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KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

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

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

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

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021 KO

M
BU

D

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa gratis!
Zapraszamy do współpracy!

HURTOWNIA

Olkusz, Al. 1000-lecia
gamexolkusz@poczta.fm
tel.  32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79 

OFERUJEMY:
• pasty BHP, mydła 
• chemia gospodarcza 
• kosmetyki 
• profesjonalne środki czystości 
• rajstopy 
• papier toaletowy 
• ręczniki ZZ 
• ręczniki przemysłowe

Hurtownia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

SElectronic
Centrum Diagnostyki Samochodów

Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian

505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

Serwis spalinowego sprzętu
ogrodniczego, leśnego i budowlanego

F.H.U. „BRATEX”
Marcin Bratek

NAPRAWY:
• pilarki • kosiarki • traktorki ogrodowe •

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

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

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

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

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

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

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!! 
SKUP ZŁOTA

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

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

Alfaelektronix

32-310 Klucze, ul. Zawierciańska 6
tel. 32 622 93 69         kom. 515268 149
alfaelektronix@op.pl
NIP 637 194 26 33

Maciej Ściański właściciel

Montaż sprzętu RTV
Dojazd do klienta gratis

Sprzedaż sprzętu AGD i RTV
Możliwość kupienia

sprzętu do zabudowy

OPTYK  OKULISTA

Klucze, ul. Zawierciańska 4  •  tel: 501 506 547

Technik Optyk Jolanta Siembab Stylistka Optyki Okularowej

optykokulista@interia.pl www.optykokulistaklucze.pl

PROMOCJA
Szkła plastikowe z powłoką
antyrefleksyjną+ oprawka

159 zł

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

Zapraszamy

www.nieruchomosci-lesniak.pl

pn-pt 900-1700

POŚREDNICTWO • DORADZTWO • KREDYTY • KUPNO • SPRZEDAŻ

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

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, 32-300 Olkusz

UWAGA!!!
PORAŻAJĄCO
NISKIE CENY

OKNA, DRZWI, ROLETY, 
ŻALUZJE, MARKIZY,
BRAMY GARAŻOWE

Producent

olkusz@wynn.pl                www.wynn.pl

OLKUSZ,  UL. SŁAWKOWSKA 3
tel. 690 012 889

Organizacja Imprez Okolicznościowych
18-nastki, Wieczory kawalerskie,

wieczory panieńskie, komunie, chrzciny, 
obiady domowe  – 11 zł 

Dowóz na terenie Olkusza gratis od 20 zł

tel. kom: 500 400 700
Olkusz, ul. Rynek 27 

Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

Organizacja Imprez Okolicznościowych
18-nastki, Wieczory kawalerskie,

wieczory panieńskie, komunie, chrzciny, 
obiady domowe  – 11 zł 

Dowóz na terenie Olkusza gratis od 20 zł

tel. kom: 500 400 700
Olkusz, ul. Rynek 27 

Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

WOLBROM
ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34
kom. 698 686 482

Chwilówka w 15 minut
od 50 zł do 1000 zł

Kredyty gotówkowe
do 120.000 zł

Pożyczka 2.000 zł
w 24 godziny

jedno biuro wiele mozliwosci
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JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!
MODUŁY REKLAMOWE
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Powiatowy serwis informacyjny

Jubileusz OREW w Wolbromiu
Uczcili pamięć lotników„Człowiek tyle jest wart, ile da z siebie innym”

Gdy dziesięć lat temu kilka osób w Wolbromiu przymierzało się, aby zinstytucjonalizować pomoc dzieciom 
niepełnosprawnym, mało kto wierzył w powodzenie tej misji. Na szczęście nie wszyscy byli sceptyczni. 
Jedną z osób, która zaufała w powodzenie projektu, był ówczesny burmistrz Wolbromia Jerzy Górnicki. 
Polecił on swojej podwładnej Ewie Rosiek (obecnej szefowej placówki) zająć się sprawą tworzenia OREW-u.

W drugą rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku Olkusz 
uczcił pamięć dwóch swoich  lotników. Uroczystość z udziałem 
władz miejskich i powiatowych odbyła się na dziedzińcu Szkoły 
Podstawowej nr 9.

To ona wraz z Jackiem Wolańskim, 
Urszulą Marcinkowską, Zbysławem 
Owczarskim i wieloma innymi oso-
bami stworzyli, i tworzą nadal, tę pla-
cówkę. Swoją działalność Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczy w Grodzie Wolframa rozpoczął  
1 stycznia 2002 roku. Organem zało-
życielskim jest Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym Koło w Wolbromiu. Obszarem 
działania – powiat olkuski oraz gminy 
powiatów ościennych (miechowskiego, 
zawierciańskiego, krakowskiego).

