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KOMBUD

KOMINKI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

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

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

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

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

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

Obiady domowe – 11 zł
ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

Czas na

prezenty!
Chwilówka

od 50 zł do 1.000 zł

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
życzymy naszym Klientom
dużo radości, spokoju
i rodzinnego ciepła

MEBLE POKOJOWE

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

Skup Akcesorii Dziecięcych

• Zabawki • Chodziki • Nosidełka •
Foteliki • Wózki • Rowerki •
• Sanki • Łóżeczka •

Tel: 510 190 038

Sprzedaż Węgla
Rodaki, ul.Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

Marcin Czerniak

Kredyty
do 100.000 zł
nawet na 150 miesięcy
tylko do końca grudnia!

WOLBROM,
ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34,
kom. 698 686 482
www.kredyty-chwilówki.pl

Zapraszamy na piętro

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

Świąteczna gotówka

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Pizza

infolinia: 801 800 107

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

NAJTAŃSZE
GONTY BITUMICZNE!
30% na wszystkie modele

OKNA

RYNNY
OLKUSZ, ul. Rabsztyńska 67
tel. 501 510 104, 501 510 105

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

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

www.lombard.olkusz.pl

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
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD

32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7
tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

• NOWOCZESNE TECHNIKI GRZEWCZE
/sprzedaż, montaż/
• ARTYKUŁY WOD-KAN
• WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
SPRZEDAM AUDI A6 C6 QUATRO 2.7 TDI
(możliwa zamiana na mniejszy)

ROK PRODUKCJI 2007. Kosztował 270 000. BARDZO BOGATE WYPOSAŻENIE + DODATKI
KUPIONY U DEALERA W POLSCE, SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE AUDI, BEZWYPADKOWY,
STAN TECHNICZNY I WIZUALNY PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok 63 000 zł

SPRZEDAM TOYOTĘ AVENSIS II 1.8 16V
ROK PROD. 2003. BOGATE WYPOSAŻENIE. SAMOCHÓD KUPIONY W POLSKIM SALONIE
I NA BIEŻĄCO SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE TOYOTY
PIERWSZY WŁAŚCICIEL , BEZWYPADKOWY ,GARAŻOWANY, STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok. 23 000 zł
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny
V edycja Targów Wolontariatu „Potrzebujesz mnie, więc jestem”
V edycja Targów Wolontariatu „Potrzebujesz mnie, więc jestem” za nami! Jubileuszowa, bo już piąta, edycja
Targów Wolontariatu dobyła się 28 listopada w olkuskim MOK. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser” wraz z I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu. Targi wsparło finansowo Województwo Małopolskie.

Targi Wolontariatu to wydarzenie cykliczne, mające na
celu promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego. Impreza wskazuje
młodzieży, że warto wyciągać bezinteresownie rękę do potrzebujących. Podczas Targów olkuskie organizacje pozarządowe
mogły zaprezentować swoją działalność, zachęcając przybyłą
młodzież do współpracy w charakterze wolontariuszy. Targi to
także konkurs „Wolontariusz Roku 2012”, który jest swoistym
uhonorowaniem pracy wolontariuszy i pedagogów.
W odpowiedzi na konkurs wpłynęło wiele zgłoszeń, spośród
których kapituła wybrała zwycięzców w trzech kategoriach:
najlepszy wolontariusz-uczeń, najlepszy wolontariusz w mojej
organizacji, najlepszy wolontariusz pedagog - propagator idei
wolontariatu. Tegoroczne Targi przyniosły ciekawe rozstrzygnięcie kategorii najlepszy wolontariusz-pedagog, ponieważ
Kapituła postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody.
Obie kandydatury bowiem zasługiwały na pierwsze miejsce.
Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach to:
Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji - Tomasz
Grandys:
Od 3 lat jest wolontariuszem w Stowarzyszeniu Na Rzecz
Oświaty, Kultury i Pomocy „Wszyscy dla Wszystkich”. Aktywnie i twórczo uczestniczy w Teatrze Niepełnosprawnych,
podczas akcji charytatywnych oraz jako animator życia
kulturalnego młodych ludzi. Zainicjował, zorganizował i prowadzi zajęcia tańca współczesnego dla młodzieży szkolnej
w Osiedlowym Klubie Przyjaźń. Jest również poetą. Uczestniczy w cyklicznych spotkaniach poetyckich „Rozmowy
wierszem”, prezentuje znakomitą i konsekwentną postawę
młodego wychowawcy, uczy młodzież szacunku do samego
siebie i do innych. Postawa Tomka to przykład godny do
naśladowania i propagowania wśród mieszkańców Olkusza, to
twórcza idea młodego człowieka, który skromnie i pracowicie
realizuje ją od początku do końca.

