sobie 
pokrótce je omówić. Deszczowy pej-
zaż W żółtych promieniach liści Alicji 
Wieczorek, przyciąga wzrok dobrze 
oddaną grą świateł i cieni oraz bogatą 
fakturą. Utrzymany w szarościach 
pastel Kościół w Pilicy Jadwigi Cha-
łupki zachwyca nastrojowością. Autor-
ka za pomocą oszczędnych środków 
artystycznych świetnie oddaje surowe 
piękno malowanego miejsca. Z portre-
tów wyróżnia się Kobieta z altówką 
Marii Witek oraz portret chłopca 
Bożeny Kopernik - Kasprzyk. Moc-
na, nasycona kolorystyka, duży format 
i bogata faktura charakteryzują obrazy 
Iwony Skupińskiej. Jej Irysy wprowa-
dziły powiew wiosny do galerii i były 
jedną z dominant pośród obrazów. Cie-
kawe było zestawienie tych obrazów 
z kompozycją Klaudii Zub – Piecho-
wicz, która w bardziej symboliczny 
sposób potraktowała temat irysów. 
Delikatniejsza faktura i stonowane 
kolory tworzyły zgrabny kontrapunkt 
do odważnych prac Iwony Skupiń-
skiej. Praca Michała Kwarciaka Pieta 
wyróżniała się poruszającą tematyką 
i sposobem malowania balansującym 
miedzy realizmem a symbolizmem. 
Przykucnięty mężczyzna trzymający 
na rękach drobne ciało kobiety lub 
dziecka, porusza widza. Jego twarz 

okrywa cień. Twarz  osoby zmarłej 
jest również niewidoczna. Zabieg ten 
spowodował, że obraz stał sie uniwer-
salnym symbolem cierpienia, tęsknoty 
i pustki jaka ogarnia człowieka po 
stracie ukochanej osoby. Każdy może 
utożsamiać się z przedstawionym 
mężczyzną i to jest siłą tej kompo-
zycji. Duże brawa dla autora. Z nurtu 
bardziej symbolicznego na uznanie 
zasługują prace Stanisława Stacha. 
Prace z serii Konflikty, świetnie przed-
stawiają naturę ludzką, oraz to, jak 
demony gniewu czają się w otchłani 
naszych umysłów. Prace te zwracają 
uwagę ciekawą techniką oraz tym, 
iż zmuszają do refleksji. Zupełnym 
przeciwieństwem jest świetny pastel 
Mariusza Połecia Mgła. Kompozy-
cja wyciszona, zbudowana na pięknie 
dobranych tonach szarości i bieli. Rola 
koloru wysuwa się tu na pierwsze miej-
sce. Ikony, które były w zdecydowanej 
mniejszości zachwycały doskonałą 
techniką. Przykładem może być Mat-
ka Boska Serdeczna Kazimierza For-
gacza. Wśród fotografii dużą ekspresją 
wyróżniał się Akt Andrzeja Karonia, 
natomiast z nielicznych rzeźb na uwa-
gę zasługuje Panczenista Anny Kajdy 
wykonany z drutu i gipsu. Pojawiła się 
również sztuka użytkowa, recycling 
art. i grafika komputerowa. 
Często zdarza się, że środowi-
sko artystyczne jest zamknięte. 
Umożliwienie zaprezentowania się 
debiutantów, czy amatorów zmniej-
sza ryzyko „zatęchnięcia” sztuki 
lokalnej i daje fantastyczną szan-

sę twórcom wzajemnej inspiracji 
a odbiorcom sztuki weryfikacji war-
tościowych dzieł. 
Należy również wspomnieć, że 
z okazji wystawy został wydany 
katalog, prezentujący wybrane prace 
uczestników.
Ekspozycja będzie dostępna do 
21 czerwca 2014 r. Ramy artyku-
łu nie pomieszczą szczegółowych 
opisów wszystkich obiektów war-
tych zobaczenia więc zachęcam do 
samodzielnego odwiedzenia wysta-
wy i zrobienia własnego, subiektyw-
nego rankingu prac. Jestem ciekawa 
Państwa opinii. Co się podoba, a co 
nie. Czy poziom był wysoki czy 
raczej mierny? Czy jesteście Pań-
stwo zgodni z moimi opiniami, czy 
wręcz przeciwnie? Proszę pisać do 
mnie i podzielić się wrażeniami.

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

ŚWięTO szTuKi lOKalnej  
– WysTaWa arTysTóW OlKusKich
W ostatnich dniach miłośnicy kultury z naszego regionu mieli doskonałą 
okazję poznać twórczość artystów działających na terenie powiatu olku-
skiego. W piątek, 30 maja, w olkuskim BWA odbył się wernisaż wystawy 
Artystów Olkuskich. Otwarcia ekspozycji dokonał dyrektor placówki 
Stanisław Stach. Impreza jest cykliczna i w tym roku odbywa się  po raz 
trzynasty. Zaprezentowało się 49 twórców w różnych dziedzinach sztuki. 
Prezentowali się zarówno zawodowcy jak i amatorzy. Przeważało malar-
stwo, ale pojawiła się również fotografia, grafika oraz rzeźba. 