Przeznaczony jest dla dzieci niepeł-
nosprawnych (z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu głębokim, znacznym 
i umiarkowanym, ze sprzężonymi kalec-
twami) lub zagrożonych niepełnospraw-
nością, a także dla dzieci z zaburzenia-
mi wieku rozwojowego. W Ośrodku 
funkcjonuje 21 oddziałów i zespołów. 

Na uwagę zasługuje także budynek OREW-u. Po zakończonej 
w zeszłym roku przebudowie mierzy 2800 metrów kwadrato-
wych. Jest bardzo dobrze wyposażony i dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

W czwartek, 12 kwietnia 2012, w tym przepięknym budynku 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wol-
bromiu świętowano 10. rocznicę jego powstania. Na uroczy-
stość przybyło wielu gości. Władze Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu reprezentował wicestarosta 
Henryk Kieca, który wraz z życzenia-
mi przekazał na ręce dyrektor Ewy 
Rosiak duży bukiet kwiatów i torbę 
z upominkami dla dzieci. Wśród gości 
byli także powiatowi radni, m.in.: 
Zdzisław Skoczyń i Jerzy Górnicki. 
Oprócz tego przybyli: Poseł na Sejm 
RP Lidia Gądek, burmistrz Wolbromia 
Jan Łaksa, burmistrz Olkusza Dariusz 
Rzepka, delegacje zaprzyjaźnionych 
OREW-ów, ale przede wszystkim byli 
wychowankowie placówki z rodzicami.

Przy okazji jubileuszu dokonano 
symbolicznego otwarcia nowej części 
budynku, a ks. Tadeusz Maj, proboszcz 
z zaprzyjaźnionej z placówką parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Wolbromiu, poświęcił pomieszczenia.

W trakcie imprezy można było zapo-
znać się z historią narodzin instytucji, 
posłuchać wspomnień osób zaangażo-

wanych w jej powstanie. Na zakończenie dzieci wraz z opiekunami 
wystawili dla gości przedstawienie teatralne o Królowej Śniegu.

Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszej tak owocnej pracy. 
Osoby, które chciałyby bliżej zapoznać się z działalnością 
ośrodka lub nawiązać z nim kontakt, zapraszamy na stronę 
internetową www.psouu-wolbrom.pl.

Grzegorz Turski (tekst i foto)

Rok wcześniej, 10 kwietnia 2011, 
przed Szkołą Podstawową nr 9 im. 
ppłk. pil. S. Skarżyńskiego, mieszczą-
cą się na osiedlu Słowiki, odsłonięto 
tablicę poświęconą pamięci dwóch 
lotników związanych z Olkuszem: puł-
kownika Zdzisława Cieślika (który 
zginął w katastrofie wojskowej Casy 
pod Mirosławcem) i majora Arkadiu-
sza Protasiuka (dowódcy samolotu 
prezydenckiego podczas tragicznego lotu 10 kwietnia 2010). 

„Niech kwiaty złożone przed tablicą 
upamiętniającą olkuskich lotników, będą 
symbolem naszej czci dla wszystkich 
ofiar tragedii smoleńskiej” – powiedział 
Dariusz Rzepka, burmistrz miasta i gmi-
ny Olkusz. Wieńce pod pomnikiem, przy 
którym wartę honorową pełnili oficero-
wie 8. Bazy Lotnictwa Transportowe-
go z Krakowa, złożyli przedstawiciele 
organizacji kombatanckich, wojskowych 
i społecznych, biura poselskiego posła 
Jacka Osucha oraz władz miejskich 
i powiatowych. Wśród nich byli staro-
sta olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski 
wraz z wicestarostą Henrykiem Kiecą. 

Mimo, że trwała jeszcze świątecz-
na przerwa w nauce, czynny udział 
w obchodach wzięli uczniowie szkoły, 
odczytując modlitwę lotników. Uroczy-
stość uświetniły też poczty sztandarowe z olkuskich szkół. Uroczystością, 
współorganizowaną przez SP nr 9 i Miejski Ośrodek Kultury, kierował 
dyrektor szkoły Janusz Cieśilk. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia wśród osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Olkusz, w szczególności osób:
• niepełnosprawnych,
• w wieku powyżej 50 r. ż.  
• młodych do 24 r.ż., 
• długotrwale bezrobotnych 
• zamieszkałych na terenach wiejskich. 

