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KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

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

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

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

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (32) 754 76 72, 606 249 021 KO

M
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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

SElectronic
Centrum Diagnostyki Samochodów

Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian

505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

Serwis spalinowego sprzętu
ogrodniczego, leśnego i budowlanego

F.H.U. „BRATEX”
Marcin Bratek

NAPRAWY:
• pilarki • kosiarki • traktorki ogrodowe •

• wykaszarki itd • stopy wibracyjne •
• zagęszczarki gruntu • naprawa elektronarzędzi •

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD
32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7

 tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!! 
SKUP ZŁOTA

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

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

OPTYK
OKULISTA

Klucze, ul. Zawierciańska 4
tel: 501 506 547

Technik Optyk Jolanta Siembab
Stylistka Optyki Okularowej

optykokulista@interia.pl
www.optykokulistaklucze.pl

godziny otwarcia:
pon - pt 10:00 - 17:00, sob 09:00 - 13:00

PROMOCJA SZKOLNA 
15 % RABATU NA OPRAWKI

••• 
PARA SOCZEWEK 
Z ANTYREFLEKSEM

99 PLN
Zapraszamy

www.nieruchomosci-lesniak.pl

pn-pt 900-1600

POŚREDNICTWO • DORADZTWO • KREDYTY • KUPNO • SPRZEDAŻ

biuro@nieruchomosci-lesniak.pl
tel: 32 307 77 33  kom: 508 186 606

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, 32-300 Olkusz

 
Obiady domowe  – 11 zł

 
Obiady domowe  – 11 zł

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

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

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

tel.    (32) 611 08 34
kom. 698 686 482

BIZNES POŻYCZKA
dla osób prowadzących działalność
gospodarczą które nie wykazują
dochodu bądź mają straty

do 15.000 zł
na oświadczenie

Marcin Czerniak

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz 

tel. 32 754 56 70

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! CENTRALNE ODKURZACZE - MONTAŻ GRATIS!*
NOWOCZESNE KOMINKI ELEKTRYCZNE DO BLOKÓW!

OLKUSZ, ul. Rabsztyńska 67, tel. 501 510 105

Piece MORSO 150 LAT tradycji - PROMOCYJNE CENY!

Ciepłe kominki - obudowy kumulacyjne

www.olkusz.timkominki.pl

W cenie zwykłej
obudowy!
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Od kwietnia 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu rozpoczął realizację 
innowacyjnego projektu upowszechniającego pn. „Holownik – nowa 
usługa aktywizacji zawodowej”. 
Jego celem   jest popularyzacja metody pracy trenera 
zatrudnienia wspieranego (TZW) wśród pracowników 
publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji pomocy 
i  integracji społecznej, polegającej na  pomocy  
ludziom, którzy znaleźli się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy. Metoda została wypracowana 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w projekcie 
PIW EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój 
alternatywnych form zatrudnienia”, a  następnie 
przetestowana w  projekcie „ABC Gospodarki 
Społecznej”, który w  konkursie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego uhonorowano tytułem „Najlepsza 
inwestycja w człowieka 2010”
W Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach pilotażu tym 
wsparciem zostanie objętych 24 osoby. Są to osoby 
długotrwale bezrobotne, kobiety powracające na 
rynek pracy, osoby niepełnosprawne, nie posiadające 
kwalifikacji zawodach i  doświadczenia zawodowego,  
osoby w  wieku poniżej 25 r.ż i  powyżej 50 roku 
życia. Korzyść płynąca z   zastosowania metody pracy 
trenera zatrudnienia wspieranego to przede wszystkim 
diametralna zmiana sytuacji osób bezrobotnych, 
wyrwanie ich  z  „zaklętego kręgu”: braku pracy, 
ubóstwa i  bierności poprzez dostarczenie kwalifikacji, 
zmianę postaw oraz możliwości szkolenia i zatrudnienia 
w  miejscu pracy połączonego ze wsparciem trenera 
oraz monitoringiem postępów w  miejscu pracy. 
Innowacyjność metody polega na zastosowaniu 
coachingu do pracy z  osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym. 

Coaching jest to 
planowy, dwustronny 
proces, w  którym 
człowiek rozwija 
umiejętności i  osiąga 
określone kompetencje 
poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę 
i sprzężenie zwrotne. Udzielane przez trenera wsparcie 
musi być dostosowane indywidualnie do cech 
osobowości klienta. Polega ono na wypracowaniu 
w podopiecznych przekonania, iż oni sami są autorami 
własnego sukcesu zawodowego. Metoda trenera 
zatrudnienia wspieranego jest bardzo skuteczna, 
efektywna i przynosi trwałe efekty dzięki indywidualnej 
pracy bazującej na wzmacnianiu potencjału osoby oraz 
niwelowaniu jej ograniczeń.
Trener zatrudnienia wspieranego poprzez odpowiednie 
motywowanie, aktywizację i wsparcie:
• przywraca klientowi umiejętność funkcjonowania na 

rynku pracy,
• wspiera rozwój ich kariery zawodowej tak długo, jak 

długo to jest konieczne,
• stanowi ogniwo w  kontaktach z  pracodawcami 

i aktywnie angażuje się w poszukiwanie miejsc pracy.
To holistyczne podejście oparte o założenia psychologii 
humanistycznej pozwala na dokonanie realnej ZMIANY 
w życiu, za którą klient bierze odpowiedzialność.
Informacja o projekcie www.holownik.wup-krakow.pl.