Michał Kwarciak Pieta
zdjęcie: BWA w Olkuszu

 – W ciągu najbliższych mie-
sięcy tj. od maja do listopa-
da 2014 roku spółka Emalia 
Olkusz S.A zajmująca się 
produkcją naczyń emaliowa-
nych zapowiedziała znacz-
ną redukcję zatrudnienia. 
Zwolnionych ma zostać 200 
osób z 285 osobowej zało-
gi. Utratą pracy dotknięte 
zostaną głównie kobiety 
w wieku 40-55 lat, które od 
kilkunastu lub nawet kil-
kudziesięciu lat pracowały 
w w/w zakładzie produk-
cyjnym. 
Planowane zwolnienia 
załogi pogorszą i tak już 
złą sytuację na rynku pra-
cy w powiecie olkuskim. 
Przypomnę tylko, że stopa 
bezrobocia w w/w powiecie 
sięga 16 proc. i należy do 
jednych z wyższych w Mało-
polsce. Stąd niezbędnym jest 
podjęcie przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej 
zdecydowanych działań, 
które będą zmierzały do 
zapewnienia zwalnianym 

pracownikom konkretnej 
pomocy – w tym zabezpie-
czenia środków dla PUP 
w Olkuszu na aktywizację 
zawodową nowych bezro-
botnych. Zasadnym byłaby 
także pomoc Ministerstwa 
Gospodarki w znalezieniu 
nowego inwestora dla zakła-
du lub jego części, który 
mógłby przyjąć do pracy 
bezrobotnych – podkreślił 
Poseł Jacek Osuch. 
Parlamentarzysta w swoim 
wystąpieniu przypomniał, 
że już teraz sytuacja pracow-
ników Emalii S.A należy do 
bardzo trudnych. Pracodawca 
od kilku miesięcy nie wypła-
ca w całości wynagrodzenia. 
– Dlatego też część zało-
gi, zdecydowała się samo-
dzielnie rozwiązać umowę 
o pracę z przyczyn od nich 
niezależnych. Osoby te – jak 
wynika z moich informacji 
- w dalszym ciągu nie otrzy-
mały całości należnych im 
środków w tym m.in. części 
zasadnej wynagrodzenia 

ekwiwalentu za niewyko-
rzystany urlop oraz przy-
sługującej odprawy itp. – 
zaznaczył Osuch. 
Poseł pytał Ministra Kosinia-
ka-Kamysza, czy Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecz-
nej zabezpieczy w budżecie 
dodatkowe środki  -w tym dla 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Olkuszu -z przeznaczeniem 
na pomoc pracownikom Ema-
lii Olkusz S.A. objętych zwol-
nieniami grupowymi oraz kie-
dy dodatkowe środki i w jakiej 
wysokości mogłyby zostać 
uruchomione? Parlamentarzy-
sta dopytywał również, czy do 
resortu wpływały niepokojące 
informacje dotyczące sytu-
acji finansowej spółki Emalia 
Olkusz S.A? 
.

 v BPJO

pOseł jaceK Osuch: pracOWnIcy 
emaLII nIe mOgą zOstać na LOdzIe!
Olkuski Parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości 
Jacek Osuch w połowie maja przygotował inter-
pelację do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie zabezpieczenia w budżecie państwa 
środków na pomoc zwalnianym pracownikom 
spółki EMALIA OLKUSZ S.A. 

Informacje
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Kampania do europarlamentu 
mogła być jedną z najbardziej 
merytorycznych debat ostatnich 
lat. Kryzys na Ukrainie, polityka 
energetyczna, umowa o wolnym 
handlu między Unią a USA to 
tematy, z którymi musi zmierzyć 
się współczesna Europa. I to 
właśnie one powinny być przed-
miotem dyskusji. A jak wyszło? 
Miniona kampania wyborcza 
zostanie zapamiętana jako naj-
większy polityczny cyrk III RP, 
który jak w soczewce skupił 
w sobie wszystkie absurdy naszej 
polityki.
Oglądając kretyńskie spoty 
wyborcze, które stały się zna-
kiem rozpoznawczym kampanii 
do Parlamentu Europejskiego, nie 
sposób nie odnieść wrażenia, że 
część polityków pomyliło euro-
wybory z konkursem Eurowizji. 
Filmowe wyczyny Ryszarda Kali-
sza, Michała Boniego i Karola 
Karskiego ewidentnie pokazują, 
że politycy przestają nawet uda-
wać, że traktują swoich wyborców 
poważnie. 
I tutaj trafiamy na nasze lokalne 
podwórko, gdzie poziom absurdu 
bywa niewiele niższy. Niedaw-
no wicestarosta Paweł Piasny 

publicznie zadał sobie hamletow-
skie pytanie: „być albo nie być”.  
Na swoim Facebooku zamieścił 
taki oto wpis:
"Coraz bardziej jestem przekonany 
o tym, że w polityce nie zarządza 
się przy użyciu zdrowego rozsądku 
i racjonalizmu, a w imię doraź-
nych interesów i braku używania 
mózgu. I teraz muszę sobie posta-
wić pytanie: czy chcesz zostać 
debilem, czy pora ratować zdrowie 
i.... rozum, a przynajmniej to co 
jeszcze z niego zostało"
W naszym samorządzie ludzi, 
którzy dorobili się czegoś własną 
przedsiębiorczością i ciężką pra-
cą można by policzyć na palcach 
jednej ręki pracownika tartaku. 
Nikogo nie powinny dziwić więc 
oderwane od rzeczywistości pro-
pozycje lokalnych populistów, 
formułowane w myśl zasady, że 
„zawsze jakiś lud to kupi”.
Nad niektórym z nich ciężko jest 
jednak przejść obojętnie. Gruszki 
na wierzbie? – Teraz to przeży-
tek. W obliczu nadchodzących 
wyborów miejscowi geniusze nie 
przebierają w środkach. Obiecują, 
co tylko mogą, gdzie tylko mogą 
i komu tylko mogą, byle tylko nie 
wdawać się za bardzo w szczegóły.

