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KEBAB & BURGER
Al. 1000-lecia 2B, Os. Pakuska, Olkusz 32-300
(pawilon handlowy naprzeciwko sklepu Delikatesy Centrum)

 573 232 992

PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 20ZŁ • DOJAZD NA TERENIE OLKUSZA GRATIS!!!

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

montaż
8% VAT

Sklep przeniesiony do Olkusza, nowy adres:
Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

OPTYK

SKUTERY
• 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
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

KORA OGRODOWA
NAJLEPSZE CENY!!!
tel. 793 407 210

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
MEBLE OGRODOWE

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)
tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
SERWIS, NAPRAWA

Fizjoterapeuta kliniczny mgr. Anna Małecka-Włoch
Rehabilitacja w schorzeniach:

neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, onkologicznych.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Plastrowanie dynamiczne - Kinesiotaping
Masaż leczniczy (bóle kręgosłupa)

SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich do rodzaju
prowadzonej działalności to daj niżej tych dwóch haseł
TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

32-300 Olkusz, ul Sławkowska 4
tel. kom. 505 503 249

www.an-medic.pl

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

ul. Długa 1D
32-300 Olkusz
tel. 508 133 255

Rehabilitacja w domu pacjenta

Czynne:
poniedziałek i środa od 1500 do 2000
(zapisy telefonicznie)

WiREX

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

PORADY PRAWNE
ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

Zatrudnianie cudzoziemców uproszczona procedura
dla obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy
NA CZYM POLEGA PROCEDURA UPROSZCZONA?
Podmiot (pracodawca, osoba fizyczna) zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi rejestruje odpowiednie oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywania pracy;
Podmiot przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi;
Oświadczenie może być podstawą do wydania cudzoziemcowi przez właściwego polskiego konsula
wizy w celu wykonywania pracy:
Posiadane oświadczenia oraz tytułu pobytowego uprawniającego do podejmowania pracy umożliwia podjęcie pracy krótkoterminowej na terytorium RP. Pracę taką można wykonywać po zawarciu
pisemnej umowy z pracodawcą (rodzaj umowy wiąże się z odmiennym zakresem praw i obowiązków
podmiotu zatrudniającego i osoby wykonującej pracę).
•
•

•
•

WAŻNE!
Cudzoziemiec może pracować w Polsce przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12
miesięcy;
Dopuszczalne jest wykonywanie pracy wyłącznie na rzecz podmiotu, który zarejestrował
oświadczenie. W przypadku zmiany pracodawcy niezbędne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowego pracodawcę;
Oświadczenie jest rejestrowane bezpłatnie;
W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zatrudnienia przez podmiot rejestrujący
oświadczenie, wskazanej przez niego liczby pracowników bądź jakichkolwiek innych wątpliwości sugerujących możliwość wystąpienia nadużyć, urząd pracy może powiadomić organy
konsularne i kontrolne – Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy, Policję;

PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków,
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588);
Jeśli podmiot powierzający pracę jest zainteresowany tym, by cudzoziemiec pracował u niego przez
okres dłuższy, niż pozwala oświadczenie, może po 3 miesiącach wykonywania przez niego pracy na
podstawie oświadczenia złożyć wniosek do wojewody o wydanie mu zezwolenia na pracę (na zasadach prostszych niż w przypadku zwykłej procedury wydawania zezwoleń)
Miejsce obsługi cudzoziemców w Małopolsce
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
www.malopolska.uw.gov.pl

Przywrócenie terminu do wniesienia
odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

Zgodnie z art. 264 kodeksu pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy
o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma
wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub
odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od
dnia wygaśnięcia umowy o pracę.
Jeżeli pracownik nie dokonał – bez swojej
winy – w terminie czynności, o których
mowa w art. 264 k.p., to zgodnie z art. 265
k.p. sąd pracy na jego wniosek, postanowi
przywrócenie uchybionego terminu.

Wniosek o przywrócenie terminu wnosi
się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia
ustania przyczyny uchybienia terminu.
We wniosku należy uprawdopodobnić
okoliczności uzasadniające przywrócenie
terminu.

Sąd Najwyższy w wyroku z 29 marca
2007 roku sygn. akt II PK 224/06 wskazał, że mając na względzie słuszny interes
pracownika i fakt, że terminy przewidziane w art. 264 k.p. do dochodzenia
roszczeń są wyjątkowo krótkie, co może
prowadzić do ujemnych ze względów
społecznych następstw dla pracownika
z przyczyn przez niego niezawinionych,
usprawiedliwione jest stanowisko, że
samo wniesienie przez pracownika pozwu
po upływie terminu należy potraktować
jako zawierające wniosek o przywrócenie
terminu.
W wyrok z 26 stycznia 2012 roku sygn.
akt III PK 40/11 Sąd Najwyższy wskazał, że uprawdopodobnienie okoliczności
uzasadniających przywrócenie terminu do
wniesienia powództwa do sądu pracy nie
zwalnia strony od obowiązku udowodnienia istnienia tych okoliczności w toku
procesu z zastosowaniem normalnych
reguł procesowych.

