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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

ECO-DOM

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

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

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

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

SKUTERY
SERWIS “U PANA LESZKA”
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• 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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

PROJEKTOWANIE W 3D
ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

OPTYK

MEBLE NA WYMIAR
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com
www.duodampex.pl

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

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

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

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

Podświetlana
Klawiatura dla Gracza
A4T Bloody B120

Cena: 98,00 PLN
ilość sztuk ograniczona

Do każdego laptopa
markowa torba gratis
TANIE TUSZE I TONERY, Z NAMI TANIE DRUKOWANIE
KASY FISKALNE, SERWIS LAPTOPÓW pełny zakres usług
Największy wybór - Akcesoriów dla Gracza

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

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

LOMBARD
WIOSENNA
OBNIŻKA CEN!!!

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7 - 16 , Sob 8 - 14
30

00

00

00

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

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

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

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

ATRAKCYJNE
CENY ZŁOTA!!!

od 100 do 120zl za gram
32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl
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Informacje

PORADY PRAWNE

Zasiedzenie nieruchomości
Jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieruchomości jest zasiedzenie. Do nabycia własności nieruchomości w ten sposób, dochodzi na skutek upływu
czasu. Jednak, aby można było stwierdzić, iż doszło do
jej zasiedzenia należy spełnić łącznie dwie przesłanki.
Po pierwsze: ten, kto włada nieruchomością, musi być posiadaczem
samoistnym. W praktyce oznacza to,
że powinien postępować z nieruchomością, jakby był jej właścicielem
(m.in. opłacać podatki, dokonywać
potrzebnych napraw, uprawianie nieruchomości rolnej czy fakt zameldowania i zamieszkiwania w niej). W ten
sposób wyraża ona wolę wykonywania względem nieruchomości prawa
własności. Sąd Najwyższy w wyroku
z 19 grudnia 2000 roku sygn. akt V
CKN 164/00 wskazał, że posiadaczem
samoistnym jest osoba, której zakres
faktycznego władania rzeczą jest taki
sam jak właściciela i która znajduje się
w położeniu pozwalającym na korzystanie z rzeczy w taki sposób, jak może
to czynić właściciel.
Po drugie: musi upłynąć odpowiedni
czas. Aby doszło do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, posiadanie
samoistne powinno trwać nieprzerwanie przez odpowiedni czas, tj. 20 lub 30
lat, w zależności od dobrej lub złej wiary posiadacza. Upływ tego wymaganego okresu liczy się od momentu objęcia
rzeczy w posiadanie samoistne. Dobra
wiara, która skraca czas potrzebny do
zasiedzenia, polega na usprawiedliwionym w danych okolicznościach przekonaniu posiadacza, że przysługuje
mu prawo własności. Posiadacz musi
być o tym przekonany w momencie
objęcia rzeczy w posiadanie. Jeżeli

w późniejszym okresie dowie się, że
kto inny jest właścicielem, nic to nie
zmienia – termin zasiedzenia pozostaje dwudziestoletni, na co wskazał
Sąd Najwyższy w postanowieniu
z dnia 1 grudnia 2010 roku sygn. akt
I CSK 35/10). Natomiast trzydziestoletni termin jest wymagany wtedy,
gdy posiadacz wiedział lub powinien
był wiedzieć o tym, że nie jest właścicielem posiadanej nieruchomości
(zła wiara). Sąd Najwyższy w uchwale
z dnia 6 grudnia 1991 roku sygn. akt
III CZP 108/91 stwierdził, że nie jest
w dobrej wierze posiadacz samoistny,
który nabył posiadanie nieruchomości
na podstawie umowy mającej na celu
przeniesienie własności, zawartej bez
zachowania formy aktu notarialnego.
Osoba taka bowiem zdaje sobie sprawę
z tego, że nie nabywa prawa własności.
Do okresu wymaganego do zasiedzenie można doliczyć czas posiadania
nieruchomości przez poprzednika,
jeśli posiadanie przeszło na inną
osobę, np. w wyniku dziedziczenia.
Dzięki temu nastąpi zachowanie
ciągłości posiadania. W przypadku
gdy poprzednik był w złej wierze, to
okres jego posiadania można doliczyć, ale wówczas termin wymagany
do zasiedzenia będzie wynosił 30
lat i to nawet wówczas, gdy obecny
posiadacz pozostaje w dobrej wierze, na co wskazał Sąd Najwyższy
w postanowieniu z dnia 3 listopada

1966 roku sygn. akt III CR 223/66.
Spełnienie wszystkich powyższych
przesłanek zasiedzenia, pozwala
osobie, która co do zasady nabyła
własność w drodze zasiedzenia,
potwierdzenia powyższego w drodze
orzeczenia sądowego, gdyż orzeczenie to jest dowodem nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie
i stanowi podstawę wpisu prawa własności do księgi wieczystej.
Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany. Jeżeli
wnioskodawca nie wskaże innych
zainteresowanych, orzeczenie może
zapaść dopiero po wezwaniu innych
zainteresowanych przez ogłoszenie.
Jeżeli w terminie wskazanym w orzeczeniu nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd
stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało
ono udowodnione.
Sądem właściwym do złożenia
wniosku o zasiedzenie jest sąd rejonowy, w którego okręgu położona
jest nieruchomość. Wysokość opłaty sądowej w tej sprawie jest stała
i wynosi 2.000,00 zł. Postanowienie
sądu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości jest dowodem nabycia
jej własności i stanowi podstawę do
wpisu w księdze wieczystej nieruchomości jako nowy właściciel.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

Wakacje – czas na dokształcanie dzieci?
Mamy lato w pełni. Dzieci cieszą się z upragnionych wakacji. Mimo tego
czasu, albo właśnie dlatego, że to pora wypoczynku chciałabym poruszyć
temat związany, w pewnym stopniu, ze szkołą. Mam na myśli kształcenie
dzieci i młodzież wzakresie szeroko pojętej kultury.
Chyba nie będę zbyt odkrywcza
ani też bluźniercza jeśli stwierdzę, że obecnie większość dzieci
i młodzieży wyrasta w atmosferze
zupełnej ignorancji sztuk wizualnych i muzyki. Oczywiście pomijam takie dziedziny jak np. muzyka
pop czy mangha. Są pewne sfery
kultury bardziej spopularyzowane,
modne. To naturalne. Przeraża mnie
jednak brak elementarnej wiedzy
z zakresu historii sztuki czy muzyki. Nie oczekuję od dzieciaków ze
szkoły podstawowej aby wiedziały ile Koncertów Brandenburskich
napisał Bach, czy ile okresów
w swej twórczości miał Picasso.
Nie każdy musi być pasjonatem
malarstwa. Mam jednak głębokie
przeświadczenie, że podstawy wiedzy o sztuce i muzyce są niezbędne dla człowieka, który chce mieć
szerokie pojęcie o świecie. Jestem
przekonana że sztuka, zwłaszcza
muzyka i malarstwo, uwrażliwia
nas. Przez poznanie sylwetek artystów, historii wielkich dzieł, młody
człowiek potrafi uświadomić sobie
jak dużo wysiłku wkłada artysta,
by powstało coś nieprzeciętnego.
Analiza dzieła malarskiego czy
rzeźby uczy dostrzegania intencji
twórcy, odczytywania treści ukrytych w symbolach. Niejednokrotnie
utwór muzyczny czy obraz potrafi
wzruszyć, zaskoczyć, rozśmieszyć,
jednym słowem wywołać emocje.
Jestem przekonana o sensowności
nauki przedmiotów humanistycznych na zasadzie interdyscyplinarnej. Sama pamiętam ze szkoły,
że nie potrafiłam przez długi czas
kojarzyć historii państw i narodów
z rozwojem literatury, sztuki i nauki.
Dopiero gdy zaczęłam interesować