W porządku, może większość 
z mieszkańców rzeczywiście nie 
ma ochoty zagłębiać się w prze-
pisy i niuanse prawne, ale zwykła 
przyzwoitość nakazuje, aby przy-
najmniej próbować traktować ich 
poważnie. W końcu w żaden spo-
sób nie zasłużyli sobie na to, aby 
w tak ordynarny sposób obrażać 
ich szare komórki.
Nasi politycy potrafią wznosić się 
na szczyty. Niestety, są to tylko 
Himalaje w kategorii absurdu. 
Na przestrzeni ostatnich mie-
sięcy wielu ludzi, stowarzyszeń 
i środowisk próbowało mobilizo-
wać Polaków, aby wzięli udział 
w wyborach. Niedorzeczna kam-
pania wyborcza do Parlamentu 
Europejskiego sprawiła jednak, 
że trzy czwarte z nas postanowi-
ło pokazać władzy gest Kozakie-
wicza. Nikt jednak nie wyciąga 
wniosków z takiego stanu rzeczy. 
Obserwując zachowanie olkuskich 
samorządowców można odnieść 
wrażenie, że teraz oni ciężko pra-
cują nad tym, aby jesienią olku-
szanie też pozostali w domach…

 v Jakub Fita 
www.jakubfita.pl 

FELIETON

Wszyscy jesTeŚmy idiOTami?
O tym, że polscy politycy już dawno temu przekroczyli 
granice zdrowego rozsądku wiedzą nawet dzieci. Popu-
lizm i demagogia to chleb powszedni, który nikogo już nie 
dziwi. I nikogo też nie interesuje. Dlatego coraz częściej 
przekraczają oni kolejną granicę. Jest nią granica obciachu. 
Tylko po co? Czy rzeczywiście są tacy głupi? Skądże. Oni 
po prostu mają nas za idiotów!

Faktycznie, co za kretyński 
pomysł pytać o jakieś zupełnie 
nieprzydatne w pracy europarla-
mentarzysty języki obce zamiast 
dociekać szczegółów proletariac-
kiego życiorysu kandydata czy 
akcentować jego wysiłki w walce 
z medycznym kapitalizmem na 
terenie powiatu olkuskiego. Nie-
stety, nikt mnie nie uprzedził 
jakie problemy mogę poruszać 
i w którym momencie spotkania 
miałbym to zrobić. Szkoda tego 
zaniedbania, ponieważ jestem 
pojętnym uczniem i cenne 
wskazówki potrafię wzbogacić 
o elementy będące przejawem 
własnej inwencji. Bez problemu 
mogę wparować na salę z cał-
kiem pokaźną grupa uczniów 
i na dany sygnał zorganizować 
niezłą klakę przypominają-
cą spontaniczne owacje z lat 
minionych. Podobnie bez trudu 
wygwizdamy czy wybuczymy 
tych wszystkich, którzy ośmielą 

się stanąć na drodze do dobroby-
tu naszych lokalnych bohaterów. 
Na sygnał mrugnięcia okiem czy 
chrząknięcia wykrzyczymy kła-
dące rywali pytanie typu –  „dla-
czego żrecie tak dużo kawioru” 
i „czy nie łaska zamiast tego 
wsuwać chleb z tanimi podro-
bami”. W tym momencie niedo-
szły europoseł demonstracyjnie 
wyciągnie i szybko, z niekłama-
nym apetytem, pochłonie kanap-
kę z mortadelą, dzięki czemu 
nikt na sali nie będzie miał 
złudzeń, kto jest godzien repre-
zentować lewicową, biedniejszą 
cześć naszego społeczeństwa. Po 
posiłku wypije z termosu plasti-
kowy kubek herbaty „Popularna” 
i da zebranym sygnał do zada-
wania kolejnych spontanicznych 
pytań. Jakiś wyznaczony przeze 
mnie prymus rzuci w jego stronę 
- „W jaki sposób uszczęśliwiał 
Pan dotąd mieszkańców naszego 
regionu i jak zamierza Pan czy-

nić to w przyszłości”. Odpowiedź 
na to pytanie powinna wymagać 
kilkugodzinnego wystąpienia. 
Gdybym dostał wcześniej jego 
tekst, ustalilibyśmy wspólnie 
krótkie przerwy wypełniane 
burzą entuzjastycznych okla-
sków. Koniec przemówienia 
zwieńczyłyby  niekończące się 
owacje na stojąco, identyfiko-
wane z niekłamanym uwielbie-
niem czy umiłowaniem naszego 
wiecznego i niezłomnego kan-
dydata. Nieco starsi olkuszanie 
pewnie pamiętają, że to o czym 
tutaj pisze to nie są jakieś fan-
tasmagorie, ale prawdziwe deja 
vu, coś, co kiedyś było, ale się 
na szczęście skończyło. Nie mam 
jednak pewności czy wszyscy 
zdają sobie z tego sprawę albo 
czy do wszystkich dotarło z siłą 
na jaką zasługuje.

 v dr Robert Herzyk

FELIETON

deja vu
Proste pytanie zadane lewicowym pretendentom do euro-
parlamentu wywołało wściekłość grupy forumowiczów sym-
patyzujących z miejscowym kandydatem, który sam nie krył 
oburzenia już w trakcie udzielania wymuszonej odpowiedzi. 
Z miejsca zakwalifikował je do grona perfidiów mających na 
celu pozbawienie regionu olkuskiego tak potrzebnego mu 
przedstawiciela w Strasbourgu.

Poświadczenie dziedziczenia 
to czynność notarialna, która 
pozwala na stwierdzenie nabycia 
spadku w trybie pozasądowym, 
dzięki któremu można stwierdzić 
zarówno dziedziczenie ustawowe, 
jak i testamentowe (z wyjątkiem 
testamentów szczególnych np. 
wyrażonego przez spadkodawcę 
ustnie w obecności co najmniej 
trzech świadków w związku 
z obawą rychłej śmierci). 
Istota poświadczenia dziedzicze-
nia sprowadza się do tego, że po 
zarejestrowaniu w specjalnym 
systemie (rejestrze) akt poświad-
czający dziedziczenie ma takie 
same skutki jak prawomocne 
postanowienie sądowe o stwier-
dzeniu nabycia spadku, co wyni-
ka z art. 95j Prawa o notariacie 
(Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1158 
z późn. zm.).
Zanim notariusz sporządzi akt 
poświadczenia dziedziczenia, 
ma on obowiązek spisać proto-
kół dziedziczenia przy udziale 
wszystkich osób, które mogą 
wchodzić w rachubę jako spad-
kobiercy ustawowi i testamentowi. 
Następnie poucza osoby biorące 
udział w spisywaniu protokołu 
o obowiązku ujawnienia wszel-
kich okoliczności objętych treścią 
protokołu oraz o odpowiedzialno-
ści karnej za złożenie fałszywych 
oświadczeń. W protokole dzie-
dziczenia zamieszcza się m.in. 
zgodne żądanie poświadczenia 
dziedziczenia złożone przez oso-
by biorące udział w spisywaniu 
protokołu, oświadczenia o zna-