Najlepszy wolontariusz-uczeń - Monika Jurek:
Uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, od
3 lat działa w Klubie Wolontariackim. Jest Przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego, uczestniczyła w następujących
akcjach: „Szlachetna Paczka”, cyklicznych spotkaniach
w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu, pomaga rodzinie
zastępczej oraz współpracuje z domem tymczasowej opieki nad zwierzętami. Zorganizowała spotkania z dziećmi
z Oddziału Dziecięcego Szpitala w Olkuszu, organizowała
Akcję „Góra Grosza” na terenie szkoły. Propaguje działalność wolontariacką wśród młodzieży szkolnej. Jest zawsze
zaangażowana we wszystkie działania podejmowane przez
wolontariuszy, wykazuje się dużą aktywnością i kreatywnością. Jest osobą bardzo otwartą na potrzeby innych ludzi,
nigdy nie odmawia pomocy potrzebującym.
Najlepszy wolontariusz-pedagog „ propagator idei wolontariatu Małgorzata Bryzik - IV Liceum Ogólnokształcące
w Olkuszu
Od 6 lat prowadzi całoroczną aktywną działalność jako
opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w Olkuszu
oraz podejmuje liczne działania propagujące wolontariat:
m.in. jest pomysłodawcą i organizatorem zbiórek żywności
dla biednych rodzin oraz dla rodzin uczniowskich potrzebujących wsparcia. Bierze udział w akcjach w ramach projektu
„Szlachetna Paczka”, jest pomysłodawcą i koordynatorem
parafialnej akcji „Serce dla Serca”, współpracuje z Domem
Opieki Społecznej w Olkuszu, Oddziałem Dziecięcym Szpitala
w Olkuszu oraz Zespołem Placówek Opiekuńczo„Wychowawczych w Olkuszu. Pani Małgosia jest koordynatorem
zbiórek artykułów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka
w Miechowie i dla olkuskiej Bursy, koordynuje i organizuje
kiermasz na rzecz hospicjum domowego „Alma Spei” w Krakowie, corocznie bierze udział w kweście „Dzieło Nowego

Rada i Zarząd Powiatu w Olkuszu z okazji dzisiejszego górniczego święta składają wszystkim
Górnikom najserdeczniejsze życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy oraz wszystkiego
najlepszego w życiu zawodowym i prywatnym. Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was
i Wasze Rodziny opieką, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i pewnego jutra.
„Szczęść Boże!”

1000-lecia”, uczestniczy w działaniach pomocowych dla
dzieci ze świetlicy przyparafialnej w ramach współpracy
z parafią pw. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Współpracuje
również ze świetlicą dla dzieci niepełnosprawnych, wspólnie
z młodzieżą udziela pomocy w codziennym funkcjonowaniu
osobom starszym oraz przygotowuje programy artystyczne dla
przedszkolaków. Jest osobą godną naśladowania, cieszącą się
szacunkiem ludzi, z którymi współpracuje. Jej zaangażowanie
w propagowanie wśród młodzieży idei wolontariatu przynosi
wymierne efekty służące osobom potrzebującym pomocy
duchowej i materialnej.
Agata Skibińska - II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu
Współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Oświaty, Kultury
i Pomocy „Wszyscy dla Wszystkich”. Organizuje wiele akcji
charytatywnych, m.in. bierze udział w projekcie „Szlachetna
Paczka”, systematycznie współpracuje z Domem Opieki Społecznej w Olkuszu i Domem Dziecka w Sosnowcu, angażuje
się w realizację projektu Lektorium. Wspólnie z młodzieżą
organizowała VI Koncert Charytatywny „Dar Serca dla Julii
i Kamili”, zbiórki publiczne na rzecz Klubu Zielone Światło,
zbiórkę charytatywną na rzecz powodzian w ramach akcji
SOS dla Szczurowej prowadzonej przez Stowarzyszenie
Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, koncerty kolęd
i słodki poczęstunek dla podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej w Olkuszu. Pani Agata uwrażliwia młodzież nie
tylko na problemy ludzi, ale także zwierząt. Zorganizowała
w szkole kiermasz własnych wypieków, z którego dochód
przekazano na konto schroniska dla zwierząt. Dzięki dużej
wrażliwości potrafi zaangażować się w pomoc innym osobom
i dzięki swej autentyczności zachęca do pracy młodzież. Jest
bardzo sumienna w wykonywaniu swoich obowiązków; przez
uczniów jest najbardziej ceniona za pogodne usposobienie,
wrażliwość na ich problemy, za poświęcony czas.
Targi były także okazją do złożenia podziękowań wszystkim

wolontariuszom pracującym w szkolnych kołach wolontariatu
oraz dwóm szkołom szczególnie: Zespołowi Szkół nr 1 oraz
Zespołowi Szkół nr 4, które zostały docenione w prestiżowym
konkursie „Barwy wolontariatu”, organizowanym przez
Centrum Wolontariatu w Warszawie. Wolontariusze z ZS nr
1 wraz z opiekunką - Zdzisławą Sztafińską - zdobyli pierwszą
nagrodę, wolontariusze z ZS nr 4 wraz z opiekunką - Bożeną
Nogą - wyróżnienie. Targi, realizowane przez Stowarzyszenie
Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu już od 2007 roku,
są wspierane finansowo przez Województwo Małopolskie,
w ramach otwartych konkursów ofert.
Co roku inna szkoła współorganizuje imprezę, mogąc
zaprezentować swoją działalność na rzecz innych szerokiej
publiczności..
Mateusz Wysocki - autor jest wiceprezesem Zarządu
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu

Pani Marii Knap
wieloletniej Dyrektorce Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają:
Starosta Olkuski wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Marsz Niepodległości i Solidarności
EURES jako wsparcie
mobilności zawodowej
W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej w dniu 22.11.2012 r.
Dział Pośrednictwa Pracy zorganizował spotkanie dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu mające na celu promocję usług EURES oraz
zaznajomienia młodzieży z możliwościami jakie oferuje mobilność.
Zaproszoną młodzież powitała Pani Barbara Adamuszek - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.
Pośrednik pracy Pani Edyta Kowal zaprezentowała informacje o sieci EURES, przedstawiła usługi oferowane w ramach EURES.
Tematem przewodnim była mobilność,
gdyż każdy obywatel UE ma prawo do pracy
i zamieszkania w każdym państwie członkowskim, nie będąc dyskryminowanym ze
względu na swoją narodowość.
Swobodny przepływ osób jest jedną z podstawowych swobód zagwarantowaną przez
Traktat o Unii Europejskiej oraz prawo wspólnotowe. Zasady swobodnego przepływu osób
stosują się także do pozostałych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia,
Liechtenstein i Norwegia). Szwajcaria podpisała umowę dwustronną z UE, w sprawie swobodnego przepływu osób.
Wyjaśniono pojęcie czym jest mobilność
zawodowa, omówiono dokumenty EUROPASS. Tematem na który również zwrócił
uwagę pośrednik pracy były bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę. Przedstawiono

aktualne oferty
pracy w ramach sieci EURES i omówiono wymagania
pracodawców
zagranicznych
w stosunku do potencjalnych pracowników.
W trakcie spotkanie zaprezentowano filmiki dotyczące pracy za granicą np. pracy
animatora kultury, rzeźnika, pracy przy
zbiorze truskawek i ogórków, pracy przy sadzonkach drzew i kwiatów.
Pośrednik Pracy przedstawił korzyści
z nauki lub pracy za granicą do których
można zaliczyć: rzeczywistą zmianę otoczenia, nowe perspektywy, codzienne kontakty
z inną kulturą, znakomitą okazję do nauki
obcego języka, możliwość współpracy i nauki z ludźmi posiadającymi inne wykształcenie i przygotowanie, wymianę pomysłów
oraz porównywanie doświadczeń.
Młodzież wykazała się dużym zainteresowaniem w/w tematyką.

Poseł Jacek Osuch oraz Zarząd Prawa
i Sprawiedliwości organizuje wyjazd na 2. Marsz
Niepodległości i Solidarności, który odbędzie
się 13 grudnia w Warszawie.
Marsz rozpocznie się w
czwartek, 13 grudnia o godz.
18.00 na Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Uczestnicy
zgromadzenia przejdą Alejami Ujazdowskimi pod pomnik
Józefa Piłsudskiego. Marsz
potrwa około dwóch godzin.
Z rejonu Olkusza (Bukowno,
Wolbrom, Klucze) organizowany jest autokar dla wszystkich zainteresowanych. Wyjazd zaplanowano w czwartek,
13 grudnia na godz. 11.30.

Powrót przewidziano na ok.
2 w nocy. Koszt przejazdu w
obie strony wynosi ok. 10-15
zł. Zainteresowanych prosimy
o zapisy w Biurze Poselskim
Posła Jacka Osucha do 10 grudnia codziennie /za wyjątkiem
czwartku/ lub telefonicznie u p.
Łukasza Kmity nr 784-00-5080. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Liczba miejsc ograniczona.

vv BPJO

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
W BIURZE POSŁA OSUCHA
Z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze poselskim
w Olkusz, dwa razy w tygodniu udzielane są bezpłatne porady
prawne. Dodatkowo, co dwa tygodnie w poniedziałki od godz.
15.00 do 16.30 udzielane są specjalistyczne porady prawne
dla osób niepełnosprawnych.

– Coraz więcej osób korzysta z porad udzielanych
przez nasze biuro. Zdecydowałem, że dla wygody
mieszkańców
zwiększymy
częstotliwość
udzielania
porad do dwóch dni w tygodniu. Porady udzielane są w
godzinach popołudniowych –
mówi poseł Jacek Osuch. Do-

datkowo dzięki podjętej przez
Posła współpracy z Prezesem
Polskiego Związku Niewidomych Panem Kazimierzem
Bajurem raz na dwa tygodnie
w Biurze Poselskim udzielane
są specjalistyczne porady dla
osób niepełnosprawnych. Kolejny dyżur planowany jest na
10 grudnia. Jak mówi olkuski

parlamentarzysta PiS miesięcznie z bezpłatnych porad
korzysta nawet 100 osób. Aby
skorzystać z pomocy prawnika należy wcześniej umówić
się osobiście lub telefonicznie
(32-754-34-13) na spotkanie.