się historią sztuki zauważyłam jak
wszystko jest z sobą powiązane
i układa się w logiczną całość.
Wyrywając historię sztuki z tej
układanki zaburzamy logiczną
całość dziejów ludzkości.
Nie rozumiem, dlaczego od dłuższego czasu w szkołach plastyka
i muzyka jest traktowana po macoszemu. Okrajana do śmiesznego
minimum. Dzieci, rodzice a nawet
nauczyciele często traktują te przedmioty jako mało ważne. Uważam że
jest to krzywdzące wobec dzieci.
Pozbawiamy ich wspaniałej części wiedzy. Rozumiem, że język
angielski jest ważny bo wszędzie
można się nim porozumieć, informatyka to obecnie coś niezbędnego,
matematyka od zawsze była królową
nauk. Wszystko racja, ale dlaczego
nie doceniamy siły artystycznych
przedmiotów? Przecież nawet jeżeli
nasze dziecko nie zostanie architektem, malarzem czy skrzypkiem to
sztuka może przydać się każdemu:
w życiu lekarza, informatyka czy
tłumaczki. Pomijając wspomniane już uwrażliwienie na piękno,
może się zdarzyć, że w przyszłości
grafik komputerowy będzie musiał
zaprojektować np. plakat w stylu
kubistycznym, tłumaczka będzie
oprowadzać zagranicznych gości
i będzie musiała powiedzieć coś
o Kościele Mariackim w Krakowie,
a lekarz będzie składać potłuczoną
dłoń pianisty. Sztuka jest obecna
w naszym życiu podobnie jak
matematyka, biologia i chemia.
Nie zdajemy sobie sprawy z tego
kiedy wiedza na jej temat będzie
nam przydatna.
W świecie, gdzie dzieci bombardowane są reklamami cudownych

zabawek,
ot u m a n ia ne
grami komputerowymi,
uczone zasad
przetrwania w okrutnej rzeczywistości zauważa się brak skupienia,
odrobiny spokoju i kontemplacji
czegoś naprawdę wartościowego.
Uczmy dzieci jak odróżnić sztukę
od tandety, uczmy ich przystanąć
na chwilę i zastanowić się nad sensem powstałego dzieła, uczmy ich
dostrzegania piękna. Nie wychowujmy robotów, nastawionych na
osiągnięcie celu, pozbawionych
sfery emocjonalnej - pokoleń niewrażliwych ignorantów.
Moja propozycja jest taka: skoro
szkoła kuleje w tej sferze i mamy
wakacje, zaplanujmy czas z dzieckiem tak, żeby pokazać mu, iż
również sztuka może być fajna.
Wysyłając młodocianego potomka na wakacje do Hiszpanii czy
Francji zaopatrzmy go w przewodnik. Niech poczyta o miejscu
do którego jedzie. Pamiątki i tak
kupi. Pomiędzy wypadami do
parku rozrywki i zoo, znajdźmy
dzień na odwiedzenie galerii np.
Sztuki Polskiej w Sukiennicach,
albo zabierzmy dziecko na balet
„Dziadek do orzechów”. Jest szansa,
że się zachwyci i wyniesie jakieś
nowe doświadczenie, które przyda
mu się w życiu. Spróbujcie, a może
odkryjecie wspólną pasję z dzieckiem. Tego życzę i zachęcam do
działania..
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

Poseł Osuch: To czas próby dla naszej Ojczyzny

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki
rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS). Celem KFS jest pomoc osobom pracującym zagrożonym
utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy
i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę.
W latach 2014 i 2015 środki KFS przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.
Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie następujących działań:
1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub
uprawnień zawodowych,
4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym
kształceniu,
5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Działania dodatkowe: określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy, badanie efektywności wsparcia
udzielonego ze środków KFS, promocja KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania
z KFS.
Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą,
można przeznaczyć środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości:
- 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku na jednego uczestnika,
- 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli należy do grupy mikro-przedsiębiorców, nie więcej jednak niż
do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc
udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Uwaga!
Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania
przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeksu pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych
w umowie z pracodawcą. Pracodawca zwraca do Powiatowego Urzędu Pracy środki KFS wydane na kształcenie
ustawiczne pracownika, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS.
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu w br. złożył zapotrzebowanie na realizację zadań w ramach KFS na kwotę
400 000, 00 zł. Po otrzymaniu decyzji potwierdzającej przyznanie środków Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
ogłosi nabór wniosków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Z posłem Jackiem Osuchem rozmawiamy o kompromitujących rząd Donalda Tuska nagraniach, konsolidacji prawicy oraz ataku na lekarzy, którzy podpisali
Deklarację Wiary.
Redakcja: W poniedziałek odbyło
się spotkanie Prezesa Jarosława
Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobro. Czy jest szansa, aby w najbliższym czasie doszło do konsolidacji
prawicy?

Poseł Jacek Osuch: – W dzisiejszej
sytuacji politycznej i przy obecnej
kompromitacji klasy rządzącej to
niezwykle ważny temat. Podczas
ostatniego posiedzenia naszego
klubu władze partii poinformowały
nas, że rozmowa Prezes Kaczyński
- Zbigniew Ziobro była rzeczowa
i konkretna. PiS przedstawiło bardzo
konkretnie warunki, odżegnując się
od elementów rozliczeń czy odwetu. Były to propozycje na poziomie
wyborów parlamentarnych i wyborów
samorządowych. Prezes nie stawiał
też żadnych warunków personalnych.
Z rozmów wynikało, że wszystko
idzie w dobrym kierunku, choć lider
Solidarnej Polski postawił na zakończenie rozmów zaporowe żądania.
Podsumowując, jesteśmy oczywiście
gotowi zawrzeć wstępne porozumienie zarówno z partią Jarosława Gowina, jak i z partią Zbigniewa Ziobro,
ale musi to być w granicach rozsądku.
To Prawo i Sprawiedliwość jest partią,
która ma dziś realne możliwości, by
odsunąć od władzy skompromitowany rząd Tuska.
Red: Pojawiły się jednak głowy, że
Ziobro stawia bardzo wygórowane
żądania. Czy to prawda?

J. Osuch: - W poniedziałek lider
Solidarnej Polski wręczył Jarosławowi Kaczyńskiemu uchwałę swojej
partii, zawierającą warunki mające
charakter zaporowy. Były w niej

zawarte daleko posunięte roszczenia. Sprowadzałoby się to do tego,
że wszystkie karty byłyby nie w ręku
Prawa i Sprawiedliwości, ale w ręku
naszego kolegi. Tych postulatów było
wiele i dotyczyły zarówno wyborów
samorządowych, jak i parlamentarnych. Jarosław Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że nie chce by PiS było
czymś na kształt AWS-u, czyli formacją, która się nieustannie kłóci. Chcemy samodzielnie wygrać i rządzić
zarówno w Olkuszu jak i w Polsce!
Red. – Czy PiS widzi możliwość
współpracy z Januszem Korwin-Mikke?

J. Osuch – Dla naszej Ojczyzny
to moment próby, jednak są pewne
granice kompromisu. Prezes Kaczyński odrzucił możliwość współpracy
z Januszem Korwin-Mikke. Przypomnę, że nie został on zaakceptowany
nawet przez te najbardziej skrajne siły
europejskie.