nych testamentach spadkodawcy 
lub braku takich testamentów, 
oświadczenia, że w odniesieniu 
do spadku nie zostało uprzednio 
wydane postanowienie sądowe 
o stwierdzeniu nabycia spadku i że 
nie toczy się takie postępowanie.
Spadkobiercy muszą złożyć 
oświadczenie o tym, czy w skład 
spadku wchodzi gospodarstwo 
rolne i kto ze spadkobierców usta-
wowych odpowiada warunkom 
przewidzianym do jego dziedzi-
czenia. Składają też oświadczenie 
co do tego, czy już wcześniej były 
składane oświadczenia o przyjęciu 
spadku lub odrzuceniu spadku, 
czy zostało wydane orzeczenie 
dotyczące niezgodności dziedzi-
czenia oraz czy były zawierane 
umowy z przyszłym spadkodawcą 
co do dziedziczenia po nim.
Jeżeli od dnia otwarcia spadku 
(śmierci spadkodawcy) nie upłynęło 
jeszcze sześć miesięcy, w protoko-
le dziedziczenia należy zamieścić 
oświadczenia spadkobierców o pro-
stym przyjęciu spadku lub przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza albo o odrzuceniu spadku. 
Jeśli takie oświadczenia zostały 
już uprzednio złożone, wystarczy 
że notariusz zamieści wzmiankę 
o dacie, miejscu i treści oświadczeń 
złożonych przez poszczególnych 
spadkobierców. Niezwłocznie po 
sporządzeniu aktu poświadczenia 
dziedziczenia rejent dokonuje jego 
wpisu do rejestru tych aktów. Adno-
tację o zarejestrowaniu umieszcza 
się na akcie poświadczenia dzie-
dziczenia.

Dokumenty, jakie muszą dostar-
czyć notariuszowi spadkobiercy, 
które zostaną następnie dołączo-
ne do protokołu dziedziczenia to: 
odpis aktu zgonu spadkodawcy, 
odpisy aktów stanu cywilnego 
spadkobierców ustawowych oraz 
inne dokumenty mające wpływ 
na ustalenie praw do spadku, np. 
testament. 
Maksymalna taksa notarialna za 
sporządzenia aktu poświadczenia 
dziedziczenia wynosi 50 zł, a za 
sporządzenie protokołu dziedzi-
czenia 100 zł.
Co istotne, w wyjątkowych sytu-
acjach może dojść do uchylenia już 
zarejestrowanego aktu poświad-
czającego dziedziczenie. Może to 
zrobić sąd, gdy w odniesieniu do 
tego samego spadku zostało wyda-
ne postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku. Właściwym 
w sprawie jest sąd spadku, a więc 
sąd rejonowy właściwy dla miej-
sca ostatniego stałego zamieszka-
nia spadkodawcy. W przypadku 
zarejestrowania dwóch lub więcej 
aktów poświadczenia dziedzicze-
nia w odniesieniu do tego samego 
spadku, sąd spadku na wniosek 
zainteresowanego uchyla wszyst-
kie akty poświadczenia dziedzi-
czenia i wydaje postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spadku..

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

pOŚWiadczenie dziedziczenia
Z dniem 02.10.2008 roku została wprowadzona do pol-
skiego porządku prawnego przez ustawę z 24.08.2007 
o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 181 poz. 1287 z późn.zm) insty-
tucja poświadczenia dziedziczenia.

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 • www.marczukiewicz.pl •  tel.  691 364 130

KOLeKcjOnerstWO czy już naIWnOść ?

Moneta 20 zł o wadze jak każda dotychczasowa. Nakład wcale nie mały, bo do 
10.000 sztuk. I tu na razie wszystko mogło by grać. Dlaczego więc na planie emi-
syjnym NBP podano cenę 500,00 złotych? Miesiąc później ma się ukazać również 
moneta 20 zł - “Patrioci – Obywatele”. I tu cena emisyjna monety została ustalona na 
poziomie 145,00 zł. Rozumie się samo przez się, że moneta jest wydawana wspólnie 
z bankiem tureckim. Ale zapewne robi się wszystko, by było jak zwykle. Czyli, 
tak jak z emisją wspólną z Bankiem Australii. My sprzedawaliśmy 2 monety po 
ponad 1000,00 zł, natomiast Australijczycy nie byli tacy pazerni i te same monety 
można było nabyć w cenie o połowę mniejszej. My nie zarabiamy przeciętnie tyle 
co australijczycy, płacić musimy natomiast dwa razy więcej. Widocznie płacimy 
już od ponad 20 lat za naszą wolność i świadomy wybór “przedstawicieli narodu”. 
Potrafimy się cenić, I odczuwamy to na każdym kroku. Od samej góry wszyscy 
starają się nas wychować na wzór i podobieństwo żołnierza “baby I dziada” (jeśli 
jeszcze ktoś pamięta). Na żadnym szczeblu urzędu czy instytucji budżetowej nie 
napotkałem troski o obywatela. Coraz częściej stosuje się zastraszanie, groźby, 
molestowanie. Coraz bardziej utrudnia się dostęp petenta do jakiejkolwiek insty-
tucji. Robi się wszystko, by tego prostego zjadacza chleba zgnębić coraz bardziej. 
Jak słyszę nieraz rozmowy młodych polityków, to już nie wiem, czy mam płakać 
czy się śmiać. Podstawowe cechy naszych przedstawicieli to: buta, cwaniactwo, matactwo i całkowita durno-
watość. Brak podstawowego wykształcenia nie tylko politycznego, ale ogólnego zastępowana nigdzie indziej 
niespotykaną arogancją.
     Przyglądamy się zmianom na Ukrainie. Bardziej trzeźwi domyślają się o co chodzi. Nam wmawia się, że 
ważny jest honor i godność osobista, ale ta godność jest dopiero wówczas gdy rozmawia równy z równym. 
W Polsce jest to już tylko dawny obyczaj. A ci co największy mają w tym interes, nie chcą nawet zauważyć, 
że zmiany się w mentalności ludzi dokonują w ciszy i całkowitym już zobojętnieniu. I wówczas dopiero NBP 
powinien wyemitować monetę jaką zapowiada na 28 lipca br. “Patrioci I obywatele. Niech mi ktoś powie, że 
jest przekonany kto jest kim. Nasze władze nie zdają sobie chyba sprawy z tego co jest gorsze. Patrioci czy 
obywatele. To jak we Francji w owym czasie, gdy gilotynowano królów. Kto był patriotą a kto obywatelem. 
Nasze władze też z sobie tylko znaną arogancją żartują sobie z ludzi zamieszkujących ten kraj i pracujących 
na nich. Wydaje się, że nie są to ani patrioci, ani obywatele. Niech mi więc ktoś powie, kto dzisiaj jest patriotą 
i obywatelem. Wydaje mi się, że ani ja ani nikt z moich znajomych nie kwalifikuje się do miana ani patrioty ani 
nawet obywateli według kryteriów jakie nam ustalono w ostatnich latach. Obym się mylił ….
Spójrzcie na wizerunek monety jaką NBP wyemituje w lipcu i pomyślcie o pomysłodawcy tego gniota. Pomy-
ślcie ze współczuciem. 