Przywrócenie uchybionego terminu
możliwe jest przy spełnieniu przesłanki
braku winy pracownika w przekroczeniu
terminu. Przy czym może to być zarówno
postać winy umyślnej, jak i nieumyślnej,
a skoro tak – to nawet opieszałość strony
bądź jej lekkie niedbalstwo mogą być

traktowane jako przejaw jej winy.

Za okoliczności wyłączające winę pracownika w uchybieniu terminu z art. 264
kodeksu pracy w świetle orzecznictwa
sądowego mogą być uznaje: choroba
(wyrok SN z 7 sierpnia 2002 roku sygn.
akt I PKN 480/01), wprowadzenie pracownika przez pracodawcę w błąd co do
rzeczywistej przyczyny wypowiedzenia
umowy o pracę (wyrok SN z 30.5.2001
roku, I PKN 415/00), rozmowy z pracodawcą co do ewentualnego zatrudnienia na innym stanowisku (wyrok
SN z 7 września 1994 roku sygn. akt
I PRN 55/94), podjęcie przez pracownika próby polubownego załatwienia
sporu na drodze pozasądowej, choćby
za pośrednictwem osób trzecich (wyrok
SN z 13 maja 1994 roku sygn. akt I PRN
21/94). Za przesłankę przywrócenia terminu może być również uznany brak
pouczenia pracownika przez pracodawcę
o prawie odwołania się od wypowiedzenia
oraz o terminie dokonania tej czynności
(wyrok SN z 23 listopada 2000 roku
sygn. akt I PKN 117/00) i w rezultacie
pozostawanie pracownika w usprawiedliwionym przekonaniu, że nie przysługuje
mu odwołanie od wypowiedzenia umowy
o pracę (wyrok SN z 17 listopada 2004
roku sygn. akt II PK 62/04), chyba że
uchybienie terminu wynosi kilka lat
(wyrok SN z 5 września 1997 roku sygn.
akt I PKN 285/97).
Nie mogą być natomiast przyczynami
usprawiedliwiającymi przywrócenie
materialnoprawnych terminów w trybie
art. 265 k.p.: brak pracy i źródeł utrzymania (wyrok SN z 5.3.1999 roku sygn.
akt I PKN 604/98), jak również przyjęcie
przez pracownika błędnego poglądu, że

nie doszło do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli został on poprawnie pouczony
o prawie odwołania do sądu pracy (wyrok
SN z 20 stycznia 2005 roku sygn. akt
I PK 148/04).
Należy również wiedzieć, że jeśli pracownik odmówił zapoznania się z treścią
wręczonego mu wypowiedzenia umowy
o pracę, to nie może wywodzić z tego
korzystnych dla siebie skutków, dotyczących także przywrócenia terminu do
wniesienia odwołania.

Sąd Najwyższy w wyroku z 4 marca 2004
roku sygn. akt I PK 429/03, stwierdził,
że pracownik, który bez usprawiedliwionych przyczyn odmówił przyjęcia pisma
wypowiadającego mu umowę o pracę,
zgodnie z wymogami kodeksu pracy, nie
może domagać się przywrócenia terminu
do wniesienia odwołania do sądu pracy
ani powołać się na to, że pracodawca nie
poinformował go o możliwości, terminie
i trybie odwołania. Ponadto z zachowań
pracowników niezgodnych z przyjętymi
ogólnie zasadami komunikowania się
pracodawcy z pracownikami nie można
wyprowadzać korzystnych dla pracowników skutków prawnych, w tym przypadku w postaci przywrócenia terminu
do wystąpienia do sądu z odwołaniem
od wypowiedzenia umowy o pracę. Tak
więc odmowa przyjęcia przez pracownika
wypowiedzenia umowy o pracę, które
zawierało pouczenie o przysługującym
mu prawie odwołania do sądu pracy,
nie wpływa na skuteczność dokonanego
wypowiedzenia i nie stanowi podstawy
do przywrócenia uchybionego terminu.
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.

Informacje
PORADY PRAWNE

FELIETON

Zawodność systemu…

O systemie opieki zdrowotnej w naszym kraju można by napisać grube
tomy powieści grozy. Każdy kolejny rząd, który próbuje coś naprawiać,
reformować, ulepszać z reguły wpada z deszczu pod rynnę, a raczej pod
tę rynnę wpędza pacjentów. I chociaż, w porównaniu z innymi krajami, nasi
lekarze nie wypadają najgorzej – np. nie sprawdzają w książce, w obecności
pacjenta jaka choroba pasuje do prezentowanych przez niego objawów, to
wciąż jednak daleko do doskonałości.
Weźmy na przykład taki SOR –
czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy. W koncepcji miał on służyć
leczeniu nagłych przypadków
zagrażających życiu i zdrowiu
pacjentów. No tak, zagrożenie
życia można jakoś zidentyfikować
– delikwent spadł ze schodów,
leży nieprzytomny z rozwaloną
krwawiącą głową – otoczenie ma
prawo przypuszczać, że jest to stan
zagrażający jego życiu i kwalifikujący na SOR. Gorzej sprawa się ma
z zagrożeniem zdrowia, bo w końcu
każde złe samopoczucie to zagrożenie zdrowia, jeśli wymiotuję,
boli mnie głowa, czy kłuje w klatce
piersiowej to jako nie-lekarz mam
prawo przypuszczać, że zdrowie jest
zagrożone. W konsekwencji SOR-y
są oblężone przez bardziej lub mniej
kwalifikujących się pacjentów, bo
dla każdego jego przypadek jest
nagły i zagrażający.
Na oddziałach ratunkow ych
ogromną rolę odgrywają osoby
rejestrujące pacjentów i kwalifikujące ich jako przypadki lekkie,
średnie czy ciężkie, ponieważ
wbrew temu co powinno być to
często nie są lekarze. Zdarzają się
wtedy sytuacje drażliwe. Przykład
z olkuskiego SOR-u: godzina 17
przyjeżdżają rodzice z ok. 1,5
roczną dziewczynką, która spadła ze schodów i ma uraz głowy,

