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KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

„ŁUKA”

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

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

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

PATRZ STR. 3  FELIETON I. SZATYN

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

y nasze
Świadczym
21 lat!
od
gi
usłu

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

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

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

OPTYK

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

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

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

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

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

tel/fax: 32 211 03 27,
kom. +48 519 409 079
biuro@polnox.pl
sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00,
sobota 9.00 ÷ 13.00

KASY FISKALNE
SERWIS LAPTOPÓW
• pełny zakres usług • szybko • dokładnie •

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

LOMBARD
WIOSENNA
OBNIŻKA CEN!!!

Rodaki, ul. Rzeka

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

00

00

00

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

WOBUD

Sprzedaż urządzeń sanitarnych i grzewczych
Autoryzowany Przedstawiciel:
De Dietrich, Vailant, Junkers, SAS, Imerges

ul.Nullo 23, 32-300 Olkusz,
tel.32 754 26 27, 602 589 437
Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie
instalacji gazowych, CO i Wod-Kan. - Tel 507 108 026

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

ATRAKCYJNE
CENY ZŁOTA!!!

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

www.lombard.olkusz.pl
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Informacje

I LO ponownie najlepsze
w powiecie olkuskim

W styczniu tego roku „Perspektywy” opublikowały Ranking Liceów
2014. Zajęliśmy 17 miejsce w Małopolsce i 220 w Polsce. Jesteśmy
jedynym liceum w naszym powiecie, które znalazło się wśród 300
najlepszych w kraju i 30 w województwie. Zachowaliśmy tym samym
srebrną tarczę, którą otrzymaliśmy już w ubiegłym roku.

Miejsce szkół w rankingu jest określane poprzez zsumowanie trzech
wskaźników:
• 25% to wynik egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązkowych. Wyniki liczbowe
wszystkich szkół w województwie znajdują się na stronie internetowej oke.krakow.pl - wyniki
egzaminów. Wskazują one, że od
czasu przeprowadzania badań,
czyli od 2010 roku osiągamy
najwyższe wyniki w powiecie
- przez cztery kolejne lata był to
najwyższy wynik z j. polskiego, trzykrotnie z matematyki
i języków obcych. Zachęcamy
do analizy dostępnych danych.
• 45% to wynik egzaminu dojrzałości z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym
i rozszerzonym.
• 30% stanowi liczba olimpijczyków (nasi laureaci: Piotr
Pierwocha - Olimpiada Wiedzy
Technicznej, opiekun: mgr Maria
Piasny; Jacek Piasta - Olimpiada
Wiedzy o Prawie, opiekun: mgr
Grzegorz Kaszewski; Agnieszka Nowak - Olimpiada Języka
Rosyjskiego, opiekun: mgr Bogusława Wajdzik; Piotr Pierwocha
i Marek Tracz - Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, opiekun:
mgr Maria Piasny; finaliści:
Jacek Piasta - Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, opie-

kun: mgr Grzegorz
Kaszewski; Damian Żuchowicz
- Olimpiada Wiedzy Technicznej, opiekun: mgr Maria Piasny;
Joanna Słota - Olimpiada Teologii Katolickiej, opiekun: ks.
Krzysztof Bujak).
Rzeczywistość, w której funkcjonujemy nieustannie weryfikuje nasze
poczynania w różnego rodzaju rankingach i zestawieniach. Staramy
się podchodzić do nich z pokorą
i dystansem, respektując zasady
uczciwej konkurencji. Tegoroczny
ranking nie pozostawia wątpliwości,
wyniki matur mówią same za siebie.
Jednak tym, co sprawia nam największą satysfakcję jest opublikowany pod koniec grudnia 2013
roku wskaźnik EWD - Edukacyjnej
Wartości Dodanej (matura.ewd.edu.
pl) ilustrujący efektywność nauczania w danej szkole, obliczany na
podstawie porównywania wyników
egzaminu gimnazjalnego z maturalnym. Wyróżniamy się także pod
tym względem. Jesteśmy szkołą
dla każdego, pracujemy z uczniami na różnym poziomie i każdy

ma szansę robić postępy zgodnie
ze swoimi możliwościami. EWD
pokazuje, że wszyscy rozwinęli się
pod naszymi skrzydłami i osiągnęli tzw. sukces edukacyjny. Warto
dokonać porównania wskaźników
EWD szkół w powiecie olkuskim
(możliwość wykonania symulacji
pod adresem: matura.ewd.edu.
pl/?str=wysz).
Wyniki, które tak nas cieszą
i pozwalają porównywać się z najlepszymi krakowskimi liceami to
przede wszystkim zasługa Naszej
Młodzieży. Cieszymy się, że gimnazjaliści tak licznie wybierają naszą
szkołę i ci, którzy ją wybiorą mogą
być pewni, że w dalszym zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich
pasji i zainteresowań będą mocno
wspierani. Jesteśmy nowoczesną
szkołą z niemal stuletnią tradycją,
jesteśmy otwarci, służymy swoją
wiedzą i kompetencjami.
Czekamy na Was
Dzień Otwarty
dla Gimnazjalistów
3 kwietnia 2014 roku o godz. 10.
Zapraszamy!