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
• Staże,
• Szkolenia grupowe tj:
• podstawy przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
• kierowca i operator wózków jezdniowych z wymianą butli LPG
• sprzedawca
• spawacz TIG i MAG
• księgowość małych i średnich firm 
• Szkolenia indywidualne  
• Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informacje o projekcie  można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 
w Olkuszu ul. Minkiewicza 2,  pok. 24,   tel/fax   (32) 6430538 lub 6434348  
w godzinach pracy urzędu.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu  zaprasza do udziału  w projekcie systemowym pn. 

„Aktywność moją szansą”  
w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL 

Projekt współfinansowany przez  Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

POLITYKA Wieści z Sejmu RP

Pamiętamy o Smoleńsku i Katyniu

Uroczystości rozpoczęły się od 
Mszy świętej sprawowanej w intencji 
Ś.P. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
i Jego małżonki Marii oraz tragicznie 
zmarłych w katastrofie pod Smoleń-
skiem członków Polskiej Delegacji 
udającej się na obchody 70-lecia 
Zbrodni Katyńskiej; a także w inten-
cji Ś.P. Polskich Oficerów zamordo-
wanych w czasie II wojny światowej 
przez NKWD.  W homilii ksiądz 
Przemysław Kocjan przypomniał, że 
elita, która zginęła w niewyjaśnionej 
dotąd katastrofie zawsze odważnie 
walczyła o interes Polski. – Oni mieli 
wyryte nie tylko na sztandarach, 
ale i w sercu słowa „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. Dziś wiemy, że Polsce 
brakuje takich mężów stanu – 
mówił ksiądz Kocjan. Ksiądz pro-
boszcz Henryk Chmieła zaapelował 
o podtrzymywanie pamięci i godne 
upamiętnianie ofiar Katastrofy. – 
Zaledwie 5 tygodni od tego tra-
gicznego wydarzenia, w maju 2010 
roku w naszym kościele wmurowa-
na została - jako jedna z pierwszych 
w Polsce - tablica pamiątkowa ku 
czci Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go i ofiar katastrofy – przypomniał 
ksiądz Proboszcz. 

 Na zaproszenie Posła Osucha do 
Olkusza przyjechali Wiceprezes 
Prawa i Sprawiedliwości Beata Szy-
dło oraz parlamentarzyści Andrzej 
Adamczyk, Andrzej Duda, Ryszard 
Terlecki, senator Bogdan Pęk i Zbi-
gniew Cichoń. Nie zabrakło także 
przedstawicieli władz samorządo-

wych miasta i powiatu, Prezesa ZGH 
Bolesław Pana Bogusława Ochaba, 
pocztów sztandarowych Solidarności 
ZGH Bolesław i Koksowni Przyjaźń, 
delegacji Nadleśnictwa, Ochotni-
czych Straży Pożarnych, Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” i Rycerzy 
Kolumba, a także licznego grona 
gości z całego powiatu. Po liturgii 
parlamentarzyści i samorządowcy, 
a także przybyłe delegacje złożyły 
pod tablicą ku czci ofiar wiązanki 
kwiatów i „znicze pamięci”. Odmó-
wiono także modlitwę. Po zakoń-
czeniu liturgii w kościele, w domu 
parafialnym odbyło się spotkanie 
mieszkańców z zaproszonymi gość-
mi. – Jako Polacy jesteśmy odpo-

wiedzialni za to wielkie dziedzictwo 
jakie otrzymaliśmy od prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i jednocześnie 
jesteśmy zobowiązani do przeka-
zania go następnym pokoleniom. 
Pamięć o Polskim Prezydenci 
i Delegacji, która udawała się zło-
żyć hołd w 70 rocznicę Zbrodni 
Katyńskiej musi być zachowana  
– mówił w domu parafialnym poseł 
Jacek Osuch.   

Olkuszanie wraz z posłem Jac-
kiem Osuchem wzięli także udział 
w centralnych uroczystościach 10 
kwietnia w Warszawie oraz 17 i 18 
IV w Krakowie.