3

zakwalifikowana jako średnio ciężka czeka 6 godzin na korytarzu
tylko po to, by rodzice usłyszeli, że
muszą jechać do innego szpitala, bo
w Olkuszu nie mogą dziecku zrobić
tomografii. Cóż, można jedynie
podziwiać opanowanie rodziców,
bo niejeden pewnie na ten sam
oddział posłał by osobę kwalifikującą. Jakby od razu nie można
było tego dziecka odesłać. Inny
przykład: dwu letni chłopczyk
z podejrzeniem złamania ręki na
tym samym SORze również czeka
6 godzin, bo złamanie to nie zagrożenie życia. Owszem, raczej rzadko
umiera się od pękniętej kości, ale
może należałoby wziąć pod uwagę,
że dwu letniemu dziecku trudno
wytłumaczyć, że ma czekać w bólu,
bo nie umiera.

SOR-y przyjmują pacjentów ze
względu na rodzaj dolegliwości,
a nie na wiek – to prawda, jednak
odrobina empatii, współczucia ze
strony szpitalnego personelu nikomu by nie zaszkodziła, zwłaszcza, że
taki wrzeszczący, płaczący i cierpiący
maluch przyczynia się w znacznej
mierze do pogorszenia samopoczucia
innych pacjentów, też tych w dużo
cięższym stanie. Z reguły jest tak,
że dzieci do lat trzech przyjmowane
są bez kolejki, bo zwyczajnie nie są
w stanie wytrzymać. Szkoda, że taka
reguła nie istnieje też na izbach przy-

jęć – zaoszczędziłoby to mnóstwo
nerwów tak rodzicom, jak i innym
pacjentom, nie mówiąc już o zmniejszeniu stresu samego malucha.

Ta empatia to też zupełnie inna
sprawa, bowiem często zdarza się
że personel jest po prostu opryskliwy i niemiły. Można zrozumieć, że
po kilku godzinach pracy można
być zmęczonym, ale w końcu taki
cierpiący pacjent też nie przychodzi
do lekarza w celach rekreacyjnych
i oczekuje odrobiny współczucia,
a przynajmniej żeby nikt na niego
nie „warczał”.

Prawdę mówi znane powiedzenie
„trzeba mieć zdrowie żeby chorować”, zwłaszcza, jeśli po odesłaniu
z SOR-u trzeba się zgłosić do poradni
specjalistycznej w ciągu kilku dni,
a tam wyznaczają nam wizytę za kilka
tygodni, a Pani w rejestracji mówi
że „ją to nie obchodzi, chce pani za
trzy dni proszę iść prywatnie”. I po to
właśnie mamy publiczną służbę zdrowia, po to co miesiąc płacimy składkę zdrowotną, aby w razie nagłego
przypadku iść do lekarza prywatnie.
Pogratulować reform kolejnym ministrom i miłych rejestratorek specjalistycznym poradniom. Dużo zdrowia
Szanowni Czytelnicy, obyście nigdy
nie musieli korzystać z gościnności
naszych szpitali.

vv Izabela Szatyn

email: go_izabelaszatyn@op.pl

Czy można kwestionować mandat karny po jego przyjęciu?
Przyjęcie mandatu karnego powoduje przyznanie się do winy i prawomocne zakończenie sprawy. Uprawnienia do jego kwestionowania istnieją,
jednak są ograniczone. Podstawą ewentualnego uchylenia mandatu stanowi przepis art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Tytułem wstępu: postępowanie mandatowe jest postępowaniem zastępczym wobec sądowego. Grzywna
nałożona w drodze mandatu nie
jest orzeczeniem w ramach procesu, a jednak rozstrzyga o odpowiedzialności karnej, powodując tym
samym niemożność wszczynania
kolejnego postępowania o ten sam
czyn tego samego sprawcy. Specyfika
postępowania mandatowego spowodowała modyfikację uprawnień stron
w jego toku.