Red. – Tygodnik Wprost opublikował treść nagrań - tajnych negocjacji Romana Giertycha z autorem
książki o Janie Kulczyku - dziennikarzem Piotrem Nisztorem. To
kolejne kompromitujące nagrania.
Czy to koniec kariery politycznej
polityków?

J. Osuch: – Jesteśmy świadkami
kolejnej odsłony patologii III RP,
gdzie rządzi przekupstwo, kolesiostwo - sitwa polityków, nieuczciwego
biznesu, adwokatów. To oni dziś rządzą w Polsce. W każdym normalnym
kraju po ujawnieniu takich rozmów
Roman Giertych byłby skończony
jako adwokat i jako polityk. Słuchając
taśm ma się wrażenie, że to jest język

mafii, grup przestępczych. Z rozmowy
jasno widać, że Giertych to człowiek
totalnie bez zasad i skrupułów, skłony
zrobić wszystko dla pieniędzy i wpływów. Lider LPR to dziś człowiek PO.
Jest adwokatem syna Tuska, Nowaka,
Sikorskiego, jego szwagier jest zatrudniony w Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych. Człowiek zupełnie
bez kręgosłupa.
Red. – Na koniec odejdźmy nieco
od polityki. Jak oceni Pan spór
o Deklarację Wiary podpisywaną
przez lekarzy i postępowanie prof.
Bogdana Chazana?

J. Osuch: Lekarze mają prawo deklarować swoją wiarę i postępować zgodnie z sumieniem – od lat gwarantuje
im to klauzula sumienia. Każdy kto
podważa klauzulę sumienia podważa
tolerancję religijną w Polsce. W mojej
ocenie, nie ma podstawy do odwołania prof. Chazana z funkcji dyrektora Szpitala św. Rodziny. Byłoby to
złamanie konstytucji. Przypomnę,
że klauzula sumienia nie jest wymysłem prawicowych polityków sprzed
kilku lat. Funkcjonuje ona od 1966
roku i została ujęta w Kodeksie Etyki
Lekarskiej.

vv Michał Cichocki
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W kasku czy bez...

Rozpoczęły się wakacje, lato w pełni, a wraz ze sprzyjająca aurą mnóstwo wszędzie
miłośników jednośladów. Rower to taki pojazd, który jest używany przez ludzi w każdym wieku, już kilkunastomiesięczne szkraby wkładamy do różnej maści rowerków
ucząc je od małego jaką frajdę może sprawiać taka jazda. Jednak wielu dorosłych
wśród tej rowerowej ekscytacji gubi gdzieś zdrowy rozsądek. W imię jakiejś bliżej
nieokreślonej idei uważają, że kaski ochronne (które z nazwy mają zapewnić bezpieczeństwo) są niepożądane??? Niemodne???? Niepotrzebne????
Bardzo często będąc na spacerze
słyszę pod adresem moich dzieci
komentarze typu „mała dzidzia jeździ w kasku”, czy „jeszcze się jeździć
nie nauczyła i musi w kasku” lub też
stwierdzenie dorosłych że „dzieci
jeżdżą w kaskach bo pewnie dopiero
się uczą”. Tak jakby niebezpieczeństwo wypadku groziło tylko tym
„dopiero się uczącym”. Tak samo
można by powiedzieć, że pasów
bezpieczeństwa w aucie powinni
używać tylko kursanci.
W Polsce nie ma obowiązku noszenia kasku podczas jazdy na rowerze.
Mimo prób wprowadzenia ustawowego obowiązku sprawa przepadła
gdzieś w kuluarach sejmu. Kaski
mają równie wielu przeciwników
jak zwolenników, chociaż tych drugich jest zdecydowanie więcej. Fora
internetowe pełne są komentarzy na
temat następstw noszenia lub braku
tego specyficznego nakrycia głowy.
Jednak, co chyba najbardziej uderza, mnóstwo jest komentarzy osób,
które podczas poważnego wypadku
na rowerze miały kask i przeżyły,
brak jest użytkowników, którzy
nie nosili kasków i uczestniczyły
w wypadkach.
Głowa to taka dziwna część naszego
ciała, niby twarda, a jednak delikatna. Nawet niewielki uraz może
się niekiedy skończyć tragicznie.
Każdy rodzic chce, aby jego dziec-

ko było bezpieczne, aby trzymało
się z dala od wszelkich zagrożeń,
wozimy je w autach w specjalnych
fotelikach, zimą ubieramy czapki
i szaliki, latem wkładamy czapki
i kapelusze od słońca, smarujemy
kremami ochronnymi, nad wodą
uzbrajamy w specjalne rękawki,
dmuchane koła i nie spuszczamy
z oka – dlaczego więc tak wielu
rodziców za nieważne uważa ochronę głowy przed uszkodzeniem? Nikt
nie chce myśleć nawet, że jego dziecko może spotkać jakieś nieszczęście,
ale nawet jeśli pięćdziesiąt upadków
skończyło się tylko otarciem kolana
to pięćdziesiąty pierwszy może się
skończyć ciężkim urazem głowy,
przed którym właśnie ma uchronić
kask.
Jest takie powiedzenie „czego Jaś
się nie nauczył, tego Jan nie będzie

umiał”. Jeśli od najmłodszych lat
nie wpoimy dziecku, że kask czy to
na rowerze, czy na rolkach, czy na
motorze służy ochronie, w późniejszych latach ono nie będzie o tym
myślało, bo to niemodnie, bo fryzura
się zniszczy, bo się będą śmiali…
jeśli w dzieciństwie tłumaczymy
dziecku że kask jest dla początkujących, nie dziwmy się później, że
mając kilkanaście czy dwadzieścia
parę lat wsiądzie na motor i rozwali
głowę, bo przecież już jest zaawansowany. Nasze polskie drogi nie
grzeszą prostotą i gładkością, pełno
w nich niemiłych niespodzianek,
po co więc ułatwiać nieszczęściu
zadanie nie dbając o swoje i swoich
dzieci elementarne bezpieczeństwo.”

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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Najwyższy czas na zmiany!
Na jesieni tego roku mieszkańcy naszego miasta staną przed
wyborem. Wybierać będą między tymi, którzy mają pomysł
na Olkusz, a tymi, którzy nie mają pomysłu na samych siebie.
Między tymi, którzy walczą o zmiany, a tymi, którzy walczą
już tylko o przetrwanie. Pomiędzy tymi, którzy „nie chcą,
ale muszą”, a tymi, którzy nic nie muszą, ale mają chęci,
zapał i energię do pracy. Jeżeli młodzi pójdą do wyborów i zagłosują na
młodych, to może nasze miasto zacznie się zmieniać. Najpierw trzeba
jednak zmienić ludzi, którzy nie sprawdzają się od wielu lat.