PROJEKT HOLOWNIK 
NOWA USŁUGA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
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Powiatowy serwis informacyjny

Na Konwencie Starostów 
o ratownictwie medycznym

Goście z Ukrainy

W Olkuszu odbyło się posiedzenie Konwentu Starostów Województwa 
Małopolskiego. Inicjatorem i gospodarzem tego spotkania był starosta 
olkuski Jerzy Kwaśniewski. To na jego prośbę zjechali do Olkusza staro-
stowie małopolscy oraz dyrektorzy szpitali m.in. z Olkusza, Oświęcimia, 
Chrzanowa, Limanowej, aby dyskutować nad ewentualnymi zagrożeniami 
wynikającymi z likwidowania lokalnych dyspozytorni medycznych na rzecz 
tworzenia dyspozytorni skoncentrowanych. 

Wizytę w powiecie olkuskim złożyła delegacja młodzieży szkolnej 
z zaprzyjaźnionego  powiatu Kałusz. Młodzi Ukraińcy poznawali 
olkuską ziemię oraz Małopolskę, uczestniczyli też w spotkaniach 
integracyjnych z naszą młodzieżą. Zaproszeni zostali przez władze 
naszego powiatu. Wraz z opiekunami przybyli do Olkusza w środę 
15 sierpnia; w powiecie olkuskim gościli do 23 sierpnia. W środę 
16 sierpnia z delegacją spotkały się władze powiatu.

W posiedzeniu uczestniczyła też dyrektor Wydzia-
łu  Polityki  Społecznej Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie Małgorzata Lechowicz. Według „Woje-
wódzkiego planu działania systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego”, zatwierdzonego przez 
Ministra Zdrowia 14 marca 2011 r., w województwie 
małopolskim planowane  jest  utworzenie  dwóch 
skoncentrowanych dyspozytorni medycznych, któ-
rych zadaniem będzie obsługa zgłoszeń z numeru 
999 oraz zgłoszeń przekierowanych z Wojewódz-
kiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Plan 
ten powiązany jest z sukcesywnym likwidowaniem 
lokalnych dyspozytorni.
Dyrektor Lechowicz skutecznie rozwiewała obawy 

samorządowców o bezpieczeństwo swoich miesz-
kańców. Jednym z argumentów za wprowadzeniem 
tego  systemu było właśnie podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa oraz  efektywniejsze wykorzysta-
nie  zespołów  ratowniczych,  czy wprowadzenie 
jednolitych  standardów  funkcjonowania  ZRM 
w całym województwie. Poza tym będzie też moż-
na na bieżąco monitorować System Państwowego 
Ratownictwa Medycznego oraz mieć  dostęp  do 
informacji  o wszystkich ZRM rozlokowanych na 
terenie województwa, a także do wsparcia działań 
lekarza koordynatora.

To, że system w praktyce dobrze działa, potwier-
dziła m.in. Marta Królik – wicestarosta powiatu 
wadowickiego, na terenie którego jest już wdrożony.
W najbliższym czasie także powiat olkuski wejdzie 

w skład skoncentrowanej dyspozytorni medycznej. 
Przypomnijmy,  że w  skład ZRM Nowy Szpital 
w Olkuszu wchodzą 4 zespoły Ratownictwa Medycz-
nego,  2  zespoły  specjalistyczne  oraz  2  zespoły 
podstawowe. Od czerwca 2010 roku szpital posiada 
też  certyfikat  ISO w zakresie usług  ratownictwa 
medycznego.

GPT 

Gości podejmowano w świeżo odnowionej 
Sali Konferencyjnej. Ze strony starostwa w 
spotkaniu udział wzięli starosta Jerzy Kwa-
śniewski wraz z zastępcą Henrykiem Kiecą, 
a także przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz 
Wydziału Polityki Społecznej  i Promocji, 
głównego organizatora wizyty. Opiekunowie 
młodzieży narzekali na uciążliwe procedury 
celne na granicy. Z samą młodzieżą rozma-
wiano o  jej pasjach oraz wiedzy o Polsce. 
Okazało się, że jeden z młodych delegatów od 
jakiegoś czasu uczy się języka polskiego. Inna 
członkini grupy zaprezentowała swój talent 
wokalny, wykonując dwie ukraińskie pieśni. 
Po południu młodzież zwiedzała Olkusz, 

poznawała jego zabytki, odwiedziła olkuskie 

muzea. Dzisiaj nasi mili goście są na wyciecz-
ce w Krakowie, gdzie zwiedzą m.in. Wawel, 
Smoczą Jamę, Kościół Mariacki, Sukiennice. 
Następne dni wypełniły: wyjazd do Pieskowej 
Skały  i Ogrodzieńca, wycieczka do Rabsz-
tyna, zwiedzanie kopalni  soli w Wieliczce. 
Ponadto spotkali się z młodzieżą gimnazjalną 
z kilku gmin powiatu. 
W skład delegacji weszli: Iryna Buchynska, 

Andryj Dymitriw, Krystyna Kachak, Oleg 
Lutsky, Iwan Matskiw, Natalia Mielnyk, Olga 
Ruda, Iwan Serbin, Sofija Widlywana. Opiekę 
nad młodzieżą sprawują pedagodzy Ruslana 
Jakowyna  i Lubow Pankiw oraz kierowca 
Taras Kablak. 