vv Łukasz Kmita
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FELIETON

PLANUJMY CHOROBY

Okres jesienno zimowy charakteryzuje się zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi medyczne. Od dawna wiadomo, że w tym czasie częściej
chorujemy i częściej korzystamy z pomocy lekarza pierwszego kontaktu.
Wiadomo, wirusy czy bakterie lubią napadać na biedny ludzki organizm
znienacka, trudno przewidzieć kiedy spotka nas przykra niespodzianka.
Niestety napad gorączki, dreszczy, problemy brzuszne itp., to
tylko początek problemów.
W wielu poradniach zdrowia,
w tym w naszych – olkuskich
- trzeba z wyprzedzeniem planować swoją niedyspozycję bowiem
z dnia na dzień do lekarza ciężko
się dostać. Niejednokrotnie, kiedy już szczęśliwie uda nam się
dodzwonić do rejestracji , słyszymy, że na dziś planowa rejestracja jest zakończona, a na jutro
to trzeba przyjść wcześnie rano
i czekać w kolejce w nadziei, że
będziemy jednymi z pierwszych
i do lekarza uda nam się dostać.
Podczas gdy kolejki do specjalisty to rzecz nawet zrozumiała,
o tyle umawianie się z wyprzedzeniem do pediatry czy internisty już mocno dziwi. Wygląda
to tak, jakby wielu pacjentów
z co najmniej kilkudniowym
wyprzedzeniem wiedziało, że
konkretnego dnia się rozchorują.

Wina w tym wypadku leży
pewnie po środku, z jednej
strony poradnia zdrowia, która więcej pacjentów rejestruje
z wyprzedzeniem niż w dniu
przyjęcia. W końcu jakby nie
patrzeć do lekarza pierwszego
kontaktu idziemy z reguły jak
coś nam nagle wypadnie, dlatego
większość wolnych terminów
powinna być dostępna z dnia na
dzień – wizyty z wyprzedzeniem powinny być umawiane
w jak najmniejszych ilościach.
Z drugiej strony winni są pacjenci, którzy, niekiedy na wszelki wypadek rezerwują sobie
wizyty, bądź też nie odwołują
tych zaplanowanych, na które
po prostu nie mogą przyjść,
w ten sposób blokują miejsce
dla naprawdę potrzebujących.
Inną kwestia jest słynne
„o kolejności przyjęć pacjentów decyduje lekarz”. Może
się zdarzyć, iż przychodząc na

umówioną wizytę rano zostaniemy przyjęci w południe.
W ten sposób spędzimy kilka
godzin na niewygodnej ławeczce przed gabinetem wśród
zarazków i narzekań. Zdążymy zgłodnieć, zmęczyć się i na
pewno podnieść swoje ciśnienie
do maksimum, a przychodząc
do lekarza ze zwykłym przeziębieniem, wyjść z gabinetu
z zapaleniem płuc.

Miał rację ten, kto wymyślił
powiedzenie „trzeba mieć zdrowie żeby chorować”. Dożyliśmy
czasów, kiedy choroba to dopiero początek kłopotów, a żeby
ją zdiagnozować i wyleczyć –
trzeba cieszyć się iście końskim
zdrowiem.

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

FELIETON

W OLKUSZU BEZ ZMIAN

W wyniku likwidacji tysięcy miejsc pracy Olkusz od lat przeżywa głęboki
upadek gospodarczy. Miasto szybko się wyludnia; przez ostatnie kilkanaście lat ubyło co najmniej 4,5 tys. mieszkańców. Olkuszanie coraz częściej
żyją na kredyt, władze miasta stale podwyższają czynsze i opłaty, chcą
zamykać szkoły; upadają firmy, zamyka się wiele sklepów, rośnie przestępczość. Co zrobiły olkuskie władze by uzdrowić sytuację w mieście?

Stwarzanie warunków do powstawania nowych miejsc pracy jest
jednym z najważniejszych obowiązków lokalnych władz. Wiele
samorządów za własne pieniądze
przygotowuje tereny pod inwestycje; wykupując i scalając działki,
uzbrajając je oraz zmieniając ich
przeznaczenie w planach zagospodarowania. Tworzą w ten sposób
Strefy Aktywności Gospodarczej
(SAG), gdzie inwestorzy są zwalniani z podatków lokalnych oraz
Specjalne Strefy Ekonomiczne
(SSE), gdzie firmy korzystają ze
zwolnień z podatku dochodowego.
Władze lokalne szukają również
potencjalnych inwestorów.

cjalnej Strefy Ekonomicznej,
znajdzie tam pracę 300 osób.
Miasto stara się też o dofinansowanie na trzecią strefę dla 150
pracowników. Burmistrz Trzebini
zapowiada również stworzenie
dwóch dodatkowych dużych
stref na terenach byłych kopalni
„Trzebionka” i „Siersza”. Około
80% kosztów tych inwestycji jest
dofinansowana spoza budżetów
wyżej wymienionych gmin.
Dlaczego władze Olkusza
nie stworzyły do dziś Strefy
Aktywności Gospodarczej?