Zrobiło się ciepło, a gdzieś tam jest nawet gorąco. W naszej ukochanej 
ojczyźnie jest jak zwykle po staremu. 26 czerwca NBP zapowiada emisję 
monety 20 zł o indywidualnym temacie “600 lat stosunków dyplomatycznych 
polsko-tureckich”. Temat może jak każdy inny, lepszy lub gorszy. Zależy to 
tylko od indywidualnego punktu widzenia samych zainteresowanych.

Informacje
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Kredyt OK jest mark¹ spó³ki Capital Service S.A., 
firmy finansowej funkcjonuj¹cej na polskim 
rynku nieprzerwanie od 1999 roku. Przez 15 lat 
obecnoœci na rynku udzieli³ setki tysiêcy po¿yczek. 
Swój rozwój opiera wy³¹cznie o polski kapita³. 
Kredyt OK aktywnie uczestniczy w rozwoju rynku 
 

 
W roku 2013 spó³ka  uzyska³a  dofinansowanie  
Pañstwowej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci 
w konkursie „HeRosi organizacji”.  Obecnie 
organizacja posiada 60 Oddzia³ów  obs³ugi  sprzeda¿y 
b e z p o œ r e d n i e j   p o d  m a r k ¹  K r e d y t  O K .  

• ¯adnych ukrytych op³at
• Jeden koszt dla wszystkich
• Dogodny harmonogram sp³at
• Minimum formalnoœci
• Okres sp³aty - do 12 miesiêcy

  

Kredyt OK oferuje swoim 
Klientom us³ugi finansowe 

ka¿dorazowo dopasowane do ich 
oczekiwañ wykorzystuj¹c 
wiedzê i doœwiadczenie. 

  Przejrzyste zasady

Ten kredyt jest naprawdê OK!

Od 16 kwietnia 2013 roku jest cz³onkiem  
Konferencji  roku  Przedsiêbiorstw Finansowych - 
Zwi¹zku Pracodawców. Obecnie KPF jest jedn¹ 
z najaktywniejszych organizacji, powo³an¹ 
do reprezentowania bran¿y finansowej, w tym 
banków, poœredników i doradców finansowych 
oraz du¿ej grupy najwiêkszych w Polsce podmiotów 
z bran¿y zarz¹dzania wierzytelnoœciami,  
po¿yczkowej, zarz¹dzania informacj¹ gospodarcz¹ 

G³ównym celem spó³ki jest utrzymanie wysokiego 
poziomu zadowolenia Klientów oraz zapewnienie
najwy¿szych etycznych standardów obs³ugi. 
Kredyt OK ma na uwadze dobro i zadowolenie 
Klientów, zarówno tych, którzy ju¿ skorzystali 
z us³ug, jak i tych potencjalnych, którzy chêtnie 

G³ównym produktem  oferowanym 
Klientom jest krótkoterminowa 

po¿yczka gotówkowa,   
potocznie zwana chwilówk¹

Pieni¹dze na wyci¹gniecie rêki

• Prosto bez zaœwiadczeñ 
  i porêczycieli
• Szybko do rêki nawet w 15 minut
• Wygodnie - w Oddziale lub w domu, 
   czy pracy Klienta

jesteœmy zawsze,

gdy na ju¿ potrzebujesz gotówki

OLKUSZ, ul.Króla Kazimierza Wielkiego 61C
tel. 32 624 90 47

oraz ubezpieczeñ.

skorzystaj¹ z oferty.

po¿yczek krótkoterminowych.

zadzwoñ teraz! 525 225 525 SPRAWD� NAS! www.kredytok.pl

Dlatego:  

poszerzamy zakres świadczonych usług 

dbamy o bezpieczeństwo finansowe szpitala 

zmieniamy się dla pacjentów 

Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów
Grupa NOWY SZPITAL to:

13 szpitali

109 oddziałów

212 poradni specjalistycznych

2250 łóżek szpitalnych

3700 pracowników

655 000 osób 
objętych opieką medyczną

Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
INFORMACJE DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCE 
ZASAD PARKOWANIA NA TERENIE SZPITALA