– W ubiegłym roku niemal 
wszystkie szpitale na terenie 
województwa małopolskiego 
zanotowały tzw. nadwykona-
nia – czyli przekroczyły liczbę 
zakontraktowanych pacjentów, 
którym udzieliły pomocy. Tym-
czasem Małopolski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Fun-
duszu Zdrowia chce zapłacić 
w 100% za tzw. nadwykona-
nia tylko w przypadkach, gdy 
świadczenia miały związek 
z bezpośrednim ratowaniem 
życia. Za pozostałe świadcze-
nia (…)  NFZ chce płacić tylko 
częściowo – tj. w wysokości ok. 
30–40%  -  podkreślił  w  swoim 
wystąpieniu  poseł  Jacek  Osuch. 
Ta sytuacja odbija się rykoszetem 

w  pacjentów,  gdyż  w  przypadku 
braku  finansowania  przez  NFZ, 
placówki  medyczne  nie  chcą 
przyjmować pacjentów, bojąc  się, 
że fundusz nie zapłaci im za wy-
konaną usługę. 

Część  szpitali  zapowiada,  że 
w przypadku braku porozumienia 
z NFZ wystąpi na drogę  sądową 
ubiegając  się  o  należne  środki. 
–  Bez  wątpienia  takie  działania 
Narodowego  Funduszu  Zdrowia 
negatywnie wpływają na kondycję 
finansową szpitali i spowoduje, że 
placówki te nie mogą inwestować 
w  nowoczesny  sprzęt,  podnosić 
kwalifikacji  personelu  czy  cho-
ciażby  nie  popadać  w  kolejne 
długi – dodaje olkuski parlamen-
tarzysta.  O  skali  problemu  niech 

świadczy fakt, że jednemu z mało-
polskich szpitali NFZ zaoferował 
zwrot 550 tys. zł. Tymczasem war-
tość procedur medycznych wynio-
sła ponad 1,5 mln zł.

Jacek  Osuch  zaapelował,  aby 
wobec  niedostosowania  pozio-
mu  kontraktu  do  rzeczywistych 
potrzeb  NFZ  zwiększał  kontrak-
tacje  na  najbardziej  popularne 
świadczenia  medyczne.  Ponadto 
poseł PiS  zapytał Ministra Arłu-
kowicza, czy proponowanie przez 
NFZ  zwrotu  na  poziomie  30–
40%  za  procedury  zrealizowane 
w ramach tzw. nadwykonania nie 
przyczynia  się  do  znacznego  za-
dłużania szpitali i w konsekwencji 
prywatyzacji tych placówek? 

 v Łukasz Kmita

O  przeprowadzenie  remontu 
jeszcze  w  ubiegłej  kadencji  wnio-
skował  w  interpelacji  poseł  Jacek 
Osuch.  Kilkanaście  dni  temu  roz-
poczęto modernizację.  Pracownicy 
wykonują m.in. wymianę oświetle-
nia  i  naprawę  konstrukcji.  Całość 
ma zostać pomalowana i zabezpie-
czona. W chwili obecnej kładka jest 
zamknięta dla podróżnych. Pasaże-
rowie, którzy chcą z okolic dworca 
dostać się na perony muszą skorzy-

stać z prowizorycznego,  tymczaso-
wego przejścia przez tory, jakie zo-
stało wykonane  tuż  za  budynkiem 
dworca PKP w Olkuszu. 

W związku z  remontem służby 
kolejowe apelują o zachodnie przez 
podróżnych szczególnej ostrożności. 
Na  odcinku,  gdzie  utworzono  pro-
wizoryczne przejście wprowadzono 
również ograniczenie prędkości dla 
przejeżdżających pociągów. 

Poseł Osuch podczas ostatniego 

pisemnego wystąpienia do Zakładu 
Linii  Kolejowych w Krakowie  za-
apelował  także, o przeprowadzenie 
remontu nawierzchni przejazdu ko-
lejowego w Rabsztynie  i  zamonto-
wanie  tam  specjalnych  gumowych 
płyt, które pozwalają bardziej kom-
fortowo pokonywać przejazd przez 
tory    na  odcinku  drogi wojewódz-
kiej prowadzącej z Olkusza w kie-
runku Wolbromia i Miechowa .

 v Łukasz Kmita

Olkuski parlamentarzysta Jacek Osuch podniósł bardzo ważny problem dotyczący 
milionów pacjentów. W interpelacji na przykładzie województwa małopolskiego poseł 
przedstawił problem wypłaty zaledwie części środków  przez Małopolski Oddział Wo-
jewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia za tzw. nadwykonania w 2011 r. 

Od kilkunastu dni trwa remont kładki nad torami kolejowymi w Olkuszu. Kładka prowadzi 
z okolic dworca PKP na jedyny czynny peron, z którego odjeżdżają pociągi.

politykA

olkUSZ

NFZ nie płaci, szpitale nie leczą

Pasażerowie uważajcie!

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania w starostwie.

Informacje
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Rozgraniczenie nieruchomości ma 
na celu ustalenie przebiegu ich granic 
przez określenie położenia punktów 
i linii granicznych, utrwalenie tych 
punktów znakami granicznymi na 
gruncie oraz sporządzenie odpowied-
nich dokumentów. Rozgraniczenie 
przeprowadza się na wniosek i koszt 
zainteresowanego. Z urzędu ma miej-
sce ono tylko wówczas, gdy potrzeby 
gospodarki narodowej albo interes 
społeczny tego wymagają. Przepro-
wadza się je również często w sytuacji, 
gdy granice nieruchomości w ogóle 
nie zostały ustalone, choćby nie było 
sporu między sąsiadami albo były 
kiedyś ustalone, ale z różnych wzglę-
dów stały się sporne. 
Tryb  rozgraniczania  normuje 