BPJO

Bardzo uroczysty przebieg miały zorganizowane przez Posła Jacka Osucha 
obchody upamiętniające ofiary katastrofy Smoleńskiej zorganizowane w olku-
skim kościele św. Maksymiliana M. Kolbego.
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Do opracowania szczegółowej 
strategii olkuskiego SLD powoła-
ny został sześcioosobowy Zespół 
Programowy. Dajemy sobie cztery 
miesiące na przygotowanie progra-
mu, który będzie godny tradycji 
polskiej lewicy. Nasze ugrupowa-
nie winno kontynuować i doskona-
lić współpracę z dotychczasowymi 
sojusznikami, ale i poszukiwać 
nowych partnerów społecznych. 
Powinniśmy się zastanowić nad 
stosunkiem do sektora gospodar-
czego, w tym najszerszej grupy 
podmiotów – osób prowadzących 
działalność gospodarczą.

Postępujące zmiany demogra-
ficzne, przede wszystkim starzenie 
się społeczeństwa, wymaga od nas 
zmian w polityce społecznej. Cho-
dzi nie tylko o podnoszenie wieku 
osób przechodzących na świadczenia 
emerytalne, ale przede wszystkim 
o prorodzinny charakter zmian legi-
slacyjnych. W tym zakresie można 
też wiele zrobić tutaj „na dole”. Musi-
my postarać się o utworzenie żłobka, 
objęcie jak największej liczby dzieci 
opieką przedszkolną.

Na leży podjąć s t a ran ia 
o wzmocnienie rangi Olkusza 
w Małopolsce, bowiem wedle 
opinii większości mieszkańców 
miasto jest biedne i zapuszczone. 
Młodzi ludzi wyjeżdżając stąd na 
studia, albo do pracy za granicę, 
już nie wracają. Starsi przenoszą 
się do sąsiednich gmin. Miasto się 
kurczy; mieszka w nim już kilka 
tysięcy mniej ludzi niż jeszcze 
kilkanaście lat temu. To odbija 
się na budżecie miasta. Nie ma 
terenów inwestycyjnych, nie przy-
gotowuje się terenów pod budow-
nictwo indywidualne. Olkusz nie 
wykorzystuje szansy, jaką jest 
bliskie sąsiedztwo z Krakowem 
i konurbacją śląską. Ale najważ-
niejsze, że nie wypracowano wizji 
rozwoju miasta. Lewica powinna 
się starać o zachowanie ponad 
gminnych instytucji w Olkuszu. 
Olkusz musi pozostać ważnym 
regionalnym ośrodkiem admini-
stracyjnym. 

SLD musi być wrażliwa społecz-
nie, otwarta na ludzi sfrustrowa-
nych obecną polską rzeczywisto-

ścią. Musimy pamiętać o ludziach 
wykluczonych, bezrobotnych 
i młodych, bez perspektyw, pracu-
jących na umowach śmieciowych. 
Nie możemy być odbierani jedynie 
jako uczestniczący we władzach 
samorządowych, ale także jako 
kompetentni recenzenci polityki 
samorządowej. 

Wszystkich, którym leży na 
sercu* dobro naszego miasta 
zapraszamy na dyżury radnych, 
w każdy czwartek, w godz. 1600-
1700, do siedziby olkuskiego SLD 
przy ul. Marcina Bylicy 1. Każda 
Państwa propozycja będzie dla 
nas cenna. Stwórzmy wspólnie 
program dla olkuskiej lewicy, 
który pozwoli Olkuszowi być 
miastem nowoczesnym i dyna-
micznym, po prostu, na miarę 
czasów, w jakich żyjemy.

FELIETON

LEWICA DLA OLKUSZA
Celem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w ciągu najbliższych czterech lat jest odbudo-

wa potencjału organizacyjnego partii, tak aby była liderem wśród olkuskich ugrupowań 
politycznych, przede wszystkim zależy nam na odzyskaniu zaufania Olkuszan. Olkuska 
lewica swój autorytet winna budować angażując się nie tylko w sprawy społeczne, ale 
także w zadania samorządu terytorialnego. Powinniśmy się interesować wszystkimi 
sprawami dotyczącymi mieszkańców.

Roman Piaśnik 
Przewodniczący Rady 

Miejsko-Gminnej SLD w Olkuszu

Przez majątek dziecka pod-
legający zarządowi rodziców 
należy rozumieć aktywa, jak 
też pasywa. Dlatego przepisy 
o zarządzie majątkiem dziecka 
stosuje się także do tych czyn-
ności, które mają za przedmiot 
długi dziecka. Źródłem majątku 
dziecka jest najczęściej darowi-
zna albo dziedziczenie (zapis) 
ustawowe lub testamentowe, co 
zresztą znalazło odbicie w szcze-
gólnym unormowaniu zawartym 
w art. 102 Kodeksu Rodzinne-
go i Opiekuńczego, który mówi, 
że w umowie darowizny albo 
w testamencie można zastrzec, 
że przedmioty przypadające 
dziecku z tytułu darowizny 
lub testamentu nie będą objęte 
zarządem sprawowanym przez 
rodziców. Wtedy gdy darczyńca 
lub spadkodawca nie wyznaczył 
zarządcy, sprawuje zarząd kura-
tor ustanowiony przez sąd opie-
kuńczy. Wyjątkowo mogą wcho-
dzić w rachubę takie źródła, jak 
wygrana na loterii czy powstanie 
roszczeń odszkodowawczych. 