POWIATOWY URZĄD PRACY W OLKUSZU
ZAPRASZA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „JUNIOR”
•

•

•
•

•

WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE A ZYSKASZ:
możliwość odbycia 6-miesięcznego stażu, w ramach którego
za każdy pełny miesiąc otrzymasz:
-- 1444,43 zł netto jeśli posiadasz
umiarkowany stopień niepełnosprawności
-- 1294,43 zł netto jeśli posiadasz
lekki stopień niepełnosprawności
wsparcie doradcy zawodowego
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
wiek do 25 lub do 27 r. ż. w przypadku osób, które ukończyły
szkołę wyższą
orzeczony stopień niepełnosprawności lekki lub umiarkowany
(orzeczenie wydawane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności lub ZUS)
status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w urzędzie pracy

Zgłoś się osobiście do
Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu, ul. Minkiewicz 2 – pok. 2, 3, 6
lub telefonicznie 32/ 643-43-48 w. 235, 239,246

Oni celebrują zadłużanie miasta –
my takiemu rządzeniu powiedzmy
wreszcie DOŚĆ!

Gazety, czasopisma i olkuskie portale internetowe co rusz publikują
zaskakujące informacje. Ostatnio nasza władza pochwaliła się...
kolejnym zadłużeniem miasta i gminy Olkusz. Zadłużenie odbyło
się uroczyście, w Warszawie. W uroczystości zadłużenia wzięli
udział burmistrz, skarbnik, przewodniczący Rady Miejskiej i Komisji
Budżetowej oraz prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Na stronie internetowej urzędu
można przeczytać, że Gmina
Olkusz zadebiutowała na Giełdzie
Papierów Wartościowych. Pierwszą reakcją mogłaby być duma
i radość, ale przecież samorządy
nie mogą prowadzić działalności
gospodarczej. Skoro to nie debiut
gminy jako spółki akcyjnej, to co?
Wszystko wyjaśnia dalsza część
tekstu. Tam nasza władza chwali
się, że bardzo korzystnie, na atrakcyjny procent... wyemitowała obligacje, czym zadłużyła nasze miasto
i gminę na kolejne 12 milionów
złotych. Strona internetowa urzędu
milczy na co te pieniądze będą
przeznaczone. Dopiero z innych
artykułów można się dowiedzieć,
że nowy dług przeznaczony jest
na... załatanie dziury budżetowej
i spłatę innych długów. I to mimo
zapisanego w tegorocznym budżecie zamiaru sprzedania majątku
gminnego za 5 milionów złotych!
Przez 7 lat rządzenia obecny burmistrz nie dokonał niczego, co
w jakikolwiek odczuwalny przez
mieszkańców sposób przyczyniłoby się do rozwoju gospodarczego
naszego miasta i gminy. Równocześnie wydawał dziesiątki milionów
na drogie inwestycje, a zadłużenie
naszego miasta i gminy przekroczyło 50 mln. zł. Spłacanie długów

będzie trwało do 2023 roku, od
5 do 6,3 mln. zł. rocznie. Wśród
inwestycji minionych 7 lat są krytykowane przez mieszkańców, uważane za niepotrzebne, bądź wręcz
szkodliwe. Ile dzięki tym inwestycjom powstało nowych miejsc
pracy, ile dochodów zapewniły do
kasy miejskiej? Odpowiedź na to
pytanie dla każdego w Olkuszu
jest chyba oczywista. Jak również
to, że długi naszego miasta spłacać
będziemy my mieszkańcy, naszymi podatkami i coraz wyższymi
obciążeniami finansowymi.
Nadzieję mógłby dawać fakt, że
burmistrz po 7 latach rządzenia
zwrócił uwagę na coś niezwykle ważnego dla rozwoju miasta
i gminy – na gospodarkę. W roku
wyborczym ogłosił, że tworzy
strefę aktywności gospodarczej na
terenie... zajętym już w części przez
działające firmy. Dzięki utworzeniu
strefy, znajdujące się na jej obszarze firmy miałyby uzyskać ulgi
podatkowe. Jakie jednak realne
korzyści mieszkańcom i miastu da
utworzenie takiej strefy aktywności gospodarczej? Niewykluczone, że nie dowiemy się tego przed
wyborami, bo tworzenie strefy
może przecież potrwać dłużej.
Przy tej okazji rodzi się też pytanie:
co przez 7 lat przeszkadzało bur-

mistrzowi zadbać o gospodarczy
rozwój Olkusza? Brak możliwości, a być może brak pomysłów,
albo obawa o skutki wprowadzenia
w życie takich pomysłów, jak ten
ze strefą?
Rządzenie nie może polegać na
zlecaniu wciąż nowych drogich
inwestycji za kolejne milionowe
kredyty. Tak rządzić potrafiłby
każdy, a wręcz niepokojące jest,
gdy za rządzenie bierze się ktoś,
komu nie powiodło się we własnej
działalności gospodarczej. Rozsądny, myślący o przyszłości człowiek najpierw troszczy się o źródła
dochodów, a dopiero potem planuje
wydatki. Ta sama zasada dotyczy
rodzin, firm i gmin. Zadłużanie nie
jest rozwiązywaniem problemu,
a tylko odsuwaniem go w czasie. Rolowanie długu, zaciąganie
nowych zobowiązań na spłatę starych – to metody, które stwarzają
poważne i realne zagrożenia. Za
co gmina ma realizować ważne
dla nas wszystkich zadania? Skąd
weźmiemy pieniądze na wkład
własny, by móc starać się o unijne
środki? Z następnych kredytów,
z kolejnych obligacji?