Polityka to profesja, której nie
obejmuje wiek emerytalny.
W Olkuszu mamy więc grupę
ludzi, którzy w samorządzie
funkcjonują od zawsze, i co gorsza, mają ambicje, aby pozostać
w nim na zawsze. Co cztery lata
powtarzają więc jak mantrę, że
nadchodzące wybory są dla nich
szansą, którą daje im Bóg, los
bądź też historia (niepotrzebne
skreślić), na uratowanie Srebrnego Grodu przed ostatecznym
upadkiem. Dlatego nie opuszczą
piastowanego urzędu, bo jest jeszcze tak wiele rzeczy do zrobienia,
że muszą powalczyć o kolejną
kadencję. Tym samym wciskają
mieszkańcom Olkusza wyborczą
kiełbasę, która potem odbija się
nieustanną czkawką.
Dlaczego tak jest? – Bo żadnemu
z nich nie zależy na współpracy
między sobą, a już tym bardziej
z mieszkańcami. Tu nie ma Wersalu. Nie ma tu nawet szorstkiej przyjaźni. Jest za to szczera nienawiść,
wzajemne przerzucanie odpowiedzialności oraz walka o wpływy
i pieniądze. A jeśli ma już dojść do

porozumienia ponad podziałami,
to jest to taktyczny sojusz w celu
utrzymania status quo.
Jako mieszkańcy nie jesteśmy
jednak skazani na kolejne cztery lata stagnacji i pielęgnowania
zakulisowych układów. Całkiem
niedawno olkuski wicestarosta
w trakcie udzielanego wywiadu
poruszył ważną kwestię - w olkuskim samorządzie potrzebna jest
pokoleniowa zmiana. A nasze miasto na taką zmianę zdecydowanie
zasługuje.
Dwa lata temu na łamach lokalnej
prasy opublikowany został artykuł, w którym jego autorka starała się odpowiedzieć na pytanie,
dlaczego młodzi olkuszanie nie
angażują się w politykę. Powodów
jest kilka. Brak czasu, obrzydzenie
nieustannymi aferami, o których
informują media oraz nieprzychylny system wyborczy.
Zmiana ordynacji daje jednak
szanse na rewolucję w tej kwestii.
Jednomandatowe okręgi wyborcze
mogą wprowadzić wiele zamieszania i przyczynić się do odświeżenia zabetonowanej olkuskiej Rady

Miejskiej. Wprawdzie w wyborach
do Rady Powiatu, niestety dalej
obowiązują listy wyborcze, ale
pomimo tego, młodzi kandydaci
i w tym przypadku wcale nie są
na straconej pozycji.
W nadchodzących wyborach nie
liczy się bowiem szyld, ale kandydat i to, co sobą reprezentuje.
Dlatego nie zmienimy Olkusza,
dopóki nie wymienimy ludzi,
którzy rządzą nim od lat. Skoro
dotychczasowi włodarze okazują
się być nieskuteczni, najwyższa
pora, aby ich wymienić. Nadchodzi szansa na zmianę, której nie
można zaprzepaścić. Wybór należy
do Ciebie olkuszaninie, nie bój się
więc tej zmiany!

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl
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Jaka będzie Olkuska Karta Dużej Rodziny?
Od czerwca 2014r zaczęła funkcjonować Ogólnopolska
Karta Dużej Rodziny. W związku z tym 3 lipca 2014r. Urząd
Miejski w Olkuszu zorganizował spotkanie, na którym przedstawiono m.in. uregulowania prawne tego programu.

Karta Dużej Rodziny (KDR)
przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od ich dochodu i jest wydawana
bezpłatnie każdemu członkowi tych rodzin. Rodzice mogą
korzystać z Karty dożywotnio,
dzieci - do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki. Karta ta daje
prawo do ulg, zniżek i zwolnień w opłatach za korzystanie
z wybranych usług i przy zakupie
towarów u sprzedawców, którzy
włączyli się w program. Brzmi
interesująco, ale jeśli bliżej
przyjrzymy się programowi, to
niestety dowiemy się, że jego
propozycje często są mało przydatne dla większości rodzin.
Przykładowo oferuje się m.in.
20% zniżki na pobyt w luksusowej Rezydencji Prezydenta RP na
Zamku w Wiśle, czy w Zespole
Rezydencji Belweder-Klonowa
w Warszawie lub np. 5% do 10%
zniżki w ekskluzywnych sklepach
jubilerskich sieci W. Kruk. Nie
ma za to na przykład żadnych ulg
podatkowych…
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest tylko uzupełnieniem dla
gminnych i powiatowych Kart
Dużych Rodzin, które wprowadziło już ponad 200 samorządów w Polsce. W związku z tym,
uczestnicy spotkania w olkuskim Urzędzie Miejskim mieli
możliwość zgłaszania propozycji do przygotowywanej

Olkuskiej Karty Rodzin 3+.
W trakcie spotkania radny Roman
Piaśnik (jedyny radny miejski,
który w nim uczestniczył) przypomniał o prorodzinnych inicjatywach z jakimi wychodził
w ostatnich latach do burmistrza
Rzepki. Radny podkreślił m.in.,
że nadal z całą mocą podtrzymuje swoje propozycje obniżenia
opłat za śmieci, wodę i ścieki
dla wszystkich rodzin z dziećmi
(po 10% ulgi na każde dziecko),
wprowadzenia darmowych przejazdów komunikacją miejską na
terenie gminy dla wszystkich
dzieci z rodzin 3+ oraz znaczącego obniżenia opłat za bilety
jednorazowe i miesięczne dla
wszystkich uczniów, utworzenia żłobków samorządowych
i nowych miejsc w przedszkolach
gminnych, wprowadzenia zniżek
m.in. na basen, kino i dopłat do
podręczników szkolnych oraz
wprowadzenia gminnego zasiłku porodowego. Kończąc radny
Piaśnik podkreślił, że jak dotąd
żadna z tych propozycji nie spotkała się z zainteresowaniem burmistrza Rzepki. Czy przy okazji
wprowadzania Ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny olkuskie
władze zmienią wreszcie swój
stosunek do rodzin z dziećmi?
Ponadto obecni na sali rodzice
do propozycji radnego Piaśnika dodali kolejne. Przykładowo
podnoszono kwestie potrzeby

dof ina nso wania przez
gminę „zielonych szkół” i kolonii oraz zajęć
pozalekcyjnych (m.in. w klubach
spor towych), wprowadzenia
biletów miesięcznych i ulg dla
uczniów na przejazdy do Krakowa, umożliwienia bezpłatnego
korzystania z basenów i obiektów
sportowych na terenie gminy oraz
bezpłatnych podręczników dla
uczniów. Rodzice, którzy przybyli na spotkanie podkreślali, że
mają nadzieję, iż Olkuska Karta
Dużej Rodziny nie będzie tylko
przedwyborczą fikcją, tworzoną
kosztem rodzin wielodzietnych.
Jak będzie wyglądać Olkuska
Karta Dużej Rodziny zależeć
będzie przede wszystkim od Burmistrza Rzepki, który na najbliższej wrześniowej Sesji olkuskiej
Rady Miejskiej ma przedstawić
jej propozycję. Miejmy nadzieje,
że obie oferty – zarówno ogólnopolska jak i olkuska Karta
3+ staną się w końcu realnym
wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci.