Przy okazywaniu mandatu funkcjonariusz policji poucza, iż jego
nieprzyjęcie wiązać się będzie ze
skierowaniem wniosku o ukaranie,
co spowoduje większe koszty postępowania. W jakiej wysokości mogą
to być koszty? Są to dwojakiego
rodzaju opłaty. Jedna z nich stanowi zwrot zryczałtowanych wydatków postępowania w maksymalnej
wysokości 100 zł [Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości z dnia
10 października 2001r., w sprawie
wysokości zryczałtowanych kosztów
postępowania (…)]. O drugiej stanowi ustawa o opłatach w sprawach
karnych i jest związana z wymierzoną karą. Jeżeli sąd wymierzy np.
karę grzywny to ich wysokość, co do
zasady, będzie oscylować wokół 10%
liczonych od wysokości grzywny, nie
mniej jednak niż 30 zł. W przypadku
zaś uniewinnienia koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.
Co jednak gdy mandat zostanie przyjęty? By go zakwestionować należy
złożyć wniosek o jego uchylenie
w trybie przepisu art. 101 Kodeksu

postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej Kpw). Jego adresatem
jest sąd właściwy dla obszaru,
gdzie została nałożona grzywna.
Termin na wniesienie wynosi 7 dni
od uprawomocnienia się mandatu
(jego przyjęcia). Mandat może zostać
uchylony po spełnieniu przesłanek
z przepisu wyżej wymienionego,
m.in.: jeżeli grzywnę nałożono za
czyn niebędący czynem zabronionym, osoba ukarana popełniła czyn
przed ukończeniem 17 lat, sprawca
popełnił czyn w obronie własnej.
Najczęściej wykorzystywaną podstawą jest pierwsza ze wskazanych,
tj. jeżeli grzywnę nałożono za czyn
niebędący czynem zabronionym,
czyli za takie zachowanie, które nie
wypełnia znamion wykroczenia.
W praktyce sąd nie bada strony podmiotowej, czyli zawinienia sprawcy, a skontrolowanie również tego
aspektu jest dopuszczalne zgodnie
z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2007r.,
sygn. P 13/06.

W przypadku zaś wymierzenia mandatu w wysokości wyższej niż ustawowe progi, o których mowa w art.
96 § 1-1b Kpw, wówczas uchyleniu
będzie podlegała wyłącznie nadwyżka. Co do zasady mandat może
opiewać na maksymalną kwotę 500
zł. Ustawodawca przewidział jednak
wyjątki, np. gdy popełniono więcej
niż jedno wykroczenie – wówczas
do 1.000 zł, gdy oskarżycielem jest
Państwowa Inspekcja Pracy lub
Inspekcja Transportu Drogowego
– do 2.000 zł.

Sąd rozpoznając sprawę wydaje
postanowienie w przedmiocie uchylenia mandatu karnego lub odmowy
takiego postępowania. Przedmiotowe postanowienie ukarany nie ma
możliwości zaskarżenia zwykłymi
środkami odwoławczymi, a co do
nadzwyczajnych środków nie ma
jednolitego stanowiska. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 30 września
2003r., sygn. I KZP 25/03, wykluczył dopuszczalność wznowienia
postępowania mandatowego jak
i postępowania prowadzonego na
podstawie art. 101 Kpw. Natomiast
Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 maja 2004
roku, sygn. akt SK 38/03 opowiedział się za dopuszczalnością nadzwyczajnych środków odwoławczych
w tym zakresie.
Mając na uwadze powyższe, przy
przyjmowaniu mandatu nie należy
działać pochopnie, bowiem późniejsze jego kwestionowanie może okazać się nieskuteczne lub co najmniej
utrudnione.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

Od Japonii do Europy. Rzeczy piękne i użyteczne.

wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie poświęcona Feliksowi Jasieńskiemu i jego kolekcji sztuki.

Feliks Jasieński ps. "Manggha" - znawca i krytyk sztuki, mecenas
artystów, publicysta, krytyk muzyczny, człowiek o niezwykle interesującej osobowości i wybitnym intelekcie, postać w dziejach
polskiego kolekcjonerstwa niezwykła. Obecnie, za sprawą wystawy
organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie, możemy
poznać lepiej tą niezwykle interesującą postać.

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 8 a
w Tenczynku.

Prąd i woda koło działki,
gaz i kanalizacja ok. 20 m
od działki.
Cena: 93 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 12 a
plus 8 a rolnej w Kwaczale
(gm. Alwernia)

w spokojnej okolicy, między
zabudowaniami. Media: prąd,
woda na działce, gaz w drodze
przy działce.
Nowa cena: 100 tys. PLN.