vv Wiesław Cader

Poseł Jacek Osuch:
Stop prywatyzacji lasów!
Stop wyprzedaży polskiej ziemi!
Już ponad 1500 podpisów zostało wysłanych z Biura Poselskiego posła Jacka Osucha pod wnioskiem o referendum w sprawie
powstrzymania prywatyzacji Lasów Państwowych. Mieszkańcy powiatu olkuskiego
chętnie odpowiedzieli na apel parlamentarzysty i przyłączyli się do akcji koordynowanej przez prof. Jana Szyszko z Prawa
i Sprawiedliwości. Czy rząd Donalda Tuska
po raz kolejny zlekceważy setki tysięcy podpisów Polaków?
– Serdecznie dziękuje tym
licznym mieszkańcom miasta
i powiatu olkuskiego, którym
nie obce są sprawy przyszłości
naszej Ojczyzny. Wiele osób
z ogromnym zaangażowaniem
zgłosiło się do moich biur i
nie tylko samodzielnie podpisało się pod wnioskiem o
referendum, ale także zbierało
podpisy w proteście przeciwko planowanej prywatyzacji
lasów pośród swoich znajomych, krewnych i sąsiadów.
Lasy podobnie jak polska
ziemia są naszym dobrem
narodowym – zaznacza parlamentarzysta PiS w Olkusza.
P roceder wykupu ziem i
przez podstawione osoby
tzw. „słupów” zintensyfiko-

wał się szczególnie w Polsce
Zachodniej i Północnej. Jak
informuje parlamentarzysta,
klub Prawa i Sprawiedliwości
na bieżąco przygląda się temu
procederowi i interweniuje w
przypadkach, gdyby zachodzi podejrzenie łamania lub
obchodzenia prawa. – Podobnie jak rządy Francji czy
Holandii powinniśmy wprowadzić takie uregulowania,
które będą dawały gwarancje,
że Polska Ziemia zostanie w
rękach rodzimych rolników –
dodaje poseł. Zdaniem Jacka
Osucha podobna - trudna sytuacja - dotyczy Lasów Państwowych, które decyzją premiera
Tuska będą musiały wpłacić
swoisty haracz w wysokości

1,6 mld zł. do budżetu państwa. W efekcie może dojść do
sytuacji, w której zachwiana
zostanie stabilność finansowa
tego podmiotu.
Jak podkreśla Jacek Osuch,
pracownicy biura poselskiego
w dalszym ciągu czekają na
wszystkich, którzy zechcieliby
dołączyć do inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości i złożyć
swój podpis w obronie lasów
i Polskiej Ziemi.

vv BPJO
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Ostatnie badania opinii publicznej wykazały, że Polacy niechętnie widzą siebie w roli ofiar na rzecz wolnej ojczyzny.
Prawie pięćdziesiąt procent ankietowanych odpowiedziało,
że nie poświęciliby życia i zdrowia dla dobra swojego kraju.
Co oznaczają takie nastroje wśród społeczeństwa?

Po wyparciu wojsk hitlerowskich Polska stała się obiektem sowieckiej okupacji. Wschodnia część naszego kraju została włączona do
ZSRR, a na pozostałym obszarze stworzono marionetkowe państwo
„polskie” całkowicie posłuszne Związkowi Radzieckiemu…

(Nie)Patriotyczny Naród
Niektórzy twierdzą, że winne są
rodziny, które nie zaszczepiają w dzieciach patriotycznego
ducha, inni że szkoła, która
w niedostatecznym stopniu
uczy historii, a przez to wypacza nasze postrzeganie świata. Są też tacy, którzy braku
patriotyzmu w narodzie upatrują w Tusku i jego rządach.
Z pewnością, wszyscy mają swoje racje i każde z powyższych
wyjaśnień w ten czy inny sposób
jest prawdziwe.
Rodzina. Polskie rodziny nie
mają żadnego praktycznie
wsparcia od Państwa, muszą
liczyć na siebie. To oznacza,
że mało która rodzina może
sobie pozwolić na luksus bycia
razem. Rodzice zmuszani są
do wyjazdów za pracą, lub do
pracy po kilkanaście godzin
dziennie, żeby utrzymać dom,
dzieci, rodzinę. Kiedy więc
mają uczyć patriotyzmu i czym
tak naprawdę dla nich jest ten
patriotyzm? Dlaczego mieliby
chcieć umierać za kraj, który właściwie nic im nie daje,
zmusza do emigracji, do rozłąki
z bliskimi? Dlaczego umierać za
kraj, z którym łączy nas tylko to,
że tu urodziła nas matka? Mówi

się, że mój kraj, moja ojczyzna
– to moja rodzicielka, matka.
Trudno jednak kochać matkę,
która nie okazuje miłości i zainteresowania swoim dzieciom.
Historia. Jak wszyscy wiemy
to taka „bestia” która lubi się
powtarzać. Czy nauka historii
w polskich szkołach jest niedostateczna? Z pewnością tak.
Warto znać historię swoją, swego regionu i świata, aby uniknąć
błędów naszych przodków. Warto wiedzieć jakie skutki niosą
za sobą dyktatorskie zapędy
jednego, niezrównoważonego
i nienawidzącego świata i ludzi
człowieka. Warto uczyć się
i pamiętać, aby nie dopuścić
do wojen, przemocy i masowych
mordów. Jednak nawet najlepszy
wykładowca, najlepiej napisany
podręcznik nie oderwie nas od
„tu i teraz”, a jeśli „tu i teraz”
jest nam źle – ciężko jest być
patriotą.
Władza. Rozumiana jako ludzie,
pełniący najwyższe funkcje
w państwie, decydenci, którzy
mogą sprawić, że nie chce się
żyć we własnym kraju. To oni są
podstawą wymienionych wyżej
argumentów. To oni sprawiają,
że musimy wyjeżdżać za chle-