vv Robert Rusinek
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OLKUSKI STANDARD
Każdy z nas lubi marudzić. A w krytykowaniu jesteśmy
nawet bardzo dobrzy. Ja też. Dlatego ja też sobie pomarudzę i pokrytykuję. A co!
Na pierwszy ogień mego marudzenia pójdą inwestycje, do których Olkusz delikatnie mówiąc
szczęścia nie ma. Problemem
nie jest to, że tych inwestycji nie
ma, tylko to, że zawsze coś jest
z nimi „nie tak”. Prym w tym
braku szczęścia wiodą inwestycje drogowe. Nikomu nie trzeba
przypominać „zwijanej” drogi
na Podgrabiu, która była znana
w cały kraju, jednak chluby to
Olkuszowi na pewno nie przyniosło. Nie będę tego wątku dalej rozwijał, bo się czerwienię na samą
myśl. Dalej można wskazać na
nieszczęsną obwodnicę Olkusza,
gdzie już wydawało się, że prace
przy niej mają się ku końcowi
i można z niej już korzystać na
odcinku ul. Kochanowskiego.
Jednak, tradycyjnie chciałoby
się napisać, zaczęły się obsuwać
skarpy i zapadać studzienki kanalizacyjne, przez co trzeba było
dokonać poprawek, rozkuwać
asfalt a nawet go zerwać. Podobnie sytuacja wygląda na remontowanej ul. Jana Pawła. Pomijam
skargi, że krawężniki za wysokie,
a to że chodnik za wąski. Tam też
roboty się przeciągały, chodniki
położono by następnie je rozebrać
i znów położyć. Ogólnie już nie
powinno to dziwić. A podobnych
przypadków było jeszcze więcej!
Całkiem niedawno otwarto skatepark. Inwestycja poniekąd słuszna, tym bardziej, że domagały
się jej różne środowiska. Sam

pamiętam, że ponad 4 lata temu
potrzeba jego budowy to był jeden
z głównych tematów poruszanych
na zebraniach olkuskiej młodzieżówki SLD. Oczywiście nie obyło
się bez problemów. Wystarczyło
kilka minut deszczu (nawet nie
ulewy) by skatepark znalazł się
pod wodą. Jak na inwestycję za
kilka mln zł to raczej miejsca
mieć nie powinno. Chociaż może
złośliwcy (a może właśnie optymiści?) mówili, że tylko u nas
mamy dwa w jednym – skatepark
i aquapark. Tylko ten drugi jakby
niepożądany i nieprzewidziany.
A na koniec mój ulubiony temat
– olkuski rynek. Nie byle jaki
rynek, bo w końcu „najpiękniejszy w Małopolsce”. Swoją drogą
chyba nie jestem pełnokrwistym
marudą, bo ta nasza starówka mi
się podoba, ale na tym koniec ciepłych słów. Wracam do narzekania, bo na moją dezaprobatę
zasługuje jego wykorzystanie
i przeznaczenie. Póki co można
stwierdzić, że jedyną atrakcją na
rynku pozostaje fontanna, do której z resztą i tak nawet wchodzić
nie wolno. W ciągu dnia rynek
zamienia się w jeden wielki parking. Zaś wieczorami i w weekendy niewiele się na nim dzieje.
Z rzadka jakiś koncert, jak np.
w ostatnią niedzielę, tudzież przejazd Tour de Pologne, i w sumie
tyle. Kiedyś co roku były porządne Dni Olkusza. W tym roku
pierwotnie miało takiej imprezy

nie być, ale
że jesienią
wyborcy
dokonają
oceny działalności samorządowców to nagle
okazało się, że taka impreza jest
potrzebna i musi się odbyć. Oczywiście robiona na szybko, byle
jak. Dopiero niedawno zaczęto
szukać artystów, którzy mogliby wystąpić w sierpniu podczas
olkuskiego święta. Wydaje się, że
w czerwcu 2014 roku powinno się
rozpocząć przygotowania i powinno się szukać zespołów na Dni
Olkusza ale w 2015 roku. Ale to
Olkusz, chciałoby się powiedzieć,
„tego nie ogarniesz”.
Czy Olkusz musi charakteryzować bylejakość i niedociągnięcia
wszelkich inwestycji? Wiem, że
czasem o tym decyduje przypadek i zrządzenie losu, ale niektóre
sytuacje jest się w stanie wyeliminować. Będę złośliwy i napiszę, że
szczęściu trzeba pomagać, a zatem
może trzeba dokonać zmian we
władzach? Jedno jest pewne, wcale nie musi tak być z tymi inwestycjami, ale widocznie póki co
jest to pewien standard. Olkuski
standard.
P.S. Zapraszam na mój profil na
facebook’u - facebook/com/przybylskidawid, gdzie możemy sobie
wspólnie pomarudzić.

vv Dawid Przybylski
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Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
PION ONKOLOGICZNO-PALIATYWNY W NOWYM SZPITALU

PORADNIA ONKOLOGICZNA
prowadzącym jest dr nauk medycznych specjalista chirurgii
onkologicznej Norbert Kubański.
Głównym celem poradni jest diagnostyka zmian podejrzanych
o charakter nowotworowy. W poradni diagnozujemy pacjentów
z podejrzeniem zmiany złośliwej lub nieprawidłowym wynikiem testu np.
kał na krew utajoną, PSA, kolonoskopii, mammograﬁi czy innego
niepokojącego wyniku testu lub badania. Zapewniamy opiekę pacjentom przed, w trakcie i po leczeniu specjalistycznym: chemio-, radioi hormonoimunoterapii.
Dla rozszerzenia diagnostyki w poradni możemy wykonać biopsję
cienkoigłową, która polega na pobieraniu materiału komórkowego
poprzez nakłucie badanego narządu igłą pod kontrolą USG, badanie
pozwala na wczesne rozpoznanie zmian chorobowych o przebiegu
łagodnym jak i złośliwym w bardzo krótkim czasie.
W poradni istnieje możliwość wykonania bez skierowania biopsji
stwierdzonego już wcześniej wola guzkowatego celem oceny
cytologicznej zmian ogniskowych w tarczycy co pozwala pacjentom
oczekującym na wizytę w Poradni Endokrynologicznej na szybsze
zdiagnozowanie zmian bez oczekiwania w kolejce do lekarza
endokrynologa.
Poradnia Onkologiczna ściśle współpracuje z Oddziałem Chirurgii,
którego kadra cały czas poszerza zakres wykonywanych operacji
chirurgii ogólnej, endokrynologicznej, gastroenterologicznej oraz
onkologicznej.
Do poradni nie jest wymagane skierowanie, natomiast przed wizytą
u onkologa należy przygotować dokumentację medyczną związaną
z przebytym leczeniem lub wyniki innych badań diagnostycznych.
Tel. kontaktowy: 32 758 12 99

PORADNIA SCHORZEŃ SUTKA
prowadzącym jest dr nauk medycznych specjalista chirurgii
onkologicznej Norbert Kubański.
Poradnia przyjmuje pacjentki ze skierowaniem od lekarza.
Objawy chorobowe dotyczące piersi, takie jak ból, obrzęk czy wyczuwanie
guzków, często wiążą się z obawą poważnej choroby, przede wszystkim
możliwości rozwoju raka piersi. Najczęściej przyczyną są zmiany łagodne
i zaburzenia związane z poziomem hormonów oraz inne choroby piersi nie
związane z ryzykiem rozwoju nowotworu. Niemniej każdy niepokojący objaw
i nowa zmiana powinna być wyjaśniona. Objawy zmian łagodnych
i złośliwych często są podobne i tylko dokładna diagnostyka jest w stanie
rozstrzygnąć o dalszym postępowaniu.
Tel. kontaktowy: 32 758 12 99