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne  i kartograficzne (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. 
zm.) i przewiduje zasadniczo dwie 
fazy takiego postępowania:
Pierwsza – administracyjna - Roz-

poczynając postępowanie właściwy 
organ (wójt, burmistrz, prezydent mia-
sta) wydaje postanowienie. Czynności 
ustalania przebiegu granic wykonuje 
geodeta upoważniony przez wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta). Przy 
ustalaniu przebiegu granic bierze się 
pod uwagę znaki i ślady graniczne, 
mapy i inne dokumenty oraz punkty 
osnowy geodezyjnej. Jeżeli takich 
danych nie ma, bądź gdy są one nie-
wystarczające albo sprzeczne, wów-
czas ustala się przebieg granicy na 
podstawie zgodnego oświadczenia 
stron lub jednej strony, gdy druga 

strona w toku postępowania oświad-
czenia nie składa i nie kwestionu-
je przebiegu granicy. Oczywiście 
jeśli między stronami jest spór co 
do powyższych kwestii, wówczas 
geodeta nakłania strony do zawar-
cia ugody. Taka ugoda posiada moc 
ugody sądowej co oznacza, że może 
być ona podważona wyłącznie przed 
sądem. Organ nie wydaje wówczas 
decyzji o rozgraniczeniu, a kończy 
sprawę decyzją o umorzeniu postępo-
wania. W ugodzie powinien być opis 
przedmiotu sporu, opis wzajemnych 
ustępstw, szczegółowy opis granicy 
uznanej za obowiązującą po podpisa-
niu ugody, informację o jej mocy. W 
przypadku, gdy geodeta ustalił grani-
ce bezspornie, według dokumentów 
lub na podstawie zgodnego oświad-
czenia stron, organ zobowiązany jest 
wydać decyzję o rozgraniczeniu. Od 
decyzji tej nie przysługuje odwołanie, 
lecz specjalny środek odwoławczy – 
wniosek o przekazanie sprawy sądowi 
powszechnemu w terminie 14 dni od 
doręczenia decyzji o rozgraniczeniu. 
Jeżeli  natomiast  nie  dojdzie  do 

zawarcia ugody, a zebrane dowody nie 
są wystarczające do wydania decy-
zji o rozgraniczeniu, organ umarza 
postępowanie i przekazuje sprawę 
z  urzędu do  sądu powszechnego. 
Mamy wtedy do czynienia z drugą 
fazą postępowania rozgraniczenio-
wego - sądową. Sądem właściwym do 
przeprowadzenia rozgraniczenia jest 
sąd rejonowy właściwy ze względu 
na miejsce położenia nieruchomości. 
W tym postępowaniu, które toczy się 

w oparciu o art. 153 kodeksu cywil-
nego, Sąd powinien ustalić granice 
według ostatniego spokojnego stanu 
posiadania.
Zgodnie z postanowieniem Sądu 

Najwyższego z dnia 6 maja 1974 
roku sygn. akt III CRN 81/74 przez 
zwrot „ostatni spokojny stan posia-
dania” rozumie się ustabilizowany 
stan posiadania przedmiotu rozgra-
niczenia, a więc taki stan, który nie 
pozwala wprawdzie na stwierdzenie 
nabycia własności przez zasiedzenie, 
jednakże trwa zbyt długo, by pozba-
wienie dotychczasowego posiadacza 
(właściciela) posiadania pasa ziemi 
przez ustalenie granicy „z uwzględ-
nieniem wszelkich okoliczności” dało 
się pogodzić z zasadami współżycia 
społecznego.
Gdyby również takiego stanu nie 

można było stwierdzić, a postępo-
wanie rozgraniczeniowe przed sądem 
nie doprowadziłoby do ugody między 
zainteresowanymi, sąd ustali granice 
z uwzględnieniem wszelkich oko-
liczności. Może przy tym przyznać 
jednemu z właścicieli odpowiednią 
dopłatę  pieniężną.  Postępowanie 
kończy postanowienie sądu, na któ-
re służy apelacja. Załącznikiem do 
postanowienia jest plan rozgranicze-
nia sporządzony przez biegłego w 
formie opinii. Postanowienie sądu o 
rozgraniczeniu po zaopatrzeniu go 
w klauzulę wykonalności podlega 
egzekucji komorniczej.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Od  czasu  kiedy  Polska  żyła 
w ekstatycznym świecie EURO 
2012 kilkorgu dzieciakom z Kra-
sińskiego (Osiedle Młodych) nie 
dane  jest  cieszyć  się ulubionym 
sportem. Ich gole i entuzjastyczne 
kopanie piłki  nie przypadło do 
gustu kilku mieszkańcom bloków. 
Dzieci  grają  na  trawie między 
dwoma  blokami,  po  interwen-
cji mieszkańców administracja 
na dwóch budynkach powiesiła 
tabliczki zabraniające gry w pił-
kę,  aczkolwiek  takiej  tabliczki 
nie ustawiono w miejscu gdzie te 
zabawy rzeczywiście miały miej-
sce.  Jest więc konflikt – można 
grać  czy nie można? – oto  jest 
pytanie  rzekłby  słynny  szekspi-
rowski bohater. 
Kto w tym konflikcie ma rację, 

tych kilku niezadowolonych, czy 
dzieciaki, które twierdzą że skoro 
nikt nie ustawił tabliczki z zaka-
zem na ich „boisku” to mogą grać. 
Aby dodać  całej  sprawie nieco 
pikanterii  przeciwko dzieciom 
skierowane zostały ciężkie działa 
a mianowicie Policja. Dwa razy 
stróże  prawa  fatygowali  się  na 
Krasińskiego, by zdyscyplinować 
niesfornych przyszłych Błaszczy-
kowskich. Chociaż oddając spra-
wiedliwość panom Policjantom, 
raczej bronili niż karcili młodych 
adeptów piłki nożnej.