bem, że młodzi, wykształceni ludzie uciekają z Polski, że
rodziny muszą żyć w rozłące, że
nauczyciele w niedostatecznym
stopniu uczą historii. Mają więc
trochę racji ci, którzy za brak
patriotyzmu w narodzie obwiniają Tuska i jego rząd. W końcu
od paru już ładnych lat to on jest
głównym decydentem.
Staliśmy się kosmopolitami,
obywatelami świata, nie tyle
z własnego wyboru, co raczej
z jego braku. Ojczyzną wielu Polaków nie jest już tylko
Polska, ale każdy kraj, który
dał im pracę, przygarnął i sprawił, że żyje im się lepiej niż
tu. Brak nam patriotyzmu, bo
zagubiliśmy się w konsumpcjonistycznym świecie walki
o każdy grosz, o przetrwanie
na arenie pracy, kariery, statusu.
Nie ma czasu na zastanawianie
się czy moją ojczyzną jest Polska, Anglia, Niemcy czy USA.
Jak nie uda mi się tu, to spróbuję
tam. Nie jesteśmy patriotami
– patriotyzm skutecznie wybił
nam z głowy materialistyczny
świat…

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

Znak pokoju…
Permanentny konflikt, insynuacje i tzw. „mowa nienawiści” od
lat stanowią niechlubny znak rozpoznawczy polskiej sceny
politycznej. Niewątpliwe jednym z patronów takiego stanu
rzeczy jest boski Antonio, czyli odtwórca głównej roli w serialu
„M jak Macierewicz”. Jednak i na naszym olkuskim podwórku
coraz częściej możemy znaleźć ludzi, dla których terminy
takie, jak kompromis i merytoryczna dyskusja zaczynają być
niebezpiecznie obce. Naszą lokalną specjalnością stały się więc ostatnio
podziały ponad porozumieniem, a nasi politycy częściej niż znak pokoju,
zaczynają pokazywać sobie gest Kozakiewicza.

Bohaterami tej historii są lokalni samorządowcy oraz niektórzy
przedstawiciele mediów, którzy
w walce ze swoimi przeciwnikami sięgają po coraz bardziej
zażarte metody. Adam Hofman,
rzecznik prasowy partii słynącej ze swojego przywiązania
do chrześcijańskich wartości,
nawoływał swego czasu do tego,
aby zgotować swojej politycznej
konkurencji „tysiąc Wietnamów”
na terenie całej Polski. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że nasi
lokalni politycy dużo wcześniej
postanowili pójść tym tropem,
urządzając sobie w naszym mieście wojenkę na miarę zmagań
Kargula z Pawlakiem z filmu
„Sami swoi”.
Dobitnie widać to w Radzie
Powiatu, gdzie niemalże od
początku kadencji trwa nieustanna kłótnia, która ostatnio
zaczyna przybierać coraz bardziej
kuriozalną formułę. Mieliśmy
już do czynienia z bitwą o stołki, bijatyką o zamykane szkoły
oraz awanturą o grube pieniądze,
jakie starostwo musiało zapłacić
z tytułu błędnych decyzji ludzi,

którzy nim do niedawna kierowali. Jakiś czas temu doszło
zaś do przepychanki dotyczącej
tego, kto powinien nosić sztandar powiatu w trakcie oficjalnych
uroczystości, co dosadnie świadczy o poziomie dyskusji, na jaki
zeszli przedstawiciele naszego
samorządu.
Nie lepiej sytuacja przedstawia
się w lokalnej prasie. Coraz częściej przykazanie „nie czyń bliźniemu tego, co tobie nie miłe”,
wypierane jest przez starożytną
zasadę „oko za oko, ząb za ząb”.
Wyrazistym przykładem tego
zjawiska jest sytuacja, w której
jeden radny na łamach swojego
portalu, wytyka innemu radnemu
to, że ten zaparkował swój samochód w miejscu przeznaczonym
dla niepełnosprawnych. I może
nie byłoby w tym nic rewelacyjnego, gdyby nie to, że kilkanaście
miesięcy wcześniej, identyczna
sytuacja przydarzyła się jemu
samemu, co zostało uwiecznione
w innej olkuskiej gazecie.
Olkuscy politycy wydają się
być coraz bardziej zapatrzeni na
wyczyny swoich kolegów z ulicy

wiejskiej. A dla nich, jak wiadomo, słowo kompromis jest tak
samo puste, jak bęben maszyny
losującej LOTTO przed zwolnieniem blokady. Oni wolą stosować
sprawdzone i utrwalane od lat
rozwiązania. Żarliwa nienawiść w
ich przypadku stanowi więc idealne źródło energii odnawialnej,
które napędza ich do działania.
Na merytoryczną dyskusję w
najbliższych miesiącach liczyć
raczej nie możemy. Tym zaś, którzy mimo wszystko bulwersują się
gorącą przedwyborczą atmosferą,
która panuje w naszym mieście,
mogę tylko powiedzieć - parafrazując klasyka – „No sorry, ale
taki mamy klimat!”