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

Jasieński odbył w swym życiu wiele
podróży po Europie, Azji Mniejszej
i Egipcie podczas których powiększał
swoją kolekcję cennych przedmiotów
z różnych krajów. Jego największą
fascynacją był Daleki Wschód.
Choć prawdopodobnie nie dotarł
do Japonii, to sztukę tego kraju,
pokochał najbardziej. Gdy po roku
1901 osiadł na stałe w Krakowie jego
mieszkanie stało się centrum spotkań artystycznych i intelektualnych.
Jego postać jak magnes przyciągała
artystów, dla których był mecenasem i przyjacielem. W jego kolekcji znalazły się obrazy czołowych
polskich malarzy jak Wyspiański,
Podkowiński, Mehoffer, Boznańska, Wyczółkowski czy Malczewski.
Wielokrotnie jego twarz można rozpoznać na płótnach tych artystów.
Liczne portrety ukazują go jako
dystyngowanego mężczyznę, którego życie wypełniła sztuka i pasja
kolekcjonowania. W roku 1920
swoje zbiory, obejmujące 15 tyś.
przedmiotów, przekazał Muzeum
Narodowemu w Krakowie. Powstał
oddział imienia Feliksa Jasieńskiego,
lecz z powodu braku pomieszczeń
kolekcja przez pewien czas pozostawała wciąż jeszcze w prywatnym
mieszkaniu Jasieńskiego. W rok po
śmierci kolekcjonera zbiory zostały przeniesione do kamienicy przy
placu Szczepańskim 9. Obecnie są
zdeponowane w Muzeum Manggha.
Wystawa "Niech żyje sztuka! Kolekcja

Feliksa Jasieńskiego. Od Japonii do
Europy. Rzeczy piękne i użyteczne"
prezentuje najpiękniejsze obiekty oraz
przybliża sylwetkę fundatora. Ekspozycja zaaranżowana została w dziesięciu salach. Pięć z nich przeznaczonych
zostało na prezentację sztuki polskiej,
cztery na ekspozycję sztuki europejskiej oraz blisko i dalekowschodniej,
jedna z sal zarezerwowana została
na pokaz fotografii archiwalnych ze
spuścizny po Feliksie Jasieńskim.
W salach poświęconych sztuce polskiej pokazane są wybrane dzieła
malarstwa, rzeźby, rysunku i grafiki,
które przybliżają osobowość kolekcjonera. Mówią o jego upodobaniach
i wrażliwości estetycznej, o zamiłowaniach kolekcjonerskich i aktywności społecznej, o patriotyzmie
i o zapatrzeniu w kulturę Wschodu,
a wreszcie o "podróżowaniu". Mówią
o tej realnej podróży - odbytej po
Europie i Bliskim Wschodzie oraz
tej ideowej - poprzez świat wartości
humanistycznych, wśród których
sztuka była pasją największą.
Sztuka japońska – przedmiot
szczególnej pasji kolekcjonerskiej
Feliksa Jasieńskiego – pokazana jest
w pierwszej odsłonie wystawy na
przykładzie grafik. W drugiej odsłonie przewidzianej na styczeń 2016
roku sztukę japońską reprezentować
będą przykłady drzeworytów, rzeźby
buddyjskiej i z wirtuozerią wykonanych militariów oraz przedmiotów
użytkowych.

Zabytki perskie zaprezentowane są
na przykładzie barwnych tkanin –
m.in. kobierców, kilimów, makat
i pasów oraz elementów tradycyjnego ubioru.
Sztukę zachodnioeuropejską
publiczność może podziwiać
w dziełach graficznych największych
mistrzów dawnych i współczesnych
Jasieńskiemu. Są wśród nich prace
m.in. Giovanni Battista Piranesiego,
Francisca Goi, Maxa Klingera, Maurice’a Denis, Williama Nicholsona
czy Jamesa Whistlera.
Wystawę można oglądać do
3.07.2016 r. w Kamienicy Szołayskich na Placu Szczepańskim.
Serdecznie polecam.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com
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Informacje

Zadanie publiczne jest współfinansowane z dotacji otrzymanej od Ministra Pracy i Polityki Społecznej

zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu „Plener otwartych uczuć”
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” z Kolbarku informuje, że zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu „Plener otwartych uczuć”. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 2015”. Rekrutacja
przebiegała w czterech powiatach województwa małopolskiego: chrzanowskim, miechowskim, olkuskim oraz proszowickim
i polegała na wybraniu czterech 10-osobowych grup osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych.
Przypominamy, że do końca sierpnia zrealizowane
zostało pierwsze zadania projektu pod nazwą „IV
integracyjny plener malarski im. Ks. Marcina
Dubiela – Cieślin 2015”. Plener odbył się w dniach
od 03.08 do 07.08.2015 roku i był kontynuacją
corocznego pleneru poświęconego pamięci nieżyjącego już artysty malarza, proboszcza parafii
Cieślin. Uroczystym zakończeniem pleneru była
zorganizowana „na gorąco” wystawa prac jego
uczestników w Domu Ludowym w Cieślinie w niedzielę 9-tego sierpnia z udziałem posłanki na Sejm
Pani Lidii Gądek, która corocznie aktywnie wspiera
te działania, Wójta Gminy Klucze Pana Norberta
Bienia, a także Ks. Mariusza Wróbla obecnego
proboszcza Parafii Cieślin.
W kolejnych miesiącach od sierpnia do listopada przeprowadzone zostaną w czterech wyżej
wspomnianych powiatach warsztaty edukacyjno-artystyczne, w trakcie których grupa 40 osób
niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicz-