Niechętni młodym sportowcom 
mieszkańcy tłumaczą się tym, że 
w swoich domach chcą mieć spo-
kój (dzieci zbytnio hałasują) oraz 
obawą o szyby w oknach, tudzież 
rosnące na tym terenie małe drzew-
ka, które  to mają cierpieć wsku-
tek zderzeń z piłka nożną. Odsy-
łają dzieci na boiska,  stworzone 
i przeznaczone właśnie do celów 
sportowych. Trudno odmówić im 
racji w końcu każdy ma prawo do 
spokoju i odpoczynku we własnym 
domu i do ochrony swego mienia. 
Z drugiej jednak strony chyba tro-
chę zapominają że kiedyś też byli 
dziećmi i bawili się przed blokiem, 
oraz ze mieli małe dzieci które tak 
samo jak te dzisiejsze lubiły sobie 
przed blokiem pokopać piłkę – bo 
wiadomo bliżej  do mieszkania, 
i rodzice z okna mogą zerknąć na 
swą pociechę. Na osiedlu są dwa 
boiska  jedno „Orlik” zamknięte 
na głucho i otwierane od wielkie-
go święta, absolutnie nie dostępne 
dla przeciętnego dzieciaka. Drugie 
przy deptaku  trochę daleko żeby 
puścić  dzieci  same,  a wiadomo 
rodzice nie zawsze mogą spędzić 
cały dzień obserwując bawiące się 
dzieci. Co więc pozostaje??? 
„Kiedyś robiło się różne impre-

zy,  niekiedy  całonocne,  dzieci 
bawiły  się  przed  blokiem  cały 
dzień  i nikomu to nie przeszka-

dzało,  dziś  wystarczy  że  ktoś 
głośniej  kichnie na klatce  i  od 
razu  robi  się  z  tego wielka afe-
ra.” – mówi ze  smutkiem  jedna 
z mieszkanek osiedla. 
Mieszkanie w bloku  jest  sytu-

acją specyficzną, bo z jednej stro-
ny  jest  się właścicielem  swego 
domu, a z drugiej trzeba go dzielić 
z innymi. Nie ma tu mowy o ciszy 
i spokoju własnych czterech ścian, 
bo ktoś właśnie  remontuje, ktoś 
wierci, ktoś rozbija kotlety, inny 
słucha  głośnej  muzyki  ,ktoś 
właśnie się kłóci  itd. Trzeba też 
pogodzić się z tym, że za oknem 
bawią się dzieci i to nie własne, 
których krzyki tak nie drażnią, ale 
cudze. Czy właściwe jest wygra-
żanie młodym  pełnym  energii 
ludziom, za to że są dziećmi i jak 
dzieci się zachowują? Cóż chyba 
dobra byłaby lekka samokrytyka 
i wspomnienie własnych młodych 
lat, albo poważne zastanowienie 
się  czy  to  lokum naprawdę mi 
odpowiada,  albo... może wyjść 
i pokazać młodym jak naprawdę 
gra się w piłkę, bo od naszej kadry 
narodowej to może lepiej niech się 
nie uczą... 

 v  Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

poRADy pRAWNE FEliEtoN

Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości PIłKA JEST oKRąGłA... A ZA NIą pOlICJA
W stosunkach sąsiedzkich liczne nieporozumienia mają swoje podłoże na 

płaszczyźnie kwestionowania granic nieruchomości i prowadzą one wielokrotnie 
do procesów sądowych o rozgraniczenie nieruchomości.

Sport to zdrowie. Zdawać by się mogło, że fakt iż sól tej naszej zie-
mi – nasze dzieci zamiast przed telewizorem, czy komputerem czas 
wakacyjny spędzają na grze w piłkę – powinien cieszyć wszystkich. 
W końcu od ich zdrowia i  kondycji zależeć będzie nasze przyszłe 
życie, bo to oni będę pracować na nas i nasze emerytury. Tymczasem 
okazuje się, że nie koniecznie...

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

Działam od ponad  20 lat
nie zmieniając zainteresowań, 

zajmuję się klasycznym

kolekcjonerstwem:

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego 
w Olkuszu przy ul. Kościuszki 12

tel. 691 364 130

• numizmatyka • filatelistyka •
• doradztwo• wyceny •
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•
Wszystko czego potrzebujesz

pod jednym dachem
•

Sprzedaż stacjonarna
•

Sprzedaż z dowozem na telefon
•

Już jesteśmy w Olkuszu!!!

ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649

DOSTAWCA:
wędlin, mięsa, drobiu, nabiału, warzyw i art. spożywczych

czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00

sobota:
od 5:00 do 10:00

Zapraszamy
do współpracy!