Olkuskie władze tłumaczą się
brakiem pieniędzy i odpowiednich
terenów. Trudno w to uwierzyć, tym
Czy takie strefy powstają
bardziej, że wiele placów poprzemyrównież w okolicach Olkusza? słowych, pokopalnianych i atrakcyjWładze Bukowna kończą przy- nie położonych działek w mieście i
gotowywać 34,5 hektarową Strefę okolicy zwyczajnie leży odłogiem.
Aktywności Gospodarczej, w któ- Jeśli chodzi o pieniądze, budżet
rej na ponad 9 ha powstała podstre- wydatków Olkusza na rok 2012
fa Krakowskiej Specjalnej Strefy wynosi 135,8 mln zł, z czego ponad
Ekonomicznej. Również władze 9 mln przeznaczono na przebudoWolbromia stworzyły na 12,7 ha wę Olkuskiej Starówki, 2 mln na
podstrefę Krakowskiej Specjalnej budowę przedszkola przy Sz.P. nr.5,
Strefy Ekonomicznej. Zarówno do którego już niedługo nie będzie
w Bukownie, jak i w Wolbromiu miał kto chodzić, 1 mln na budowę
są już pierwsi inwestorzy i nowe kolejnego „Orlika”, ponad 4 mln na
miejsca pracy.
utrzymanie obiektów sportowych,
Natomiast w Trzebini (20 tys. 13,7 mln na administrację publiczną,
mieszkańców), mającej znacznie 1 mln na przeciwdziałanie alkoholiniższy budżet od Olkusza władze zmowi. Na przyszły rok zapowiadamiejskie planują stworzyć aż pięć na jest budowa młodzieżowego SkaStref Aktywności Gospodarczej teparku (tor do jazdy na deskorolce
z tysiącem nowych miejsc pra- itp.) za 5 mln zł. Czy nie lepiej byłoby
cy. Pierwsza strefa o pow. 42 ha przynajmniej część tych pieniędzy
tworzona jest kosztem 8,5 mln zainwestować w tworzenie miejsc
zł, zostanie ukończona w roku pracy dla olkuszan. Przecież olkuska
2013 dając pracę 240 osobom. młodzież zaraz po ukończeniu nauki
Druga strefa na 17 ha za 3 mln idzie najczęściej na bezrobocie lub
zł powstanie do końca 2013 roku szybko wyjeżdża z miasta, bo nie ma
jako podstrefa Krakowskiej Spe- tu większych szans na zatrudnienie.

"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.

Zapraszamy po katalog
Mikołajkowy pełen prezentów

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702; email: mpoznanska1@vp.pl

OLKUSZ

Czy w Olkuszu gromadzono niebezpieczne substancje?

Z soboty na niedzielę na terenie należącym do byłych zakładów OFNE w Olkuszu,
doszło do groźnego pożaru. W akcji gaśniczej brało udział ponad 100 strażaków. To
już kolejny przypadek pojawienia się ognia w halach wynajmowanych przez firmy,
zajmujące się przetwarzaniem odpadów. Czy w halach na terenie byłego OFNE składowane były odpady niebezpieczne, które uległy spaleniu?

Sytuacją zaniepokoił się olkuski parlamentarzysta PiS Jacek
Osuch oraz radny z osiedla
Pakuska Łukasz Kmita. Osuch
wystąpił do Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska o podjęcie działań kontrolnych. – W nocy z 1 na 2 grudnia
br. na terenie Olkuskiej Fabryki
Naczyń Emaliowanych na ul.
Przemysłowej w Olkuszu doszło
do groźnego pożaru, który objął
halę magazynową o powierzchni ok. 1200 m. kw. Z uwagi na
fakt, że w w/w budynku mogły
być składowane i przetwarzane
odpady niebezpieczne (które
w wyniku pożaru uległy spaleniu), wnoszę o przeprowadzenie
w trybie pilnym badań laboratoryjnych i kompleksowej kontroli –
napisał już w poniedziałek poseł
Jacek Osuch w piśmie do Pawła
Ciećko, Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Poseł Osuch i Radny Kmita zwrócili uwagę, że w momencie pożaru
nad miastem pojawiła się potężna
chmura czarnego dymy. Czy mogła
ona być niebezpieczna dla mieszkańców – tego jeszcze nie ustalono. Na
filmach, które pojawiły się w Internecie, widać, jak podczas sobotniego
pożaru wybuchają pojemniki z niewiadomymi substancjami. Osuch
błyskawicznie wystąpił o przeprowadzenie przez WIOŚ badań laboratoryjnych oraz skontrolowanie, czy
właściciele firmy zajmującej się m.in.
składowaniem odpadów posiadali
wszystkie stosowe zezwolenia i inne
niezbędne dokumenty wymagane
przy prowadzeniu takiej.
– Planujemy w najbliższym
czasie zorganizowanie spotkania
z Inspekcją Ochrony Środowiska
i przedstawicieli firmy z Oświęcimia, która wynajmowała hale
w Olkuszu na potrzeby składowania odpadów. Mamy informa-

cje, że firma ta była już wcześniej
zainteresowana składowaniem kilkuset różnych odpadów – w tym
odpadów zaliczanych do grupy
niebezpiecznych tj. zużyte chemikalia, szlamy, sorbenty, materiały
filtracyjne. Z naszych informacji
wynika, że 24 września br. firma
z Oświęcimia otrzymała decyzję
Marszałka Województwa Małopolskiego o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. Te dokumenty
mogły otworzyć drogę do wytwarzania i składowania w Olkuszu
odpadów – mówi zaniepokojony
radny Łukasz Kmita.