INFORMACJE DOTYCZĄCE
PLANOWANYCH 

ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

Wprowadzenie "strefy ruchu" oznacza, że kierow-
cy poruszający się po drogach wewnętrznych 
zobowiązani są do przestrzegania przepisów 
kodeksu drogowego. Strefa ruchu została wpro-
wadzona z uwagi na nagminne łamanie przepi-
sów i zasad, dotyczących bezpiecznego uczest-
nictwa w ruchu drogowym, przez kierowców, 
korzystających z dróg i parkingów wewnętrznych 
Nowego Szpitala w Olkuszu. Jednocześnie 
zaznaczamy, iż dla osób niepełnosprawnych są 
przygotowane oznaczone miejsca parkingowe.
Pragniemy Państwa, także poinformować, że                 
z dniem 27.05.2014 r. rozpoczęliśmy na terenie 

szpitala prace związane z budową lądowiska dla 
helikopterów, co spowoduje ograniczenie miejsc 
parkingowych oraz zmiany w organizacji ruchu. 
Za wszelkie utrudnienia w okresie budowy 
serdecznie przepraszamy, jednocześnie prosimy 
pacjentów oraz personel naszego szpitala                
o wyrozumiałość  oraz  stosowanie się do wpro-
wadzanych sukcesywnie zmian organizacji ruchu 
drogowego.

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu

• inwestycje w remont i modernizację 
   w latach 2010-2013 wyniosły 4 681 016 zł
• zakupiono nowy sprzęt na kwotę 6 261 310 zł 

W związku z interwencjami osób niepełnosprawnych dotyczących parkowania na 
terenie szpitala informujemy, że na drogach wewnętrznych Nowego Szpitala               
w Olkuszu została wprowadzona "strefa ruchu" o czym informują znaki, ustawione 
przy bramie wjazdowej na teren szpitala. 

W przypadku gdy pacjent nie może się 
zjawić lub rezygnuje z planowanego 
terminu zabiegu operacyjnego bardzo 
prosimy o  niezwłoczne powiadomienie  
o tym fakcie świadczeniodawcę, infor-
macja ta pozwoli na skrócenie kolejki 
oczekujących na  zabieg. 
Prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny 
lub za pośrednictwem osoby 
upoważnionej co najmniej na 10 dni 
przed wyznaczonym terminem zabiegu 
pod numer tel: 32 758 12 81 /od pon-pt 
w godz. 700-1435/

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

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

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
• kręgi

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl
OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97
WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

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

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

Reklamy
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WydarzenIa KuLturaLne

POZOSTAŁE WYDARZENIA
5 VI godz.17.00 Wykład w ramach 
olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
Emilia Gzyl  „Dalekie wewnętrzne podróże  
naturalne metody samoleczenia”
6 VI godz. 10.00  VII koncert charytatywny  
ekonomik pomaga (dla Marysi i Kacpra 
podopiecznych Fundacji Dzieciom zdążyć 
z pomocą)
7 VI godz. 10.00  Uniwersytet Juniora  
(organizator: szkoła języków obcych Impuls)

9 VI godz. 12.00  Program profilaktyki 
nowotworowej dla młodzieży „Rack`owisko”
9 VI godz. 15.30  Prezentacja grupy 
rytmiczno- tanecznej MOK Olkusz
10 VI godz. 11.00  Gala miejsko-gminna 
przeglądu teatrzyków dziecięcych oraz 
konkursu religijno-informatycznego 
Uroczyste obchody 20-lecia koła 
astronomicznego MOK Olkusz:
11 VI godz. 12.00  23.00  Pokazy nieba na 
rynku w olkuszu (plamy na słońcu w ciągu 
dnia , księżyc i planety wieczorem) pod  
kierunkiem Tomasza Kundery z udziałem 
studentów obserwatorium astronomicznego 
UJ
12 VI godz. 10.00  Sesja popularno-
naukowa „Spojrzenia na wszechświat” 
- Grzegorz Michałek „Różne oblicza słońca”  
(godz. 10.15) 
- Michał Ostrowski „Obserwacje 
akceleratorów kosmicznych” (godz. 11.00) 
- Wernisaż wystawy „Astrofotografia” 
członków koła astronomicznego MOK  - 
organizator Andrzej Karoń (godz. 11.45) 
- Michał Kusiak i Michał Żołnowski 
„Astronomia dla każdego. I ty możesz 
zostać prawdziwym odkrywcą” (godz. 
12.15)
12 VI godz. 17.00 Uroczystość zakończenia 
roku akademickiego olkuskiegoo 
uniwersytetu trzeciego wieku  wykład prof. 
Marek Urbanik
13 VI godz. 13.00  Festyn w Żuradzie  
(organizator: rada sołecka w żuradzie)
14 VI godz. 8.30  Gala szkoły tańca wena  
- I cz.  godz.9.00 Turniej solistów 
- II cz. godz.11.00  Gala I 
- III cz. godz.15.00  Gala II

14 VI godz. 15.00  Festyn oś. Pakuska 
(organizator: rada osiedlowa)
15 VI godz. 18.00  Letni festiwal organowy  
- Krzysztof Urbaniak /organy/ 
- Teresa Piech /skrzypce/
16 VI godz. 11.00  Finisaż wystawy 
„Bergamo  miasto płk Francesco Nullo”
17 VI godz. 17.00  Wernisaż wystawy 
prac sekcji plastycznej, ceramicznej 
i rzeźbiarskiej MOK Olkusz
22 VI godz. 18.00  Koncert zespołów 
rockowych /rynek/
26 VI godz. 16.00  Prezentacja dorobku 
artystycznego ogniska muzycznego 
„Żaczek”
26 VI godz.17.00  Wernisaż wystawy 
prac studentów olkuskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

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 •

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej 

w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza) 
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, 

że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 
w wyniku adaptacji poddasza powstają nowe lokale mieszkalne o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Mieszkanie można nabyć za kredyt z do�nansowaniem udzielony w ramach programu MdM 

(mieszkanie dla młodych). 