nych pozna sposoby i techniki w zakresie malarstwa olejnego, rysunku oraz malowania ceramiki
i wyrobów z drewna. Podsumowaniem projektu
będzie Finał, wernisaż i wystawa prac malarskich
uczestników pleneru z udziałem rodzin osób niepełnosprawnych i zaproszonych gości. We wrześniu
odbędą się warsztaty w powiatach miechowskim
i proszowickim
- Cieszę się, że w katalogu naszych działań na
rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi pojawia
się kolejny pomysł na ich aktywizację, terapię i integrację tym razem przez sztukę. Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że najczęstszymi
barierami dla osób niepełnosprawnych są: izolacja
społeczna, negatywne stereotypy myślowe i lęk ze
strony społeczeństwa przed obcowaniem z osobami
niepełnosprawnymi. Warsztaty i plener mają na celu
aktywizację potencjału twórczego oraz poznanie
własnych słabości wśród osób niepełnosprawnych.
Nie chodzi tu bynajmniej o zdolności artystyczne,

rozumiane jako dar otrzymany w celu tworzenia
„boskiego” dzieła sztuki. Chodzi raczej o formę
aktywnego współdziałania z drugim człowiekiem,
o radość tworzenia. Celem jest nowe widzenie
świata, odnalezienie swoistej harmonii między nim
i sobą, odnalezienie własnej tożsamości – mówi
Wiesław Pietras, prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „KLUCZ” i pomysłodawca projektu.
Artyści uczestniczący w plenerze: Justyna Banasiak, Ewa Bogucka Pudlis, Ewa Gadnicka Włodarczyk, Anna Fornelska, Małgorzata Kacperek,
Andrzej Kacperek, Michał Kwarciak, Damian
Pacha, Samvel Paremuzyan, Mariusz Połeć, Igor
Sikorski, Grzegorz Skrzypek, Michał Smółka,
Halina Wojtowicz-Szczepaniak i Tadeusz Ziętara.

PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„Przygody dzika Gerwazego… czyli o czym szumią lasy w Krainie Białej Przemszy”
Cz. 5 „Urodziny”
Była ciemna, bezksiężycowa noc. Las w Krainie Białej Przemszy pogrążony był w głębokim śnie. Wszyscy
mieszkańcy lasu słodko spali. Wszyscy? Prawie wszyscy. Jedyną istotą, która nie mogła zasnąć był dzik Gerwazy. Przez całą noc nie mógł zmrużyć oka, a przyczyną tego stanu rzeczy były zbliżające się jego urodziny.
Które? Trudno powiedzieć. Dziki w sprawach swojego wieku są bardzo tajemnicze i nie chcą zdradzać szczegółów odnośnie tego ile mają lat. Jedyne co można powiedzieć to to, że Gerwazy nie był ani stary, ani młody,
choć na ogonie można było już odnaleźć pierwsze siwe włosy.
Gerwazy obudził się rozdrażniony
z powodu nieprzespanej nocy. Postanowił z tego powodu zaczerpnąć trochę świeżego powietrza na porannym
spacerze po lesie.
Ranek był bardzo przyjemny i ciepły.
Rosa pokrywała buja trawę, a krople
wody malowniczo układały się na pajęczych sieciach. Dzik szedł zamyślony,
w ogóle nie zwracając uwagi na piękny
poranek. Nagle ni stąd ni zowąd zderzył
się z czymś wielkim i włochatym.
- Uważaj jak chodzisz! – rzekł łoś Horacy. A to ty Gerwazy.
- Przepraszam cię Horacy. Zamyśliłem się i nie zauważyłem cię – odparł
dzik i dalej ruszył wolnym krokiem
w głąb lasu.
Dawno nie odwiedziłem mojego przyjaciela Henryka – pomyślał Gerwazy
i udał się w kierunku lisiej nory.
Dotarłszy na miejsce okazało się, że
nikogo nie ma w domu. Zasmuciło
to jeszcze bardziej Gerwazego, który
miał nadzieję na wesołą pogaduszkę
z przyjacielem.
Chodząc bez celu, dzik w końcu dotarł
nad brzeg rzeki. Usiadł i zasępił się.
- Cześć Gerwazy! – odezwał się jakiś
głos niespodziewanie.
- Witaj Stefan! – przywitał się dzik.
- Czemu jesteś taki smutny? Czy coś
się stało? – zapytał zimorodek.
- Wszystko w porządku. Po prostu czasem dopada mnie taki nastrój i czekam
aż minie – odpowiedział wymijająco
Gerwazy.
- Nie przejmuj się! Jutro też jest dzień.