– Musimy zrobić wszystko, żeby
w centrum miasta, praktycznie
kilkaset metrów od osiedla mieszkaniowego nie powstał skład odpadów niebezpiecznych – zaznacza
zbulwersowany poseł Jacek Osuch.
vv BR

PORADY PRAWNE

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

Głównym problemem
Olkusza nie jest brak pieniędzy, lecz niewłaściwy podział
wydatków budżetowych.

Ostatnio władze Olkusza jakimś
„cudem” zarezerwowały niewielką sumę na prace „studyjne” nad
utworzeniem małej, ledwie kilkuhektarowej Strefy Aktywności
Gospodarczej przy ul. Wspólnej.
Jednak ta miniaturowa strefa nawet
jeśli kiedyś powstanie, pomieści
najwyżej kilkadziesiąt miejsc pracy, czyli kroplę w morzu potrzeb.

Władze Bukowna (10,5 tys.
mieszk.) i Wolbromia (9 tys.
mieszk.) potrafiły zorganizować
dobre warunki do tworzenia
nowych miejsc pracy, natomiast w
Olkuszu (36,5 tys. mieszkańców),
który ma wielokrotnie wyższy
budżet i lepsze położenie, do chwili
obecnej nie ma żadnej pewności,
że strefa w ogóle powstanie. Nic
dziwnego, że przy takiej polityce w
Olkuszu, bezrobocie jest powyżej
średniej krajowej i nadal szybko
wzrasta..
vv Robert Rusinek
email: biurorusinek@interia.pl

Zgodnie z art. 94 pkt 5 kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21,
poz. 94 z późn. zm.) obowiązkiem pracodawcy jest w szczególności terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie za
pracę, a więc zgodnie art. 86 ust. 1 kodeksu pracy, w miejscu,
terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych
przepisach prawa pracy. Pracownikowi, któremu wynagrodzenie
wypłacono z opóźnieniem, przysługują odsetki za to opóźnienie.
Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii roszczenia pracownika
dotyczącego odsetek w związku
z nieterminowaną wypłatą wynagrodzenia, dlatego, zgodnie z art.
300 kodeksu pracy, w sprawach
nieunormowanych przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio
przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli
nie są one sprzeczne z zasadami
prawa pracy.
Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia stanowią pewnego rodzaju
rekompensatę za okresowe pozbawienie pracownika prawa do korzystania z własnych „zarobionych”
pieniędzy, dlatego też, zgodnie
z art. 481 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, jeżeli pracodawca spóźnia się
z wypłatą wynagrodzenia, to, co do
zasady, pracownik może domagać
się odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody
i opóźnienie było następstwem
okoliczności, za które pracodaw-

ca nie ponosi odpowiedzialności.
Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie
nie była z góry oznaczona, należą
się odsetki ustawowe. Jednak gdy
wierzytelność jest oprocentowana
według stopy wyższej niż stopa
ustawowa, wierzyciel może żądać
odsetek za opóźnienie według tej
wyższej stopy.
Odsetki te nalicza się od kwoty
brutto, co znajduje potwierdzenie
w uchwale Sądu Najwyższego
z dnia 19 września 2002 r. sygn.
akt III PZP 18/02, który stwierdził,
że: „Odsetki z tytułu opóźnienia
w wypłacie wynagrodzenia za
pracę przysługują pracownikowi
za czas opóźnienia także w części,
od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę
na podatek dochodowy od osób
fizycznych”.
Należy również wiedzieć o tym,
iż istnieje możliwość dochodzenia
odsetek za opóźnienie od zaległych

odsetek z tytułu nieterminowej
wypłaty wynagrodzenia.
Żądanie odsetek za opóźnienie
od zaległych odsetek jest możliwe
jednak dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po
powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych
odsetek do dłużnej sumy o czym
mówi art. 482 § 1 kodeksu cywilnego. Pojęcie „zaległe odsetki”
w rozumieniu art. 482 § 1 K.c.
obejmuje zarówno odsetki kapitałowe, jak i odsetki za opóźnienie co
stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 października 1998 r.
sygn. akt I CKN 782/97.
Tak więc najpierw musi powstać
zaległość w płatności odsetek
i dopiero wówczas umowa stron
lub wytoczenie powództwa dają
wierzycielowi możność domagania
się odsetek od odsetek.