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

Salon Wykończeń Wnętrz
www.korian.com.pl

Olkusz ul. Wiejska 18 (na terenie salonu meblowego Kanita)
salon@korian.com.pl

tel.: (32) 726 41 35, 509 168 384, 507 133 493

• drzwi 
• okna 
• bramy garażowe 
• podłogi 
• sztukateria 
• oryginalne włoskie
   tynki dekoracyjne 
• tapety

Mieszalnia farb:

NISKIE CENY WYSOKIE RABATY

PROFESJONALNY MONTAŻ I DORADZTWO

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

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi

OFERUJEMY: 
- ostrzenie pił widłowych, 
- ostrzenie łańcuchów do pił, 
- nadzędzia spawalnicze, 
- narzędzia pneumatyczne 

W OFERCIE RÓWNIEŻ: 
- klimatyzacja dla domu i biura 
- sprzedaż montaż serwis 
- czyszczenie dezynfekcja

autoryzowany punkt firmy

Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 535 19 07 12 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

WOlBrOm > Sprzedam działkę o pow 710 m2 
zabudowaną budynkiem usługowo-mieszkalnym 
o pow 460 m2 do dalszej rozbudowy do 600 m2. 
Pełna dokumentacja, ważne pozwolenia na budo-

wę, duży parking na działce na ok 12 samochodów 
wszystkie media, 100m od Rynku. Cena: 300.000 zł              

tel. 500 749 505

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie, 38 m2,  
IV piętro, niski czynsz, ul. Legionów Polskich.  

Tel. 517 542 990

KINO ZBYSZEK
„LISTONOSZ PAT” PROD. W. BRYT. 
6 VI - 11 VI GODZ. 17.00 
„GODZILLA 3D” PROD. USA 
6 VI - 11 VI GODZ. 19.00
„POWSTANIE WARSZAWSKIE”          
PROD.POLSKA 
13 VI GODZ. 16.00 
14 VI – 18 VI GODZ. 18.00
„SĄSIEDZI” PROD. USA napisy 
13 VI GODZ.17.30 
14 VI – 18 VI GODZ. 20.00
„CZAROWNICA 3D” PROD. USA 
20 – 25 VI GODZ. 15.00 (DUBBING) ,  
                             17.00 (NAPISY)
„TEORIA WSZYSTKIEGO” PROD. W. 
BRYT./RUMUNIA  napisy 
20 – 25 VI GODZ. 19.00
„MILION SPOSOBÓW JAK ZGINĄĆ NA 
ZACHODZIE” PROD. USA napisy 
27 VI – 2 VII GODZ. 18.00
„NA SKRAJU JUTRA” PROD. USA  
napisy 
27 VI – 2 VII GODZ. 20.30
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rzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj 
pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

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

Świat należy
do kobiet

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

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WYMIANA OPON OD 40 zł

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WYMIANA OPON OD 40 zł

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

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

WIOSNĄ ZAPRASZAMY 
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI 

W PROMOCYJNEJ CENIE

WIOSNĄ ZAPRASZAMY 
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI 

W PROMOCYJNEJ CENIE

STUDIO FRYZUR

Aneta Piekarz tel. 733 305 300

damsko-męskie

2 PIĘTRO

1 PIĘTRO

Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 27

STUDIO URODY FANTAZJA
tel. 790 220 182 /fantazjaolkusz

Przy usłudze powyżej 60 zł 
zabieg aqua SPA na włosy GRATIS!

Ponadto 
NOWOCZESNA LASEROTERAPIA

oraz pełen zakres usług kosmetycznych

vacum
masaż rolkami
laser bistymulacyjny
fale radiowe
lipokawitacja
ultradźwiękowa

wyszczuplanie
modelowanie
ujędrnianie
likwidacja celulitu
lifting
skuteczne
odmładzanie

Zabiegi są
skuteczne

i bezbolesne

�

�
�

�
�

�
�
�
�
�

�

NAJWIĘKSZY WYBÓR
LIQUIDÓW

I e-PAPIEROSÓW 

BIEDRONKA ul. Sławkowska 13, Olkusz 

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

MACHINA Paweł Bretner

• odsysanie
• sprawdzanie 
   szczelności
• napełnianie 
   czynnikiem
• odgrzybianie
• naprawa

KONKURENCYJNE CENY!!!
ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek 

tel. 500 855 535

SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ
KompraBIURO RACHUNKOWE

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

tel. kom 608 696 097

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

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

pOlicja
• 26.05. Wolbrom. Włamanie do 

mieszkania na ulicy Skalskiej 
W Wolbromiu nieustalony do 
chwili obecnej sprawca wyła-
mał wkładki zamków w drzwiach 
wejściowych do mieszkania przy 
ulicy Skalskiej. Skradziono pie-
niądze, monety okolicznościowe 
oraz biżuterię. Dochodzenie w 
tej sprawie prowadzą policjanci 
z Wolbromia.

• Seria włamań do mieszkań  
Kilka dni temu usiłowano się 
włamać do mieszkania na 
osiedlu Młodych. W miniony 
poniedziałek  nieustalony do 
chwili obecnej sprawca wyłamał 
wkładki dwóch zamków i usi-
łował dostać się do mieszkania 
na ulicy Korczaka.  Również 26 
maja 2013 roku włamano się 
do mieszkań przy ulicy Krasiń-
skiego i Baczyńskiego. Łupem 
włamywaczy padła  biżuteria. 
We wszystkich tych przypadkach 
metody działań sprawców były 

podobne. Złodzieje najpierw 
zniszczyli zamki w drzwiach a 
potem, w dwóch przypadkach, 
ograbili mieszkania.
Jak działają włamywacze? 
Zwykle włamaniami do mieszkań 
zajmuje się grupa osób. Najczę-
ściej działają   w godzinach po-
rannych, kiedy ludzie wychodzą 
z domu. Tak było w przypadkach 
opisywanych powyżej. Złodzie-
je przed włamaniem zwykle 
dzwonią kilka razy do mieszkań. 
Upewniają się czy ktoś jest w 
mieszkaniu. Jeśli ktoś jest w 
domu, to grzecznie przepraszają 
i mówią, że pomylili mieszkania. 
Prostym i dobrym sposobem jest 
sąsiedzka czujność. Zwracajmy 
uwagę na osoby obce przeby-
wające na klatce schodowej. 
W sytuacji, gdy wyjeżdżamy, 
poprośmy sąsiada o doglądanie 
naszego mieszkania, aby za-
bierał pocztę, ulotki reklamowe 
ze skrzynki pocztowej lub spod 

drzwi. Warto także zainwestować 
w solidne drzwi i zamki.