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl

3

Nie jesteśmy żadną bandą…
Szybko rosły represje wobec konspiracji niepodległościowej. Pomimo
tego wielu Polaków nie zaakceptowało nowej władzy. Szczytowe nasilenie
akcji zbrojnej przeciwko komunistycznym okupantom przypadło na
okres 1944-45, kiedy w konspiracji
działało co najmniej 200 tys. osób.
Głównymi organizacjami podziemnego oporu były: Delegatura
Sił Zbrojnych na Kraj, Zrzeszenie
„Wolność i Niezawisłość”, Narodowe
Zjednoczenie Wojskowe i Narodowe Siły Zbrojne. Także w powiecie
olkuskim działało antysowieckie
podziemie m.in. oddziały: „Onufry” Stanisława Kocyby „Onufrego”
(1945-47), „Ornat” Edwarda Ornata
(1946-47) oraz „Zapart” Mariana
Zaparta (1946-49).
Największym wrogiem agentury
radzieckiej w Polsce były Narodowe
Siły Zbrojne, które zwalczano z niesamowitą zaciekłością. NSZ były jedyną niezależną politycznie, materialnie i ideologicznie dużą organizacją
polityczno-wojskową w polskim
podziemiu zbrojnym (w 1944r. ok.
100tys. członków). W latach 1945-47
działało co najmniej 106 oddziałów
i grup zbrojnych w ramach NSZ,
z których największą była Brygada
Świętokrzyska dowodzona przez kpt.
Antoniego Dąbrowskiego „Bohuna”.
Warto wspomnieć kilka zasad, którymi kierowało się NSZ; od czasu niemieckiej klęski pod Stalingradem,
polskie podziemie zbrojne powinno
ograniczyć walki z okupantem nie-

mieckim do niezbędnego minimum,
nie przyspieszać zbliżania się kolejnego okupanta, którym będą Sowieci,
dać zachodnim aliantom możliwość
zajęcia jak największego obszaru Niemiec. Zwalczać sowiecką partyzantkę
spod znaku AL-NKWD na tyłach
frontu, która przygotowuje przyszłe
masowe represje i zniewolenie narodu.
NSZ było przeciwne organizowaniu
powstania w stolicy kraju jako akcji
samobójczej. Nie była to strategia,
która mogła się spodobać naszemu
wschodniemu sąsiadowi…
Do zwalczania NSZ użyto sił UB
i KBW, które po zakończeniu wojny z Niemcami wspomagane były
przez regularne oddziały LWP,
sowieckie pułki NKWD oraz Smiersz
(radziecki kontrwywiad wojskowy).
Sowiecka agentura dopuszczała się
wielu prowokacji wobec NSZ, m.in.
oddziały Gwardii i Armii Ludowej
dokonywały napadów bandyckich
i rabunkowych, pozostawiając
w miejscu przestępstw gazetki
NSZ i fałszywe „pokwitowania”.
Podobne metody stosowali po wojnie także funkcjonariusze MO i UB.
Symbolicznym zakończeniem działań NSZ było aresztowanie w lutym
1947r. jej ostatniego komendanta ppłk.
Stanisława Kasznicy (straconego 12
maja 1948r). W latach 1945-56 miały
miejsce liczne procesy polityczne,
w których żołnierze i oficerowie NSZ
skazywani byli na karę śmierci lub
wieloletnie więzienie. Prześladowania
narodowych żołnierzy trwały, aż do

lat 80tych XXw.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób pomagali drugiej konspiracji
(antykomunistycznej) groziło więzienie, wywózka lub śmierć.
Dziś historią Niezłomnych interesuje
się coraz więcej ludzi, także mieszkańców naszego miasta. 1 marca na
cmentarzu parafialnym w Olkuszu
oddano hołd „Żołnierzom Wyklętym”
pod Mogiłą 23 Dywizji Piechoty AK.
Organizatorami tego wydarzenia była
Młodzież Wszechpolska, Kongres
Nowej Prawicy oraz Olkuscy Patrioci.
Był tam również Związek Strzelecki
Rzeczypospolitej. Z kolei w dniach
28.02.-01.03 miała miejsce III Gra
Miejska Śladami Historii "Olkusz
1946 - Przed referendum ludowym"
zorganizowana przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Olkuszu.
Brało w niej udział 20 drużyn (ok.130
startujących) plus 60 osób odpowiedzialnych za organizację.
Żołnierzy podziemia, którzy w obliczu nowej okupacji nie złożyli broni
– propaganda komunistyczna nazwała
zdrajcami i bandytami. Ci, którzy
nie zginęli w walce lub nie zostali
zamordowani, często byli torturowani
i więzieni, a po wyjściu na wolność
stawali się obywatelami drugiej kategorii. Pamiętajmy o nich, gdyż do
końca pozostali wierni niepodległej
Rzeczypospolitej.

vv Monika Rusinek

FELIETON

Nepotyzm w samorządzie

Ostatnio za sprawą jednego z olkuskich informatorów odżył
temat zatrudniania w instytucjach samorządowych różnego rodzaju krewnych i pociotków. Zjawisko to, zwłaszcza
w czasach dokuczliwego bezrobocia, powinno budzić społeczne emocje i falę uzasadnionego oburzenia. Frustrację
i zniechęcenie wielu młodych ludzi zdaje się potęgować
dodatkowo fakt częstego braku merytorycznych kompetencji wśród
tych, którzy dzięki protekcji odnieśli zwycięstwo w wyścigu do coraz
rzadziej pojawiających się w naszym regionie miejsc pracy.