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Ból porodowy i jego uśmierzanie – co powinniśmy 
wiedzieć ?
Ból porodowy jest zjawiskiem fizjologicznym, 
o złożonym mechanizmie, a każda z rodzących 
kobiet reaguje na ten stan odmiennie, nie tylko 
w sferze somatycznej ale i psychoemocjonalnej. 
Ból porodowy jest przeżyciem trwającym prze-
ważnie kilkanaście godzin, które spotyka kobietę 
zazwyczaj kilkakrotnie w ciągu jej życia. Jednak 
w opinii rodzących jest on zdecydowanie bardziej 
negatywnie spostrzegany niż jakiekolwiek cierpienie 
związane z urazem czy schorzeniami przewlekłymi.
Współczesne metody zniesienia lub łagodzenia 
bólu porodowego możemy podzielić  na niefarma-
kologiczne i farmakologiczne. Do pierwszej grupy 
zaliczyć możemy hydroterapie, przezskórną sty-
mulację nerwów, wsparcie emocjonalne, przyjęcie 
odpowiedniej pozycji w trakcie porodu. Farmako-
logicznie uśmierzać możemy poprzez podawanie 
leków wziewnie, dożylnie,domięśniowo lub przez 
zastosowanie metod znieczulenia przewodowego. 
W analgezji bólu porodowego stosowane jest znie-
czulenie zewnątrzoponowe.
Na czym polega znieczulenie zewnątrzoponowe?
Znieczulenie zewnątrzoponowe polega na przerwa-
niu przewodnictwa nerwowego przez wstrzykniecie 
leku miejscowo znieczulającego  do przestrzeni 
zewnątrzoponowej kanału kręgowego. Znieczulenie 
to jest wykorzystywane nie tylko w przypadku poro-
du ale również jako metoda znieczulania zabiegów 
operacyjnych oraz leczenia bólu pooperacyjnego.
W analgezji porodu wprowadzany zostaje cieńki 
cewnik do przestrzeni zewnątrzoponowej okolicy 
lędźwiowej kręgosłupa,  następnie podaje się przez 
niego leki miejscowo znieczulające, które łagodzą 
dolegliwości bólowe  towarzyszące porodowi. Pod-
stawowym celem tego znieczulenia jest znaczne 
zmniejszenie dolegliwości bólowych podczas poro-
du, tj. do poziomu, który zaakceptuje pacjentka. 
Znieczulenie, co jest istotne, całkowicie nie eliminuje 

bólu. Gdy poród się zakończy cewnik którym poda-
wano leki znieczulające zostaje usunięty.
Co daje takie znieczulenie i jak oddziaływuje na 
przebieg porodu ?
Ból w trakcie porodu może wywierać niekorzystny 
wpływ na rodzącą, podnosząc między innymi rzut 
serca, ciśnienie tętnicze krwi, zwiększając częstość  
oddechów, zużycie tlenu a w następstwie tego 
pojawia się niepokój, strach  u rodzącej, pogorszenie 
współpracy w trakcie trwania porodu. Uśmierzanie 
bólu, bez względu na wybraną metodę ma na celu 
wyeliminowanie niekorzystnych reakcji związanych 
odczuwaniem bólu.
Jeśli chodzi o wpływ znieczulenia na poród, to 
głównie kontrowersje dotyczą czasu trwanie porodu,   
są zróżnicowane poglądy co do wydłużenia II-go 
okresu porodu. Zdarza się że znieczulenie może 
wydłużyć poród.
Czy i jaki wpływ ma znieczulenie na matkę i dziec-
ko?
Zmniejszenie odczuwania bólu powoduje że rodzą-
ca jest spokojna, zrelaksowane, współpracująca, 
zachowuje pełną kontrolę nad przebiegiem porodu. 
Jednak należy pamiętać że jest to znieczulenie, i jak 
każda procedura medyczna niesie z sobą możliwość 
wystąpienia powikłań.
Jeśli chodzi o dziecko, to dawki i stężenia leków są 
zbyt małe, aby mogły mieć wpływ na stan dziecka 
w chwili przyjścia na świat. 
Kiedy znieczulenie jest podawane?
Decyzję o rozpoczęciu znieczulenia podejmują 
wspólnie specjalista anestezjolog i specjalista położ-
nik, uwzględniając stan pacjentki i przebieg porodu. 
Przed rozpoczęciem znieczulenia pacjentka jest 
konsultowana, następnie informowana o przebiegu 
znieczulenia, jego wpływie na przebieg porodu 
i płód, możliwych powikłaniach i działaniach nie-
pożądanych  związanych ze znieczuleniem,  Przed 
rozpoczęciem znieczulenia pacjentka podpisuje 
świadomą zgodę na znieczulenie. W praktyce cew-

nik zakłada się przy regularnej akcji porodowej przy 
rozwarciu szyjki macicy 3-4 cm.
Kiedy pacjentka może prosić o takie znieczulenie?
Pod koniec ciąży położnik powinien przedstawić cię-
żarnej możliwe sposoby analgezji w trakcie porodu 
i zaproponować wybór optymalnego. Wybór  ten 
powinien zależeć od stanu zdrowia pacjentki, jej 
konstrukcji psychologicznej, jej woli oraz możliwości 
danego ośrodka. Pacjentka powinna uzyskać pełną 
informacje na temat wybranego znieczulenia. 
W przypadku przyjęcia pacjentki do szpitala, powin-
na przy przyjęciu zgłosić personelowi sali porodowej 
chęć ewentualnego znieczulenia.
Sposób podawania znieczulenia
W znieczuleniu miejscowym pomiędzy bólami 
porodowymi zakłada się cewnik do przestrzeni 
zewnątrzoponowej, następnie do cewnika podaje 
się pierwsza dawkę leku. Pacjentka zaczyna odczu-
wać zmniejszenie dolegliwości bólowych po około 
20-30 minutach. Następnie obserwując przebieg 
porodu podaje się w pewnych odstępach czasowych 
kolejne dawki leku, lub stosuje się ciągły wlew leku 
pompą infuzyjną.
Przed rozpoczęciem znieczulenia zabezpiecza się 
dostęp dożylny i rozpoczyna się wlew płynów. Przez 
caly czas znieczulenia monitorowane jest : ciśnienie 
tętnicze krwi, tętno, saturacja krwi obwodowej oraz 
tętno płodu.
Czy przed podaniem znieczulenia robi się jakieś 
badania?
Do znieczulenia porodu wymagane jest tylko ozna-
czenie poziomu płytek krwi, wynik  ważny jest przez 
24 godziny, dlatego to badanie jest wykonywane 
już na sali porodowej. Jeśli chodzi o inne badania 
mogą zostać zalecone po konsultacji i badaniu przez 
anestezjologa.
Czy istnieją przeciwwskazania do podania pacjent-
ce znieczulenia ?
Z punktu widzenia anestezjologa przeciwwskaza-