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.
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nowy Szpital i certyfikat ISO 9001:2008
Nowy Szpital w Olkuszu 7 grudnia 2012 r. otrzyma certyfikat ISO 9001:2008. Dzięki
pracy personelu szpitala został wdrożony i utrzymany system zarządzania jakością. Prace związane z wprowadzeniem ISO 9001:2008 zostały zakończone w maju 2012 roku.
System obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Szpitala:
Oddziały, Poradnie, Blok operacyjny, SOR, Zespoły wyjazdowe,
Aptekę Szpitalną, Ambulatorium ogólne, Transport sanitarny,
a także Administrację Szpitala. Certyfikat, który otrzymał
Nowy Szpital w Olkuszu jest zgodny z normą ISO 9001:2008
w zakresie świadczenia usług dotyczących lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ratownictwa
medycznego, pomocy doraźnej, diagnostyki laboratoryjnej
i obrazowej, rehabilitacji, profilaktyki oraz promocji zdrowia,
medycyny pracy, podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie
świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz,
nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki
lekarskiej i pielęgniarskiej w poz, transport sanitarny w poz.
Szpital uzyskał certyfikat jakości na okres 3 lat po pozytywnym wyniku auditu certyfikującego, który odbył się
w dniach 8-10 maja 2012 r. roku. Certyfikat został nadany
przez renomowaną włoską jednostkę certyfikującą IMQ
S.A. w Polsce. Audytorzy IMQ to doświadczeni lekarze,
inżynierowie i rzeczoznawcy z Polski i Włoch. Ich praca
zapewnia zgodność oceny produktów i usług z obowiązującymi w kraju aktami prawnymi i normami oraz jakość
zgodną z standardami światowej techniki.
W jaki sposób system wpłynął na obsługę pacjenta?
Zarządzanie przez jakość ułatwia efektywne zarządzanie
szpitalem, umożliwia racjonalne gospodarowanie posiada-

nymi zasobami i skutkuje obniżeniem kosztów działalności.
Jakość w ochronie zdrowia to przede wszystkim zadowolenie pacjenta z poprawnie wykonanej procedury
medycznej, a także usprawnienie obsługi pacjenta zarówno
w izbie przyjęć jak i na oddziale poprzez przestrzeganie
schematów postępowania.
Dobra jakość zwiększa satysfakcję pacjentów i ułatwia
wykonywanie zadań pracownikom, jakość to powtarzalność
usługi i zachowanie standardów leczenia obowiązujących
w Polsce i na świecie.
Potwierdzona certyfikatem jakość usług medycznych
gwarantuje pacjentom świadczenia na wysokim poziomie,
a także przestrzeganie przez jednostkę przepisów BHP,
spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych, co skutkuje obniżeniem ilości zakażeń szpitalnych (zaniedbania
w zakresie higieny niweczą niejednokrotnie najwspanialsze
dokonania lekarzy), odpowiednią jakość sprzętu medycznego, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (jak wiadomo
dobra diagnostyka to podstawa trafnej diagnozy pacjenta
i sprawnego leczenia).
Szpital prowadzi planowane szkolenia wewnętrzne
i zewnętrzne personelu medycznego, które mają za zadanie
wdrażanie najnowszych standardów leczenia, rehabilitacji
i pielęgnacji pacjenta.

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 13 50, fax: 32 758 13 50 • agorka@nowyszpital.pl • www.olkusz.nowyszpital.pl

ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649

Zapraszamy
do współpracy!
Wszystko czego potrzebujesz
pod jednym dachem
•
Sprzedaż stacjonarna
•
Sprzedaż z dowozem
na telefon

Już jesteśmy
w Olkuszu!!!
czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00
sobota:
od 5:00 do 10:00

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

Reklamy

8.12.2012 godz. 12.00
Budujące pomysły

www.mrowka.com.pl

W ofercie
świątecznej:

www.cras.pl
tel. (32) 754 59 59

różne wzory
i rodzaje

różne
rodzaje
różne
rodzaje

MRÓWKA CRAS OLKUSZ, UL. PRZEMYSŁOWA 9
CZYNNE: Pon. - Pt. 7.00 - 19.00, Sob. 7.00 - 16.00
HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe
Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 032 754 77 40-42
fax. 032 754 79 79

Hurtownia

zapraszamy dzieci na

KONKURS
RYSUNKOWY
Do wygrania
duża, pluszowa
mrówka
Wygrywa
najładniejszy
wizerunek
mrówki
RYSUNEK MUSI
ZOSTAĆ WYKONANY
NA TERENIE SKLEPU
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Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

INFORMUJEMY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty
Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Górniczej 32
(naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza ) informuje zainteresowanych
nabyciem mieszkania, że w związku z nowo planowaną nadbudową w latach 2013/2014
w wyniku adaptacji poddasza powstanie osiem nowych lokali mieszkalnych
o powierzchni od około 44 m2 do 115 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń
na etapie realizacji inwestycji. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

KĄCIK KOLEKCJONERA

35 miejsc noclegowych
pokoje 2, 3 i 4 osobowe
wszystkie pokoje z łazienkami + TV
Na miejscu:
- wyżywienie (posiłki domowe)
- świetlica
- ogrodzony parking
W pobliżu:
- wyciągi narciarskie
(Kotelnica, Bania) 500 m
- rzeka Białka (50 m)
- sklep (300 m)
- baseny termalne (6 km)
Do Zakopanego 15 km
Niedaleko przejście graniczne Jurgów