Cześć! – rzekł Stefan i odleciał w kierunku zakola rzeki.
Było już po południu, gdy postanowił wrócić do domu. Po kilku godzinach wędrówki jego oczom ukazał się
niezwykły widok. Ogromna polana
przystrojona była tysiącami kwiatów,
a między drzewami wisiał duży napis
„Wszystkiego Najlepszego Gerwazy!”.
Na środku łąki stali wszyscy jego przyjaciele i rodzina.
- Wszystkiego Najlepszego z okazji
urodzin! – krzyknęli chóralnie goście
gdy tylko Gerwazy wszedł na polanę.
Wśród gości znaleźli się między innymi: leśniczy Piotr Stańko, łoś Horacy
z żoną Klementyną, dzięcioł Eustachy,
zimorodek Stefan, zając Tymek, żuraw
Edgar oraz żona Gerwazego – Klotylda
– wraz z dziećmi: Balbiną, Marcelim
i Rudolfem.
- Dziękuje wam wszystkim za przybycie – mówił ze wzruszeniem dzik.
Jestem bardzo zaskoczony, że tak licznie
postanowiliście przybyć, by uczcić moje
urodziny.
Rozległy się brawa, a następnie goście
zaczęli obdarowywać prezentami
solenizanta. Wśród wielu podarków
znalazły się między innymi orzechy
i żołędzie od wiewiórki Baśki, wielki
kosz owoców leśnych od Horacego oraz
zielony szalik na zimę od Piotra. Jeszcze
przez pół godziny wręczano wspaniałe
prezenty, a gdy skończyła się ta część
przyjęcia urodzinowego, zaproszono
wszystkich do stołu na poczęstunek.
- Ale zrobiliście mi niespodziankę! –

rzekł Gerwazy do żony.
- Cieszę się, że Ci się podoba. Celowo
wszyscy milczeli, żebyś nic nie przewidywał – odparła Klotylda.
- Jak wam się udało tak wszystkich
zebrać? – spytał dzik.
- Całą imprezę przygotowali Piotr wraz
ze Stefanem i Horacym. Zaprosili gości,
przygotowali polanę.
- Przecież ich dziś spotkałem – dopytywał się Gerwazy.
- Opowiadali mi o tym. Prawie przyłapałeś ich na przygotowaniu niespodzianki. Na szczęście udało im się
ciebie zmylić – rzekła z dumą w głosie
Klotylda.
- Aha! – odparł zdumiony dzik.
Zwierzęta bawiły się wesoło. Stoły
uginały się od przeróżnych smakołyków. Zbliżał się wieczór, a tym samym
zbliżał się najważniejszy moment całej
uroczystości. Tort!
Na środek polany Piotr wraz ze strażakiem Ryszardem wnieśli ogromny tort
przystrojony orzechami i oczywiście
płonącymi świeczkami.
- Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenie – rzekł leśniczy.
Gerwazy nie zastanawiając się długo,
nadął się i jednym dmuchnięciem zgasił
wszystkie świeczki na cieście. Rozległy
się ponownie brawa, a potem przystąpiono do krojenia tortu i rozdawania
go gościom.
Zabawa trwała jeszcze długo. Dochodziła północ i z tej okazji przygotowano
jeszcze jedną niespodziankę.
- Gerwazy! Mamy dla ciebie jeszcze

jedną niespodziankę – rzekł strażak.
- To jeszcze nie wszystko? – zdziwił
się dzik.
- Nie nie mój drogi. Zaraz zobaczysz,
co dla ciebie przygotowaliśmy – odparł
Ryszard i w tym momencie noc rozświetliło setki fajerwerków, które
przygotowali strażacy wraz z leśniczym
Piotrem. Niebo rozbłysło wszystkimi barwami. Od zielonej aż na złotej
kończąc. Zachwytom nie było końca.
Wszystkim się bardzo pokaz podobał,
a najbardziej najmłodszym mieszkańcom lasu oczywiście. Balbina wraz
z braćmi nie mogła oderwać oczu od
wspaniałości jakie widziała na niebie.
Zabawa trwała do późnej nocy. Na
zakończenie Gerwazy podziękował
gościom za tak wspaniałą niespodziankę.
- Dziękuję wam moi drodzy za przybycie! – mówił dzik. Jestem niezmiernie
wzruszony, że zechcieliście spędzić ten
dzień wraz ze mną. Dziękuję wam za
wspaniałe prezenty i za ten pokaz
sztucznych ogni. Mam nadzieję, że za
rok również spotkamy się w tak licznym gronie.
- Brawo! Niech żyje Gerwazy! Sto lat!
Sto lat! – odparli goście chóralnie.
Noc już była późna, gdy ostatni goście
opuścili polanę. To był niezwykły dzień
dla mieszkańców lasu, a przede wszystkim dla Gerwazego. Wszyscy udali się
na zasłużony odpoczynek po dniu pełnym wrażeń. Śpijcie dobrze, przyjaciele.
ciąg dalszy nastąpi
vv Przemysław Reinfus
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POZIOMO:
1-A) przełożony juhasa.
1-F) hazardowa gra w karty.
3-A) marka znanych herbat.
5-H) płynie przez Niemcy.
6-A) język starożytnych Rzymian.
7-F) karta dań w restauracji.
8-A) antonim niziny.
10-A) wolna posada.
10-G) „Calineczka” Andresena.
PIONOWO:
A-1) Chrobry lub Leśmian.
C-1) samiec kozy.
C-8) Cezary, aktor.
D-3) duży, lekki namiot wykonany z żerdzi pokrytych skórą,
budowany przez Indian Ameryki Północnej.
F-1) rozległy widok, duża przestrzeń oglądana z pewnej
odległości, zwykle z miejsca wysoko położonego.
H-4) owalny otwór w tęczówce oka.
J-1) Wilhelmi, aktor.
J-8) nic nie robi cały dzień.
Litery z pól oznaczonych cyframi od 1 do 5 utworzą rozwiązanie.
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

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

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

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469

godz. otwarcia: pn - pt: 600 - 2200, soboty: 600 - 1400
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Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Olkuszu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Olkuszu

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe dwupoziomowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

• lokal nr 22 o powierzchni użytkowej 53,35 m2 cena 197 000 zł.
• lokal nr 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2 cena 265 000 zł.
• lokal nr 43 o powierzchni użytkowej 49,99 m2 cena 185 000 zł.