niem do znieczulenia są zaburzenia układu krzepnię-
cia, zmiany skórne świadczące o zakażeniu w miejscu 
wkłucia, niektore choroby ośrodkowego układu 
nerwowego oraz niektóre choroby i wady serca. 
Bardzo istotnym przeciwwskazaniem to zakładania 
cewnika zewnątrzoponowego jest brak współpracy 
z pacjentką.
Czy istnieje ryzyko powikłań znieczulenia?
Znieczulenie zewnątrzoponowe porodu jak każ-
da procedura medyczna wiąże się z możliwością 
wystąpienia powikłań, jednak stosowanie procedur 
związanych z kwalifikacją do znieczulenia, wyko-
nywaniem znieczulenia oraz ciągłym nadzorem 
i monitorowaniem pacjentki minimalizuje to ryzyko.
Podsumowując – Znieczulenie zewnątrzoponowe 
porodu jest jedną z form analgezji porodu którą 
możemy zaproponować pacjentce. Chęć pacjentki 
do skorzystania ze znieczulenia do porodu podparta 
pełna wiedza na temat przebiegu znieczulenia, 
właściwa kwalifikacja i wykonanie znieczulenia, oraz 
pełna współpraca zespołu sali porodowej są warun-
kiem aby osiągnać cel jakim jest pełna satysfakcja 
i zadowolenie pacjentki w jednym z najważniejszych 
dni w jej życiu.
Dziękuje za rozmowę.

Wywiad przeprowadził J.M.

Rozmowa z lek. medycyny JUSTYNĄ NIEWIARĄ 
- specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii

Informacje, Reklamy
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OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

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

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

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

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

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

DOMY Z  BALI
Józef Chowaniec

• Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:

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

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

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż • e-mail: biuro@malorzdomy.eu • www.malorzdomy.pl

KONTAKT: Właściciel  firmy: Józef Chowaniec + 48 607 092 504
               Dział produkcji: Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280
CZYNNE: pon - piątek 9.00 – 17.00, sobota 9.00 – 14.00

• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów

WYPOŻYCZALNIA
samochodów osobowych
Warsztat mechaniczny:

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

www.maxirent.pl                biuro@maxirent.pl

Obsługa BHP w pracy:
• Bieżąca kontrola stanu BHP
• Uzupełnienie instrukcji obsługi BHP, 
   możliwych do opracowania przez Pracodawcę
• Doradztwo techniczno-prawne dotyczące przepisów BHP
• Kierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne
Kontrola i prowadzenie akt osobowych pracowników:
• Nadzór nad prowadzeniem akt osobowych
• Doradztwo z zakresu Prawa Pracy

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:
Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń bhp:
• Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
• Pracownicy na stanowiskach robotniczych
• Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych
Ocena ryzyka zawodowego:
• Opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
• Ocena ryzyka przy monitorach ekranowych
Sprawozdania z ochrony środowiska:
• Emisje gazów i pyłów do powietrza
• Karty odpadów

Usługi Doradczo-Konsultacyjne
mgr inż. Iwona Kołodziejczyk

tel. 503 354 903
e-mail: biuro@ikabhp.pl

http://ikabhp.pl

Reklamy
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32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście 14, 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że w związku z nowo planowaną nadbudową w 2012 r. 

pozostał jeszcze do sprzedaży jeden nowy lokal mieszkalny:
o pow. około 56m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu 
pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych i chętnych 

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

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

Posiadamy do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2

    z kanałem, wyposażone w energię 
    elektryczną i wodę
Zapewniamy:
• dozór całodobowy
• obiekt monitorowany

8 września do Olkusza zjadą miłośnicy zabytkowych i kultowych 
pojazdów zrzeszeni w Europejskiej Asocjacji Automobilerów. 
Ich niezwykłe samochody będzie można oglądać przed budynkiem Urzędu Mia-
sta i Gminy od godz. 12.00 do 15.00. Członkowie EAA chętnie też podzielą się 
swymi doświadczeniami z olkuskimi pasjonatami automobilizmu. Zapraszamy!

Więcej o EAA: www.eaa.org.pl

OLDTIMERY W OLKUSZU!!!

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE • AUTO SERWIS • 
KLIMATYZACJA • OPONY • CZĘŚCI SAMOCHODOWE

Bolesław,  ul. Główna 67a
tel. 32 642 38 18, 504 852 677

DAM-BER

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW W BOLESŁAWIU

NOWO OTWARTA MYJNIA BEZDOTYKOWA,
DWUSTANOWISKOWA ZAPRASZA

PROMOCJA!!DO KAŻDEGOPRZEGLĄDUMYCIE GRATISLUB UPOMINEK

pOlICJA i STRAŻ MIEJSKA
Ukradli rowery

12 sierpnia br. dyżurny Komisariatu Policji w Bukownie został powiadomiony o kradzieży trzech rowerów dziecięcych. Kra-
dzieży dokonano na ul. 1-go Maja w Bukownie. Pokrzywdzony oszacował wartość skradzionego mienia na około 800 zł. 

Włamanie na ul. Żeromskiego
13 sierpnia br. około godziny 13:00 na ul. Żeromskiego w Olkuszu włamano się do mieszkania. Sprawca po wyłamaniu 
zamków w drzwiach dostał się do wnętrza mieszkania z którego niczego nie zdołał zabrać, ponieważ spłoszył go lokator 
przebywający wewnątrz.