• 25.05. Uczestnicy bójki zatrzy-
mani    
Około godziny 22.00 policjanci 
z  patrolówki zatrzymali trzech 
mężczyzn, którzy uczestniczyli 
w  ulicznej bójce. Dwaj z  nich  
to olkuszanie, trzeci z  nich jest 
mieszkańcem Krzywopłotów. 
Byli kompletnie pijani. Noc 
spędzili  w izbie wytrzeźwień. Za 
udział w bójce mężczyznom grozi 
do 3 lat pozbawienia wolności.

• 24.05. Olkusz. Włamali się do 
garażu  i ukradli opony i piłki 
W  minioną sobotę w  Olkuszu 
nieznany sprawca  włamał się 
do garażu przy ulicy Kochanow-
skiego, z  którego  ukradł opony 
i  piłki do gry. W  tym samym 
czasie usiłowano włamać się 
do innego garażu na tej ulicy. 
Sprawca został najprawdopo-
dobniej spłoszony. Dochodzenie 

w tej sprawie prowadzą policjan-
ci   z Olkusza.

• 22.05. Włamanie do altany 
Policja ustala sprawcę włamania 
do altany letniskowej w  Kwa-
śniowie Górnym przy ulicy 
Sportowej, który ukradł pompę 
i kable. Straty w wysokości 1000 
złotych poniósł mieszkaniec So-
snowca. Sprawę prowadzą poli-
cjanci z Klucz.

• 22.05. Kradzież z włamaniem 
do samochodu w  Kluczach 
22 maja 2014 roku nieustalony 
do chwili obecnej sprawca wybił 
szybę  w  samochodzie Peugeot, 
który był zaparkowany w  Klu-
czach przy ulicy Rabsztyńskiej. 
Z  pojazdu skradziono saszetkę. 
Sprawca odpowie za kradzież 
z włamaniem. Grozi mu kara po-
zbawienia wolności od roku do 
lat 10.

Świadkowie uszkodzeń pojazdów proszeni o kontakt:
• Policja szuka świadków uszkodzenia pojazdu marki Toyota Corolla. Do zdarzenia doszło 19 maja 2014 roku w przedziale czasowym od 10.25 do 1 w nocy na parkingu przy 

Centrum Ogrodniczym w Olkuszu. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat proszone są o kontakt z prowadzącym sprawę, tel. 32 6478234 lub 997.
• 13 maja 2014 roku około godziny 14.30 w Olkuszu na ulicy Westerplatte  naprzeciwko przedszkola uszkodzone zostało Audi A6.  Sprawcą uszkodzenia był kierujący białym 

pojazdem, który cofając uszkodził błotnik. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat proszone są o kontakt z prowadzącym sprawę, tel. 32 6478234 lub 997.
• W dniach 21-24 maja 2014 roku na parkingu w rejonie bloku nr 8 przy Alejach 1000-Lecia w Olkuszu uszkodzono tył pojazdu marki Ford Fiesta. Ewentualni świadkowie tego 

zdarzenia proszeni są o kontakt z prowadzącym sprawę, tel. 32 6478234 lub 997.                                                                                                                                            
• Olkuska Policja poszukuje sprawcy zdarzenia, które miało miejsce 24 maja 2014 roku około godziny 10.00 na dworcu PKS w Olkuszu. Kierujący bordowym BMW (hiszpańskie 

tablice rejestracyjne) wjechał z dużą prędkością na teren dworca, wpadł w poślizg i uderzył w zaparkowany tam autobus. Osoby, które posiadają informacje na temat kierującego 
tym pojazdem proszone są o kontakt z prowadzącym sprawę, tel. 32 6478234 lub 997.

1 czerwca 2014r.  na boisku szkolnym w Osieku odbył 
się „PIKNIK RODZINNY”. Organizatorem była Szkoła 
Podstawowa im. J. Kochanowskiego w  Osieku 
oraz Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa 
Kalasancjusza w Warszawie.
Nie brakowało tu atrakcji dla dzieci oraz ich opiekunów. 
Każdy mógł wziąć udział w  sportowych konkursach 
rodzinnych (strzelanie, rzut do kosza, hula hop, skakanka 
strzał do bramki – piłka nożna, przeciąganie liny), 
rodzinnychwarsztatach plastycznych, obejrzeć występy 
wokalne i  taneczne dzieci i  młodzieży. Dodatkowymi 
atrakcjami były przejażdżka konna, malowanie twarzy 
i  pyszne ciasta oraz zapiekanki, kiełbaski z  grilla 
oraz inne smakołyki. Partnerzy tej imprezy to: Parafia 
Rzymskokatolicka w  Osieku, LKS „Spójnia” w  Osieku, 
OSP w  Osieku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w realizacji tej imprezy!

PIKNIK RODZINNY W OSIEKU
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

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

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

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

www.tomaks-sill.pl

- SILL

Posiadamy w sprzedaży ponad 40 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, 
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny 

rolnicze oraz budowlane JCB.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie 
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie 

dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności 
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując 

rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. 
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję 

jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego 
na południu Polski. 

OLKUSZ
Mariusz Bąk
28-130 Stopnica, Szczeglin 30
tel. 501 435 596, 509 971 107

Krzysztof Augustowski
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

STOPNICA