DZIENNY ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII:
ordynatorem jest lek. med. Ewa Burakowska internista,
konsultantem dr onkologii klinicznej Beata Vogelgesang-Żuchowska
Chemioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów.
W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji
pacjenta, chemioterapia może być albo główną dla danego pacjenta linią
terapeutyczną, a może być jedynie częścią wspomagającą leczenia
skojarzonego z radioterapią i chirurgią onkologiczną.
Oddział prowadzi leczenie pacjentów chemioterapią w trybie ambulatoryjnym
od pon-pt w godz 7.00-14.35, przyjmuje chorych ze skierowaniami z Poradni
Onkologicznej w Olkuszu oraz Instytutu Onkologii.
W Oddziale Chemioterapii kwaliﬁkuje się do leczenia chemioterapią
chorych z pionu pulmonologicznego i ze skierowania oraz lekarza
rodzinnego /środa godz. 10,00/. Pomaga się chorym przy powikłaniach
chemioterapii /nawadnianie, leki wspomagające/
Tel. kontaktowy: 32 758 13 35

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów

2250 łóżek szpitalnych

109 oddziałów

ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ:
ordynatorem jest lek. med. Ewa Burakowska internista
Głównym celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorego
poprzez niesienie pomocy pacjentom leżącym i cierpiącym głównie na
choroby nowotworowe po zakończeniu leczenia przyczynowego.. Obejmuje
ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych oraz wspomaganie rodziny chorego
w czasie trwania choroby.
Oddział Dzienny Chemioterapii Onkologicznej oraz Oddział Opieki Paliatywnej współpracują ze Stowarzyszeniem Zielone Światło /stowarzyszenie osób
wyleczonych i chorych na nowotwory/, współorganizując akcje proﬁlaktyczne
w chorobach nowotworowych /heppeningi/ oraz wykłady dla młodzieży
w szkołach, a także konferencje naukowe.
Pion onkologiczno-paliatywny ściśle współpracuje z Instytutami Onkologii
i Radioterapii oraz innymi placówkami opieki zdrowotnej, które świadczą tego
typu usługi.
Tel.kontaktowy: 32 758 12 78

Nowy Szpital w Olkuszu

Grupa NOWY SZPITAL to:
13 szpitali

PORADNIA OPIEKI PALIATYWNEJ
prowadzącym jest lek. med. Maria Michalska-Kieres
specjalista medycyny paliatywnej
Opieka paliatywna w warunkach ambulatoryjnych kierowana jest do osób
chorych po zakończeniu leczenia przyczynowego , które w stanie ogólnym
dobrym mogą przybyć do poradni. Specjalistyczna opieka polega na
leczeniu objawów bólowych, depresyjnych oraz wymiotnych, w razie
potrzeby pacjenci mogą liczyć na wsparcie psychologa.
Tel. kontaktowy: 32 758 12 78; rejestracja 32 758 12 10.

Dlatego:

zmieniamy się dla pacjentów
poszerzamy zakres świadczonych usług

3700 pracowników

dbamy o bezpieczeństwo ﬁnansowe szpitala

212 poradni specjalistycznych

655 000 osób
objętych opieką medyczną

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

WYDARZENIA KULTURALNE

Kompra
BIURO RACHUNKOWE

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

Zakres działalności

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

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
"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

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

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

KINO ZBYSZEK
„JAK WYTRESOWAĆ SMOKA” 3D
(dubbing)
11 – 16 VII GODZ. 17.00
„WYPISZ WYMALUJ MIŁOŚĆ” 2D
(napisy)
11 – 16 VII GODZ. 19.00
„RIVIERA DLA DWOJGA” 2D (napisy)
18 – 19 ; 21 - 23 VII GODZ. 17.00
20 VII GODZ.11.00
„GWIAZD NASZYCH WINA” 2D (napisy)
18 – 19 ; 21 - 23 VII GODZ.19.00
20 VII GODZ.21.00
„GANG WIEWIÓRA” 2D (napisy)
25 – 30 VII GODZ.17.00
„ZACZNIJMY OD NOWA” 2D (napisy)
25 – 30 VII GODZ.19.00
POZOSTAŁE WYDARZENIA
5 VI godz. 17.00 Wykład w ramach
olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Emilia Gzyl „Dalekie wewnętrzne podróże 
naturalne metody samoleczenia”
PROGRAM IMPREZ MIEJSKIEGO
OŚRODKA KULTURY W OLKUSZU:
KONCERTY - LIPIEC 2014
6 VII godz. 18.00 – Koncert zespołu „Waamp”
/Rynek Olkusz, w razie niepogody sala
widowiskowa Domu Kultury Olkusz/
13 VII godz. 18.00 – Koncert organowy –
Andrzej Nurcek /organy/ /bazylika mniejsza pw.
Św. Andrzeja apostoła w olkuszu/

20 VII godz. 18.00 – Koncert młodzieżowej
Orkiestry Regionu Kopenhagi „Dusika” /Rynek
olkuski, w razie niepogody Dom Kultury, ul.Fr.
Nullo 29/
27 VII godz. 18.00 –Koncert organowy:
Dan Lönnqvist (Finlandia) – organy
Urszula Mizia – wiolonczela
/Bazylika mn. pw. Św. Andrzeja Ap. w Olkuszu/

15.07 godz. 11.00 –Wakacje w muzeum "Zwierzaki Z Czarnego Lądu" – Papierowe pacynki
- Zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci
powyżej 7 lat - ul. Szpitalna 32 (zapisy do 14.07. tel. 32 754 44 55)
16.07. godz. 11.00 –„Akwarelą Malowane” –
Zajęcia Plastyczne - MDK ul.Fr. Nullo 29 (zapisy
dodn.14.07 – Tel. 32 643 11 20)
17.07. godz. 11.00  – Wakacje w muzeum WAKACJE Z MOK W OLKUSZU
"Śladami Mistrza Władysława Wołkowskiego"
– LIPIEC 2014
- Wełniane Obrazy - Zajęcia twórcze dla dzieci
1 - 31.07.  – Wystawa pt. "Pejzaż" /Pawilon
powyżej 7 lat - ul. Szpitalna 32 (Zapisy do 16.07.
Wystawienniczy MOK, ul. Szpitalna 32/
- Tel. 32 754 44 55)
10.07 godz. 11.00  –Wakacje w Muzeum 18.07 godz. 11.00 –Wakacyjne Kino Dla
"Magiczne Akwarium" - Zajęcia Twórcze dla dzieci Młodzieży /MDK ul. Fr. Nullo 29/
powyżej 7 Lat - ul. Szpitalna 32 (zapisy do 9.07
18.07 godz.12.30  –Zabawy z tańcem dla
- Tel. 32 754 44 55)
maluchów od lat 3 /Obowiązkowe obuwie
11.07 godz. 11.00 –Wakacyjne kino dla
zmienne - MDK, ul. Fr. Nullo 29
młodzieży /MDK ul. Fr. Nullo 29/
21.07 godz.11.00 –Wakacyjne Kino Dla Dzieci
11.07 godz. 12.30  –Gry I Zabawy Ruchowe
/MDK, ul. Fr. Nullo 29/
Dla Maluchów Od Lat 3 /Obowiązkowe Obuwie
22.07 godz.11.00  –Wakacje w muzeum
Zmienne - MDK ul. Fr. Nullo 29 /
- "Mieszkańcy Mórz I Oceanów" – Zajęcia
14.07 godz. 11.00 –Wakacyjne kino dla dzieci
plastyczne dla dzieci powyżej 7 lat - ul. Szpitalna
/MDK ul. Fr. Nullo 29/
32 (zapisy do 21.07 - tel. 032 754 44 55)
14.07 godz. 12.30  –Joga dla dzieci z
23.07 godz.11.00  –"Filcowe broszki"- warsztaty
elementami dramy i improwizacji – zajęcia dla
rękodzielnicze dla dzieci od lat 6 - MDK ul. Fr.
dzieci od lat 5- MDK, ul. Fr. Nullo 29 (Zapisy
Nullo 29/ (zapisy do dn. 21.07. – tel. 32
do dn.11.07 – Tel. 32 643 11 20) Mile widziana
643 11 20)
własna karimata.
24.07 godz.11.00  – wakacje w muzeum
14.07 godz. 17.00 –Joga – Anatomia
- "Twarze i Maski" - zajęcia ekspresyjno –
Świadomości Ciała – Improwizacja w tańcu
twórcze, na podstawie masek afrykańskich,
- Zajęcia dla młodzieży powyżej 14 lat i dorosłych dla dzieci powyżej 7 lat ul. Szpitalna 32
- MDK,ul. Fr. Nullo 29 (Zapisy do dn. 11.07. – Tel.
(zapisy do 23.07. - tel. 32 754 44 55)
32 643 112 0) Mile widziana własna karimata.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W okresie wakacyjnym tj. od 01.07.2014 r. do 31.08.2014 r.
ZKG „KM” w Olkuszu wprowadza ograniczenia w kursach autobusów.
Całkowicie zawieszona będzie linia 466.
Szczegółowy wykaz ograniczeń w kursach znajduje się na stronie internetowej Związku
www.zkgkm-olkusz.pl.