Te zdawałoby się patologiczne
zjawiska zdobywają sobie u nas
status codziennej normalności,
świadczącej o zaradności i sprycie ich inicjatorów. Pokutuje
tutaj niestety charakter naszego społeczeństwa, w którym
według wielu badań socjologicznych przesadne zamykanie
się w kręgu tradycyjnie pojętych
wartości rodzinnych utrudnia
i spowalnia rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Konserwatyzm naszego życia społecznego, w którym tylko rodzina
od wieków zajmuje poczesne
miejsce, pozwala w tym wypadku zupełnie bezkarnie deformować wydawałoby się oczy-

w i s t e n o r my
zwyczajnej ludzkiej przyzwoitości. Sk ut k iem
t ego wsz e chogarniający
nepotyzm, który
w samorządzie
z uwagi na jego
specyfikę wzajemnych powiązań i układów
zawieranych na
okoliczność walki wyborczej
jest szczególnie widoczny.
Coraz bardziej pewni siebie
miejscowi decydenci mają już
ten komfort, że nie muszą żony,
brata czy wyjątkowo przymilnego szwagra zatrudniać u siebie, gdyż zrobią to na zasadzie
wzajemności ich polityczni
kolesie, zarządzający innym
pionem lokalnego samorządu.
W najmniejszym stopniu takie
postępowanie nie zmieni ich
przekonania o własnej przydatności w pracy na rzecz naszego
regionu, co znajdzie potwierdzenie w kolejnym ubieganiu
się o najbardziej lukratywne

posady samorządowe. Sprzyja takiemu dobremu samopoczuciu lokalnych decydentów
miejscowa prasa, która nigdy
wnikliwie nie zainteresowała się
opisywanym zjawiskiem. Chociaż nie pasjonuje mnie profesja
śledczego, potrafię bez trudu
skojarzyć kilka podejrzanie
kolesiowskich czy nepotycznych
zatrudnień włącznie z tym najbardziej spektakularnym, mającym miejsce tuż po wyborach
samorządowych w 2006 roku.
Wspomniana na wstępie felietonu publikacja raczej nie będzie
istotnym przełomem w walce
z opisywanym zjawiskiem, gdyż
wybiórczo traktuje cel swojego
ataku. Gdyby było inaczej, już
dawno jej autor opisałby przykład jedynego radnego obecnej kadencji, który wychodził
sobie stałą fuchę w samorządowej instytucji, czy też zwrócił
uwagę na inne, bardziej oczywiste przypadki aktywnej walki
olkuskich decydentów z bezrobociem wśród członków własnej
familii.

vv dr Robert Herzyk
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Godziny otwarcia: pon. - pt. 700 - 1800, sob. 700 - 1400
152,00 zł
za 1 m3

31,00 zł
opakowanie 20 kg

34,00 zł
opakowanie 20 kg

Gładź szpachlowa
AKRYL PUTZ

Styropian
FASADA 042

Gładź gipsowa
MEGARON

13,80 zł

18,50 zł

1,30 zł

opakowanie 25 kg

opakowanie 1 l

opakowanie 25 kg

34,50 zł
za 1 m2

Klej do szpachlowania siatki
RIMIX RS 500

Klej do styropianu
RIMIX RK51

49,90 zł
8,10 zł

opakowanie 10 l

Woda
destylowana

Panel podłogowy AC4 8 mm
DĄB CRISTAL

19,20 zł
opakowanie 750 ml

13,00 zł

2,80 zł

opakowanie 400 ml

opakowanie 0,5 l

opakowanie 5 l

Grunt
MAX

Farba hipoalergiczna
EKO ŚNIEŻKA

Lakier złoty
SUPER CHROME

Rozpuszczalnik
uniwersalny

Piana pistoletowa
niskoprężna

kom.: 784 399 845 • 784 305 994 • 505 108 360
ZAPRASZAMY!!! Promocja ważna do 31.03.2014