• lokal nr 1 a o powierzchni użytkowej 70,04 m2 cena 232 000 zł.
• lokal nr 3 a o powierzchni użytkowej 52,49 m2 cena 175 000 zł.
• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2 cena 380 000 zł.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

ADWOKAT SZYMON DUBEL
kom. 795 11 75 74
e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl
www.adwokat-dubel.pl

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

DO WYNAJĘCIA
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
"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

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

o powierzchni 30 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!
tel. 604-640-687

POLICJA
• Kradzież paliwa

Policjanci z Wolbromia pracują nad sprawą kradzieży 500 litrów oleju
napędowego z baku samochodu ciężarowego. Zdarzenie miało miejsce 26 sierpnia br. w Wolbromiu na ulicy 1-go Maja. Straty wyniosły
około 2 tysięcy złotych. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do 5 lat.

• Zatrzymany z narkotykami usłyszał już zarzut

Mężczyzna, który posiadał przy sobie prawie 11 gram marihuany usłyszał dzisiaj (28 sierpnia 2015 roku) zarzut posiadania środków odurzających. Wpadł z narkotykami idąc przez jedno z olkuskich osiedli.
Na widok patrolu policji mężczyzna gwałtownie zareagował, skręcił
nagle w przeciwnym kierunku i próbował wyrzucić jakieś zawiniątko.
Mundurowi widząc to, postanowili go wylegitymować. Okazało się, że
jest to 23-letni olkuszanin, a znaleziony przy nim susz o wadze 10,84
grama, po badaniu testerem narkotykowym, to marihuana. 23-latkowi
przedstawiono zarzut z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. posiadania środków odurzających. Przestępstwo to zagrożone
jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

• Wypadek drogowy w Zadrożu. Ranny motocyklista

Policja ustala okoliczności zdarzenia drogowego zaistniałego 26 lipca 2015 roku w Zadrożu na drodze wojewódzkiej 794. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że mieszkanka Zagórowej, kierująca oplem corsą doprowadziła do zderzenia z motocyklem suzuki. Obrażeń ciała (złamanie rzepki kolanowej) doznał motocyklista, który przewieziony został
do szpitala w Olkuszu. Kierujący byli trzeźwi. Policja prowadzi dochodzenie z art. 177 kodeksu karnego.

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

Sprzedaż Węgla

Komunikat:
19 sierpnia 2015 roku około godz. 12.00 na parkingu przy przychodni
zdrowia na ulicy króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (obok Skarbka)
doszło do uszkodzenia toyoty corolli o początkowych numerach WS.
Sprawca tego uszkodzenia zostawił za wycieraczką toyoty kartkę z numerem swojej polisy ubezpieczeniowej z firmy Energo Hestia. Jednakże
numer tej polisy jest niekompletny. Dlatego tez prosimy osobę, która zarysowała w/w samochód o kontakt z prowadzącym sprawę pod nr tel. 32
647 82 36 lub 997.

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

Rodaki, ul. Rzeka

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

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

Do wynajęcia lokal 89 metrów
atrakcyjna lokalizacja ul. Sławkowska 13
koło Biedronki, ogólnodostępny parking!!!
502-545-140 , 502-545-150

GABINET LOGOPEDYCZNY

30

00

00

00

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

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej
tel. 698 941 921
mgr Ewa Kania
pedagog logopeda
tel. 512 301 127
Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł 1,9 m - 2350 zł
- 1800 zł 2,2 m - 2500 zł
- 2050 zł 2,5 m - 2600 zł
- 2200 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

Informacje

www.gwarekolkuski.pl
www.gwarek-olkuski.pl
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29 Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.
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„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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Reklamy

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 21 lat doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
TANIO
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz,
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097

HURTOWNIA OLEJU

SZYBKO
SOLIDNIE

OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE

tel.

537 39 39 39
511 33 06 36

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

www.motoexpert.olkusz.pl
Najniższe ceny w regionie!

(baza STW)

Czynne:
pn - pt 800-1800, so 900 - 1400

PRZEGLĄD KLIMATYZACJI
z uzupełnieniem czynnika

MYCIE SAMOCHODU
MYCIE SZYB
ODKURZANIE
WOSKOWANIE
OZONOWANIE GENERATOREM

20 zł

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAKIET RAZEM

••••••

AUTO-MYJNIA - Krze

100 zł

przy trasie E94 (Olkusz - Dąbrowa Górnicza)

Umów się, tel. 508 212 003

15 zł
10 zł
10 zł
5 zł
40 zł