Reklamy

5

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

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

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

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

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

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

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

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469
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Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi
OFERUJEMY:

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

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

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

WIOSNĄ ZAPRASZAMY
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI
W PROMOCYJNEJ CENIE

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

- klimatyzacja dla domu i biura
- sprzedaż montaż serwis
- czyszczenie dezynfekcja

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie,
38 m2, IV piętro, niski czynsz,
ul. Legionów Polskich.
Tel. 517 542 990

-

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

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

AUTO-PLAST Sp. J.
• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •
• Naprawy bieżące, części i akcesoria
do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

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

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

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 74 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Mieszkanie można nabyć za kredyt z dofinansowaniem udzielony w ramach programu MdM
(mieszkanie dla młodych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

POLICJA
• 25.06. Zdarzenie drogowe na
skrzyżowaniu na osiedlu Pakuska
W godzinach popołudniowych 25
czerwca 2014 roku na skrzyżowaniu
ulicy Biema z Alejami 1000-Lecia
zderzyły się dwa pojazdy. Jak wynika
ze wstępnych ustaleń Policji kierujący VW Polo najprawdopodobniej
wymusił pierwszeństwo przejazdu
prawidłowo jadącemu pojazdowi
Renault 19. W wyniku zdarzenia
kierowca renault trafił do szpitala
w Olkuszu z raną głowy. Obaj kierujący - mieszkańcy Olkusza byli trzeźwi.
• 25.06. Rowerzysta ciężko ranny w
wypadku drogowym w Bukownie
Około godziny 11.30 w Bukownie na ulicy Bukowskiej doszło do
poważnego wypadku drogowego
z udziałem rowerzysty. Kierujący
pojazdem dostawczym jadąc z Jaworzna w kierunku Bukowna najechał na rowerzystę, który z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn
zjechał na środek jezdni. 61-letni
rowerzysta, mieszkaniec Zagłębia,
w stanie ciężkim został przewieziony
do szpitala w Sosnowcu. Kierujący dostawczym Iveco był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki.
• 26.06. Włamanie do domu w Zadrożu. Skradziono meble i dywan
26 czerwca 2014 roku nieustalony
do chwili obecnej sprawca włamał
się do domu w Zadrożu. Ukradł
meble i dywan. Pokrzywdzona oszacował straty na około 3000 tysiące
złotych. Policjanci z Wolbromia
ustalają sprawcę tego włamania.
• 26.06. Gołaczew. Kradzież portfela w domu. 		
Policjanci z Wolbromia ustalają
sprawcę kradzieży portfela w Gołaczewach – Stara Wieś. W czasie
nieobecności domowników, nieustalony do chwili obecnej sprawca ukradł portfel z pieniędzmi w

•

•

•

•

kwocie 2.300 złotych na szkodę
sześćdziesięciopięciolatka.
28.06 - 02.07. Włamania do
domków letniskowych w okolicy Pazurka		
Nieustalony do chwili obecnej sprawca włamał się do dwóch sąsiadujących ze sobą domków letniskowych
i budynków gospodarczych. Skradł
elektronarzędzia, narzędzia ogrodnicze
oraz alkohol na szkodę 35 i 48 letnich
mieszkańców Olkusza.
30.06. Zatrzymano sprawcę kradzieży telefonu
Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy zatrzymali
45 letniego mieszkańca Olkusza sprawcę kradzieży telefonu komórkowego. Do zdarzenia doszło w garażu przy ul. Miłej w Olkuszu gdzie
mężczyzna wykorzystując nieuwagę
czterdziestoczteroletniego mieszkańca Olkusza ukradł mu telefon
komórkowy Samsung Galaxy s2
o wartości 700 złotych. Policjanci
przeszukali okolice, kilkanaście minut potem zatrzymali złodzieja. Zanim jednak przedstawili mu zarzut,
mężczyzna trzeźwiał w policyjnym
areszcie albowiem miał ponad dwa
promile alkoholu.
30.06. Uszkodzenie pojazdu
na parkingu przy ul, Traugutta
w Olkuszu 		
Nieustalony do chwili obecnej
sprawca na parkingu przy ul. Traugutta w Olkuszu uszkodził pojazd
marki Opel Vectra dokonując wgniecenia lewego przedniego błotnika
i uszkodzenia lakieru na przednich
lewych drzwiach. Dwudziestodziewięcioletni właściciel pojazdu poniósł
straty w wysokości 1500 złotych.
01.07.
Zatrzymano
poszukiwanego
od
2006
roku
mężczyznę		
Około godziny 20.00 w Olkuszu na
ul. Orzeszkowej policjanci Ogniwa

•

•

•

•

Patrolowo-Interwencyjnego z Komendy zatrzymali trzydziestosześcioletniego mieszkańca Olkusza.
Mężczyzna od 7 lat poszukiwany był
na podstawie Europejskiego Nakazu
Aresztowania celem doprowadzenia
do Zakładu Karnego. Od kilku lat
przebywał na terenie Włoch.
02.07. Kradzież portfela na targowisku w Wolbromiu
55-letnia mieszkanka Woli Kalinowskiej zgłosiła, że na placu
targowym nieznany sprawca skradł
jej portfel wraz z dowodem osobistym oraz pieniądze w kwocie 500
złotych.
02.07. Małyszyce. Sąsiad traktorem zniszczył betonowe ogrodzenie
Policjanci z KP w Wolbromiu zatrzymali 39 letniego mieszkańca
Małyszyc. Mężczyzna najpierw za
pomocą młota oraz innych narzędzi niszczył betonowe ogrodzenie
oddzielające sąsiedzką posesję
a następnie wsiadł na traktor przy użyciu, którego kontynuował dewastację
mienia. 43 letnia kobieta, właścicielka
posesji poniosła straty w wysokości
7000 złotych. Wobec zatrzymanego
prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego
oraz zakaz zbliżania się do sąsiadów.
03.07. Kradzież w Urzędzie
Pocztowym w Olkuszu
Olkuscy policjanci zajmują się
sprawą kradzieży pieniędzy w
Urzędzie Pocztowym w Olkuszu.
Nieznany sprawca wykorzystał
nieuwagę listonoszki i skradł jej
torbę z pieniędzmi w wysokości ok.
30.000 złotych.
03.07. Policjanci z Olkusza zatrzymali sprawców kradzieży
Policjanci Ogniwa Patrolowego-Interwencyjnego zatrzymali dwóch
mężczyzn w wieku 25 i 26 lat, którzy
ukradli torebkę 17 letniej mieszkance Olkusza. Do zdarzenia doszło