Reklamy

WYWIAD Z POSŁANKĄ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

prof. JOANNĄ SENYSZYN

Czy Parlament Europejski wpływa bezpośrednio na życie mieszkańców Olkusza?
Oczywiście tak. Każda decyzja podjęta przez Parlament Europejski wpływa na
życie mieszkańców Olkusza. Oto kilka przykładów. Europejska gwarancja na rzecz
młodzieży będzie pomagać bezrobotnym osobom w wieku do 25 lat w znalezieniu
zatrudnienia, kontynuowaniu edukacji, rozpoczęciu stażu lub praktyk.
Parlament Europejski podjął także decyzję ustanawiającą program Erasmus+, tj.
nowy program unijny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Dzięki
temu programowi mieszkańcy Olkusza będą mieli szansę szkolić się, studiować
lub odbyć wolontariat za granicą.
Parlament współdecyduje również w sprawie funduszy unijnych, z których mieszkańcy Olkusza mogą korzystać. W latach 2014–2020 jedna trzecia budżetu Unii
będzie przeznaczona na stymulowanie gospodarki i tworzenie nowych miejsc
pracy. Wsparcie z funduszy unijnych jest niezmiernie ważne także przy realizacji
kluczowych, kosztownych projektów rozwoju miasta.
Parlament dba również o jakość życia mieszkańców Olkusza. Począwszy od etykiet
na produktach żywnościowych, które teraz muszą zawierać dokładniejsze informacje na temat zawartości poszczególnych produktów, po łatwiejszy dostęp do
tanich leków, czy lepszą ochronę naszych danych osobowych.
Niedługo będziemy obchodzić Dzień Kobiet. Parlament, w tym moja Komisja, walczy
o przestrzeganie praw kobiet. Naszym celem jest poprawa warunków życia kobiet,
w tym oczywiście także mieszkanek Olkusza. Pracujemy nad programami, których
celem jest zmniejszenie nierówności płacowych, zwiększenie zatrudnienia kobiet,
poprawa dostępności żłobków i przedszkoli oraz usprawnienie system urlopów
wychowawczych i rodzicielskich.
Czy Europosłanka, prof. Joanna Senyszyn wpływa bezpośrednio na życie
mieszkańców Olkusza?
Jak najbardziej. W Olkuszu działa moje Biuro, w którym udzielane są porady prawne
i w którym można uzyskać informacje na temat pozyskiwania środków unijnych.
Mieszkańcy Olkusza mieli także okazję przyjrzeć się mojej pracy w Brukseli poprzez
uczestnictwo w wyjazdach studyjnych, które organizowałam i które będę organizować w przyszłości dla kolejnych chętnych.
Zawsze chętnie uczestniczę w spotkaniach z mieszkańcami Olkusza, podczas których mamy okazję wymieniać się informacjami na temat bieżących spraw unijnych,
krajowych i regionalnych. W Olkuszu jestem częstym gościem, bo dobrze się tutaj
czuję i mam wielu przyjaciół nie tylko w SLD.
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Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
Działalność Oddziału Chirurgicznego
Oddział Chirurgiczny dysponuje 39 łóżkami w tym 5
stanowiskami intensywnego nadzoru z monitorowaniem
chorego.

Funkcję pielęgniarki oddziałowej sprawuje:
Celina Ziarnik.

Ordynatorem oddziału jest:
• dr n.med. Jarosław Kozera
– specjalista chirurgii ogólnej

W Oddziale pełniącym stały ostry dyżur wykonywane są
planowe i doraźne procedury operacyjne i diagnostyczne przy użyciu technik klasycznych, endoskopowych
oraz laparoskopowych w zakresie chirurgii ogólnej:

Pozostały personel lekarski:

• gastroenterologicznej z zastosowaniem staplerów,

• lek. med. Elżbieta Łaskawiec
– specjalista chirurgii ogólnej, chirurg dziecięcy,

• onkologicznej w tym amputacje i oszczędzające
operacje w zakresie gruczołów piersiowych, całkowite resekcje żołądka, resekcje trzustki oraz niskie
resekcje odbytnicy,

• lek. med. Jan Misztal – chirurg ogólny,
• lek. med. Tomasz Micorek – chirurg ogólny,

• endokrynologicznej / operacje tarczycy oraz trzustki/,

• lek. med. Artur Jędruch - rezydent,
Lekarze przyjmujący w Poradniach Chirurgicznych
oraz Poradni Proktologicznej:

• operacji żylaków kończyn dolnych,
• dermatochirurgii
Oddział ściśle współpracuje z Zakładem Diagnostyki
Obrazowej wyposażonym w nowoczesny tomograf

• lek. med. Jerzy Niewiara – chirurg ogólny,

2250 łóżek szpitalnych

109 oddziałów

Lekarze Oddziału udzielają porad chirurgicznych
w ramach dwóch Poradni Chirurgicznych w Olkuszu
i Wolbromiu oraz Poradni Proktologicznej.
Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu

Grupa NOWY SZPITAL to:
13 szpitali

• diagnostykę endoskopową górnego i dolnego
odcinka przewodu pokarmowego w tym zabiegi
hemostatyczne w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego, wycięcia polipów oraz opaskowania żylaków przełyku, oraz PEG przezskórne
gastrostomie, wraz z możliwością badań ERCP/ECPW/ pozwalających na zdiagnozowanie chorób
trzustki i dróg żółciowych,

W oddziale są także wykonywane założenia portów
naczyniowych do chemioterapii.

• chirurgii przepuklin także z zastosowaniem siatek,

• lek. med. Wojciech Belica
- specjalista chirurgii ogólnej,

W zakresie wykonywanych badań oddział proponuje:

• ultrasonograﬁczne w tym USG doppler oraz biopsje
narządowe pod kontrolą USG.

• proktologii w tym operacje przetok okołoodbytnicznych,

• lek. med. Joanna Murzyn – rezydent.

komputerowy oraz USG, Pracownią Endoskopową,
a także Laboratorium Szpitalnym co pozwala na nowoczesną, szybką i dokładną diagnostykę.

Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów
Dlatego:

zmieniamy się dla pacjentów
poszerzamy zakres świadczonych usług

3700 pracowników

dbamy o bezpieczeństwo ﬁnansowe szpitala

212 poradni specjalistycznych

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

655 000 osób
objętych opieką medyczną

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

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza)
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014
w wyniku adaptacji poddasza powstają nowe lokale mieszkalne o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Mieszkanie można nabyć za kredyt z dofinansowaniem udzielony w ramach programu MdM
(mieszkanie dla młodych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

FIRMA BUDOWLANA

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, samochód samowyładowczy
• tynków maszynowych (gipsowych
i cementowo-wapiennych)

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

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

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

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

WOLBROM > Sprzedam działkę o pow 710 m2 zabudowaną budynkiem
usługowo-mieszkalnym o pow 460 m2 do dalszej rozbudowy do 600 m2.
Pełna dokumentacja, ważne pozwolenia na budowę, duży parking na działce
na ok 12 samochodów wszystkie media, 100m od Rynku. Cena: 300.000 zł

tel. 500 749 505

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

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

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

Informacje, Reklamy
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Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

Rewelacyjny katalog

Właśnie na początku marca dotarł do kolekcjonerów monet
najnowszy katalog monet Rosji i krajów postradzieckich.
3 wydanie katalogu, który ukazał się po kilkuletniej przerwie
zaskoczył nawet najbardziej wytrawnych kolekcjonerów. Ceny
monet w zasadzie nikogo nie zaskoczyły. Oszałamiają natomiast
emisje krajów, po których nie spodziewaliśmy się takiej polityki
emisyjnej. Pierwsza z brzegu Armenia. Dotychczas większość z nas
zna emisję zwierząt 2005 – 2006 oraz znaków zodiaku
(z kamykami). Monety śliczne. Bo potem już seria z piłkarzami nie
specjalnie udana. Nie mieliśmy jednak pojęcia, lub niewielkie
o seriach monet srebrnych: malarze świata (bite m.in. przez naszą
mennicę), serie monet religijnych (z kolorowymi tampon drukami,
seria z kamiennymi krzyżami, piękne monety złote (niewiele
ponad 3 gramy) z alfabetem armeńskim. Nie można też pominąć
serii monet inwestycyjnych z czystego srebra 0,999 z wizerunkiem
Arki Noego. Od najmniejszej do 5 kg o nakładzie do 50.000 sztuk –
czyli dla każdego. Przy siermiężności z natury naszych polskich
monet, emisje Armenii zachwycają. A mówi się, że tam tylko mafia
i korupcja. Jeśli o monety chodzi, niechby u nas była taka. Możemy
tylko zazdrościć. Wkurza tylko to, że wmawia się nam, że jesteśmy
najważniejsi na świecie.
Następny z kolei kraj to Białoruś. Wszyscy od ponad 20 lat wieszają
psy na Łukaszence. Jednak mieszkańcy, szczególnie kolekcjonerzy
nie mogą narzekać. Patrząc na emisje Narodowego Banku
Białorusi, nie ma się im co dziwić. My o takich emisjach możemy
tylko pomarzyć. Bo po pierwsze różnorodność zaspokajająca
wymagania prawie wszystkich. Na bieżąco z aktualnymi trendami.
Co najważniejsze – niskie nakłady, naprawdę tylko dla kolekcjon-

erów. I co w tym wszystkim najdziwniejsze, wszystkie prawie
monety są przy mniejszym lub większym wysiłku dostępne dla
każdego. Oczywiście cena. Te do 1 uncji srebra do zniesienia.
Natomiast te o wadze większej drogie. Ale pół kilo złota musi
kosztować. Bitwa pod Grunwaldem też nie jest dla każdego.
Modny u nas Kazachstan, gdzie jest duża część ludności
pochodzenia polskiego aż dziwi. Bo nawet w banku narodowym
znam panią dyrektor pochodzenia polskiego. Aż trudno uwierzyć,
że z taką opinią jaką my mamy o władzach w tym kraju, emitują
takie monety o które wszyscy zabiegają.
Litwa, Łotwa i Estonia politykę emisyjną mają skromną wręcz, ale
„szlachetną”. Małe kraje to i niewielkie ilości monet.
Ukraina jest jaka jest. Dwa razy większa ilość mieszkańców od
Polski. Pieniądz nie najmocniejszy (czyli inwestowane nadwyżki
we wszystko co jest coś warte) a jednak ich monety od lat cieszące
się wielkim powodzeniem w świecie są w naturalny sposób do
zdobycia. Ceny też przystępne. Nakłady do 10.000 sztuk maksymalnie. Tylko zbierać.
O Rosji nie piszę, bo możemy tylko się ich monetami zachwycać.
Pisałem o tym niejednokrotnie i stało by się to nudne. Mogą się
szczycić swoimi emisjami i nie muszą przy tym „ściemniać” że
zbieranie ich monet to jest interes. Ich monety bez reklamy każdy
jeśli może to zbiera.
Polecam zatem katalog J. Parchimowicza. Nowe, 3 wydanie.
Ponad 700 stron. Zdjęcia monet w oryginalnym naturalnym
wymiarze. Cena, jak na takie wydawnictwo również przystępna
(120,00 zł). Pozycja niezbędna na najbliższe kilka lat.

www.marczukiewicz.pl
tel. 691 364 130

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

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

HURTOWNIA

- SILL

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

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

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

Posiadamy w sprzedaży 35 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

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. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Hurtownia