Piotr Michałowski
W dniu 28 listopada NBP wyemitował ostatnią srebrną
monetę w tym roku. Jest to 20 złotych Piotr Michałowski,
moneta srebrna z serii „Polscy malarze XIX/XX wieku”.
Nakład przyzwoity – 30.000 sztuk. W eleganckim folderze.
Oczywiście towarzyszy jej moneta 2 złotych obiegowa okolicznościowa z popularnego stopu w nakładzie
800.000 sztuk.
Jeszcze tylko 12 grudnia wejdzie do obiegu okolicznościowa
moneta 2 złotowa z serii „Polskie okręty” – „Piorun” również
w przyzwoitym nakładzie 800.000 sztuk. Tym samym
NBP pokazało w tym roku, że nie ulega presji mennicy i nie
„klepie” monet okolicznościowych tylko z chęci zysku, lecz
liczy się z rozsądkiem i wolą prawdziwych kolekcjonerów.
Mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się również w następnym roku.
Piotr Michałowski urodził się 2 lipca 1800 roku w Krakowie, zmarł 9 czerwca 1855 roku. Polski malarz okresu romantyzmu, portrecista, animalista i batalista. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Studiował na Uniwersytecie
Jagiellońskim oraz w Getyndze.
Po powstaniu listopadowym, podczas którego zajmował się nadzorem produkcji broni i amunicji, wyjechał do Paryża.
Tam poznał malarstwo najlepszych mistrzów m.in. Diego Velazqueza i Fransa Halsa. Po powrocie do Polski w 1837
roku zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach 1848-1853 był prezesem Rady Administracyjnej miasta Krakowa. W
roku 1848 ufundował Zakład Św. Józefa dla Osieroconych Chłopców w Krakowie, działający do 1950 roku.
P. Michałowski był znakomitym malarzem koni i scen batalistycznych oraz portretów. Tworzył sceny rodzajowe z życia
wsi. Wiele kompozycji poświęcił epopei napoleońskiej i dziejom oręża polskiego. Pozostawił po sobie ponad 1000
szkiców (rysunki i akwarele). Jego obrazy odznaczają się dużą ekspresją, znakomitą kolorystyką, doskonałym rysunkiem i szkicową fakturą malarską. Jego obrazami zachwycał się Pablo Picasso, kiedy odwiedził Muzeum Narodowe
podczas swojego pobytu w Warszawie. Piotr Michałowski został pochowany na krakowskim Cmentarzu Rakowickim.
W całym XIX wieku był malarzem niemal zupełnie nieznanym. Odkryciem i zaskoczeniem stał się pierwszy wielki
pokaz jego dzieł w czasie polskiej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 roku. W XX wieku uznano go za jedynego
polskiego malarza europejskiego formatu. W 1917 roku Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało 82 prace artysty
od jego córki Józefy. Pierwsza monografia artysty zawierająca cenne listy i teksty źródłowe ukazała się w 1911 roku
napisana przez jego córkę Celinę, która mając odziedziczony po ojcu talent malarski, wybrała jednak powołanie zakonne.
Nadchodzi koniec roku, miło, że NBP kończy go emitując monety poświęcone tak znakomitemu malarzowi, a nie
wydarzeniom wątpliwym politycznie. Tym bardziej, że odwiedzając swoich bliskich, którzy odeszli, chodząc po cmentarzach, może trafimy na grób P. Michałowskiego i zamyślimy się o wartościach, jakie niektórzy z wielkich tego świata
pozostawili nam w spadku po sobie. Podsumujmy powoli jakoś ten rok. Popatrzmy w głąb siebie, co chcielibyśmy,
by nasi bliscy zachowali w pamięci po nas. Dotyczy to nie tylko starych, ale również młodych ludzi. O wspomnienia
trzeba dbać przez całe życie. A już o te dobre – czym, dłużej tym lepiej.
A może się mylę?
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

Wypoczynek letni i zimowy

Białka Tatrzańska,
ul. Środkowa 110
tel. 018 265 45 70,
kom. 0696 831 499
(w godz. 8:00 - 16:00)

Informacje

7

INFORMACJA

W związku z zakończeniem remontu mostu w Kluczach
autobusy komunikacji miejskiej (linie 470, 471, 472, 476, 477)
znów kursują zgodnie z rozkładami jazdy sprzed remontu.
Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie www.zkgkm-olkusz.pl.
Ponadto informujemy, iż w dniu 22.12.2012 r.
Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
przyjęło Plan „Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego” na obszarze
Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu na lata 2013-2023.

Betoniarnia PRO-BET Sp. J.
OLKUSZ

WOLBROM

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLEWIN 50c

UL. BRZOZOWSKA 2

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

E
N
J
Y
C
N
E
KONKUR
CENY!!!

Oferujemy również gamę prefabrykatów z wibroprasy:
• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

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

SKLEP Z DUSZĄ

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)

ANTYKI, STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, ANTYKWARIAT
Już wkrótce otwarcie nowego sklepu w Olkuszu.
Dogodny dojazd, przyjazna atmosfera.

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
TELEFONICZNEGO:

662 660 373

Możliwość odbioru przedmiotów bezpośrednio od zbywcy, bez konieczności przyjazdu do sklepu.

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

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

Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
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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Reklamy

PACIEJ

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY
„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ
UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 32 643 32 61

POKRYCIA
dachowe

gwarancja do 40 lat

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

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

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

INWESTYCJE „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl
Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne • roboty remontowe
• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