Wypadek w Bolesławiu
19 sierpnia br. około godziny 16:30, na ul. Kluczewskiej w Bolesławiu rowerzysta zderzył się z kierującym skuterem. Do 
olkuskiego szpitala trafili dwaj mężczyźni kierujący jednośladami. Policjanci ustalają przyczyny wypadku.

Kradli drewno
Do aresztu olkuskiej komendy trafili czterej mieszkańcy gminy Klucze, którzy podejrzani są o wyrąb i kradzież drewna z 
prywatnej posesji. Mężczyznom grozi 5 lat więzienia.
16 sierpnia br. około godziny 6:30 na ul. Bolesławskiej w Kluczach, miejscowi policjanci zatrzymali trzech mieszkańców 
Klucz oraz mieszkańca Zalesia Golczowskiego, którzy na jednej z prywatnych działek najpierw ścięli kilka sosen a później je 
ukradli. Pokrzywdzony oszacował swoje straty na około 250 złotych. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli oni już 
zarzuty dotyczące wyrębu i przywłaszczenia drzewa. Wszyscy czterej mogą na pięć lat trafić do więzienia.

Kradzież komputera
Prawdopodobnie 18 sierpnia br., z domu mieszczącego się przy ul. Nowej w Bukownie, skradziono komputer oraz wiertarkę. 
Sprawca dostał się do wnętrza budynku przez niezamknięty właz. Sprawą zajęli się policjanci z Bukowna.

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

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

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

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

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1

tel. 511-410-570

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1

tel. 511-410-570

AUTO  MECHANIKA
ELEKTRYKA

WULKANIZACJA • WYMIANA OPON

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

AUTO-SZYBY
MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE

Sprzedaż • Montaż •  Naprawa
HURT-DETAL

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

• RZUĆ PALENIE!! Najskuteczniejsza w Polsce metoda 
    rzucania palenia opracowana przez lekarzy metoda BRT!
• POZBĄDŹ SIĘ ALERGII !!

Bezbolesne, komputerowe testy alergiczne, odczulanie bez leków
• INNE TERAPIE METODĄ BRT

ALERGO-MED ALERGO-MED 
Autoryzowany Gabinet Biorezonansu

Olkusz, ul.K.K.Wielkiego 28, przychodnia obok Skarbka (2 piętro ) 
tel: 511 998 966, www.alergo-med.pl

WAKACYJNA PROMOCJA Testy alergiczne (90 alergenów) 99zł 

tel. 508 256 680 

BUDOWA DOMÓW
ROZBUDOWA
BUDOWA DOMÓW
ROZBUDOWA
REMONTY
WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ

SPRZEDAM M4 60 m2 na os. Młodych cena do negocjacji , Tel: 510-575-662

Oto tylko kilka przykładów, co 
w Emiratach jest zdecydowa-
nie NAJ… 
Burj Kalifa  - NAJwyższy 
budynek świata. Jego budo-
wa rozpoczęła się 21 wrze-
śnia 2004 roku, a zakończyła 
16 sierpnia 2009. Do ostat-
nich dni jego wysokość była 
wielką tajemnicą. Ostatecz-
nie mierzy 829 metrów, na co 
składają się aż163 piętra.
Burj Al Arab - NAJbardziej 
znany obiekt hotelowy zwany 
„Żaglem”. Do 2005 roku, był 
uważany za najlepszy hotel 
na świecie, a  jego oferta da-
lece wykraczała poza oferty 
hoteli 5*. Mówiono o  nim, że 
jest to jedyny na świecie hotel 
6* (choć taka kategoria, nigdy 
nie powstała)
Emirates Palace - NAJ-
lepszy hotel na świecie. To 
nie jest hotel, to prawdziwy 
PAŁAC!! Tak właśnie został 

okrzyknięty w  2005 roku. 
Oczywiście i dla tego obiektu 
zabrakło kategoryzacji. 
Wyspy w kształcie palm 
- NaJbardziej niesamowity 
projekt, jaki został dotychczas 
zrealizowany w  tym niesamo-
witym kraju. Usypanie zespołu 
największych na świcie sztucz-
nych wysp w  kształcie palm, 
miało na celu wydłużenie linii 
brzegowej. Także i  tym razem 
pomysł okazał się genialny.

BYŁAM, WIDZIŁAM,  
POLECAM !!!

Na kolejne odcinki NIEZIEM-
SKICH PODRÓŻY Z  UFO 
TRAVEL zapraszamy zimą, 
Zapraszamy Państwa do ko-
rzystania z  naszych usług za 
pośrednictwem strony inter-
netowej www.ufotravel.pl lub 
do naszego biura mieszczą-
cego się w Kluczach. 

Anna Leś

NIEZIEMSKIE PoDRÓŻE Z UFO TRAVEl cz.7
 Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wakacje powoli dobiegają końca i nasz wakacyjny cykl 
NIEZIEMSKICH PODRÓŻY Z UFO TRAVEL także. Na 
zakończenie, pragniemy zabrać Państwa w ostatnią w 
tym sezonie, naprawdę nieziemską podróż do Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich. Kraju, gdzie wszystko 
musi być największe, najlepsze, najbardziej nieprawdo-
podobne, gdzie wszystko musi być po prostu NAJ…!!!

Informacje

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 668 339 732 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha 
Skład i łamanie: Design Factory
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu –  w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej 
oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych 
miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z  poglądami  
wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów.  
Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i  nie może być powielane oraz wykorzystywane  
w części lub całości bez jego zgody.
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

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

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61PACIEJ

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

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

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

tel.  606 912 543 • 502 189 326

Kostka  płukana
POLBRUK  AVANTI

55,00  zł/m2

TRANSPORT
USŁUGI

PROMOCJA  KOSTKI
Sprzedaż  bez  VAT  (-23%)

Reklamy