około godziny 22.00 w Olkuszu na
ul. Mickiewicza. Mężczyźni wykorzystując nieuwagę młodej kobiety
ukradli jej torebkę, w której znajdował się telefon komórkowy marki
LG, pieniądze w kwocie ok. 50 zł
oraz komplet kluczy. Chwilę później
zatrzymano 25 latka (bez stałego
miejsca zamieszkania) oraz 27 letniego olkuszanina. Obaj mężczyźni
trafili do policyjnego aresztu.
• Kradzież roweru ul. Kopalniana
w Olkuszu
Nieustalony do chwili obecnej
sprawca w okresie od 15 maja do
30 czerwca ukradł rower marki Giant
ESCAPER koloru czarno-czerwonego z wiaty znajdującej się przy
posesji na ul. Kopalnianej w Olkuszu. Dwudziestoczterolatek poniósł
straty w wysokości 500 zł.
• Kradzież kabli w zakładzie
w Trzyciążu		
W okresie od 30 listopada 2013
roku do 23 czerwca 2014 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca
dokonał kradzieży 225 metrów kabla
górniczego z zakładu przemysłowego w Trzyciążu. Właściciel przedsiębiorstwa poniósł straty w wysokości
około 60.000 złotych.
KOMUNIKAT
Policjanci z Olkusza prowadzą postępowanie w sprawie zniszczenia słupka
przy komplecie znaku C-9 (nakaz jazdy
z prawej strony) z U-5a (słupek przeszkodowy) zlokalizowanego na środku
jezdni, które miało miejsce 18-19
czerwca 2014 roku na drodze krajowej
nr 94 w Zedermanie. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat
proszone są o kontakt z prowadzącym
sprawę, nr tel. 32 647 82 34 lub 997

MACHINA Paweł Bretner
SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ
• odsysanie
• sprawdzanie
szczelności
• napełnianie
czynnikiem
• odgrzybianie
• naprawa

KONKURENCYJNE CENY!!!

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535
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Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

A MOŻE BY TAK BAZAREK?

W tym miejscu chciałbym zaproponować miejscowym kolekcjonerom pomysł na spędzanie wolnego czasu.
Miasto nasze jest coraz ładniejsze. To musi przyznać każdy, kto pamięta to miasto z przed kilkudziesięciu
lat. Na przestrzeni tych minionych, jesteśmy świadkami zmian jakie zachodzą w nas samych jak i zmian
jakie zachodzą w naszym najbliższym otoczeniu. Nadszedł już letni czas. Czas urlopów i wolnego czasu.
Oczywiście, wyjeżdżamy na urlopy. Nie wszyscy
jednak mają aż tyle czasu i środków do realizacji
wyjazdów. Może warto by w naszym mieście
zorganizować jakąś formę spędzania wspólnego czasu, która będzie atrakcyjna dla nas
wszystkich. Mam na myśli zorganizowanie
choćby tylko raz w miesiącu jakąś formę giełdy
kolekcjonerskiej. Jest dość dużo ludzi w samym
Olkuszu jak I okolicznych miejscowościach
zajmujących się różnymi formami kolekcjonerstwa. Prócz tego jeszcze większa ilość
amatorów tak zwanej starzyzny. Jeździmy na
dalsze I bliższe giełdy staroci w poszukiwaniu
jakiegoś gadżetu do uatrakcyjnienia naszego
mieszkania, biura czy podwórka. Może to
wszystko dobrze by było mieć u siebie. Moja
wizja takiej amatorskiej giełdy czy bazarku jest tak
wyraźna, że nie widzę w tym żadnych minusów.
Sklep czy komis z antykami i starzyzną nie ma
szans na istnienie ze względu na zbyt duże koszty
utrzymania. Minął czas zorganizowanej ﬁlatelistyki.
Ludzi, którzy zbierają znaczki sam znam osobiście
kilkudziesięciu. Ludzi którzy zbierają monety
I banknoty znam również wielu, poza tym moi
znajomi zbierają karty telefoniczne, gadżety
związane z piwem, różne inne formy kolekcjon-

erstwa. Może warto by się skrzyknąc i jakoś
zorganizować z korzyścią dla nas samych.
Olkusz ma bardzo dobrą lokalizację, Leży na
trasie pomiędzy Krakowem I Katowicami. Czyli
nic nie stoi na przeszkodzie by w krótkim
czasie na takie ogólnie dostępne spotkania
przybyli kolekcjonerzy z najbliższych okolic.
Nie tylko kolekcjonerzy. Bo czyż nie przyjemnie jest mieć w swoim mieszkaniu na stole
choćby starą cukierniczkę czy srebrną
łyżeczkę do cukru z przed 100 lat. Czy
zmieniając wystrój swojego mieszkania,
wszystkie niepotrzebne nam już rzeczy
musimy wyrzucać na śmietnik. Chyba nie.
Może jeszcze komuś się przyda stare
krzesło czy wazonik, który wartość
materialną ma niewielką, ale dekoracyjną
i nieraz historyczną olbrzymią. Może ktoś
chciałby to nabyć za symboliczną złotówkę.
Wartość samej możliwości spotkania w jednym
miejscu ludzi z którymi można wymienić pglądy
na wspólne zainteresowania jest nie do
ogarnięcia. Żeby poszperać wśród staroci to
musimy jechać albo do Krakowa, giełdy
w każdą niedzielę pod halą na ul. Grzegórzeck-

www.gwarekolkuski.pl
www.gwarek-olkuski.pl
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

iej. W trzecią niedzielę miesiąca giełda
w Dąbrowie Górniczej. Potem już tylko Bytom
raz w miesiącu. To wszystko wiąże się z czasem.
Trzeba poświęcić cały dzień na taką wyprawę.
Do zorganizowania takiej “imprezy” nie potrzeba
żadnych środków ﬁnansowych. Trochę dobrej
woli i kilka osób zainteresowanych może
stworzyć imrezę która da wymierne korzyści
I zadowolenie nie tylko kolekcjnerom. Rzucam
pomysł I czekam na telefon od tych wszystkich,
którym ten pomysł się podoba i chcieli by
poświęcić trochę swojego czasu i wiedzy na
stworzenie imprezy, która raz zaczęta będzie
trwać przez lata. Kolekcje mają w sobie to coś,
czego w naszym życiu nie ma nic innego.
Kształtuję człowieka, umożliwiają kontakty ludzi,
którzy w innych warunkach nigdy by się ze sobą
nie spotkali. A wymiana poglądów na neutralnym
gruncie daję więcej niż niejedno górnolotne
działanie. Zapraszam zatem zainteresowanych
do działania i z niecierpliwością czekam na
kontakt. Bo któż z nas nie ma zbędnego klasera
ze starymi znaczkami, jakiejś starej zabawki,
której żal wyrzucić. A może jakiś obrazek nie
wyląduje na śmietniku, a wręcz przeciwnie,
zawiśnie u kogoś na ścianie i nadal będzie pełnił
rolę do jakiej go stworzono.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

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.

- SILL

RYCZÓWEK

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.

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

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.

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

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

Posiadamy w sprzedaży ponad 40 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

STOPNICA
Mariusz Bąk

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

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