Ustawodawca posłużył się w  
k.r.o. elastyczną formułą ogólną, 
według której rodzice nie mogą 
sami dokonywać tylko czynności 
przekraczających zakres zwykłe-
go zarządu ani wyrażać zgody 
na dokonywanie takich czyn-
ności przez dziecko (art. 101 § 3 
k.r.o.) Najogólniej rzecz ujmując, 
przez czynności zwykłego zarzą-
du należy rozumieć załatwianie 
bieżących spraw związanych ze 
zwykłym korzystaniem z przed-
miotów wchodzących w skład 
administrowanego majątku 
i utrzymywaniem tych przed-
miotów w stanie niepogorszo-
nym, wszystko zaś, co się w tych 
granicach nie mieści, należy do 
czynności przekraczających 
zakres zwykłego zarządu.

Praktyczne zastosowanie 
omawianej instytucji można np. 
spotkać w przypadku gdy jeden 
z rodziców umiera pozostawiając 
niemalże same długi. Jednym 
ze spadkobierców ustawowych 
jest wtedy małoletnie dziecko. 
Aby uchronić dziecko przed 

negatywnymi konsekwencjami 
należy wystąpić do Sądu rodzin-
nego z wnioskiem o zezwolenie 
na dokonanie czynności prze-
kraczających zakres zwykłego 
zarządu (odrzucenie spadku), 
albowiem samo małoletnie 
dziecko nie może tego dokonać. 
Sąd opiekuńczy działa w takim 
przypadku na wniosek. Zgodnie 
z art. 569 k.p.c. właściwy będzie 
Sąd, w którym dziecko ma miej-
sce zamieszkania lub pobytu. 
Dziecko nie jest uczestnikiem 
postępowania, chociażby ukoń-
czyło 13 lat, ponieważ sprawa 
dotyczy jego majątku, a nie jego 
osoby. Uczestnikami postępowa-
nia mogą też być zainteresowani 
(art. 510 k.p.c.) i prokurator (art. 
60 k.p.c.) Należy jednak pamię-
tać, że Sąd opiekuńczy zajmie 
się kwestią związaną z czynno-
ściami przekraczającymi zakres 
zwykłego zarządu majątkiem 
dziecka dopiero na nasz wniosek.

PORADY PRAWNE 

MAJĄTEK DZIECKA
W ZARZĄDZIE RODZICÓW

Kodeks Rodzinny i  Opiekuńczy (k.r.o.) reguluje problematy-
kę związana z  zarządem majątkiem dziecka (art. 101 k.r.o.).  
Co oczywiste rodzice obowiązani są sprawować z należytą staran-
nością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą 
rodzicielską. Czasami jednak rodzi to pewne trudności.

Od maja br. p. Adam Sypień z inicjatywy posła PiS Jacka Osucha będzie udzielał bezpłat-
nych konsultaci prawnych w nowo otwartym Biurze Poselskim Jacka Osucha w Wolbromiu. 
Zapraszamy także do biura w Olkuszu ul. Szpitalna 32, gdzie na bieżąco udzielana jest 
bezpłatnie pomoc z zakresu prawa. 

apl. adw. Adam Sypień

21 kwietnia 2012 roku w Warsza-
wie z pewnością będą niecierpliwie 
wyczekiwani  przez prawdziwych 
Polaków po to, by wziąć udział w cen-
tralnym, ogólnopolskim proteście 
w obronie telewizji TRWAM oraz 
likwidowanego funduszu kościelnego. 
Już dziś trzeba kombinować jakiś 
urlopik w pracy, bądź załatwiać L4, 
gdyż nieobecność w obchodach tego 
patriotycznego święta nie przystoi 
tym, którzy reprezentując całą naszą 
lokalną społeczność w tak jedno-
znaczny sposób poparli toruńskiego 
redemptorystę w jego sporze z insty-
tucją demokratycznego państwa pol-
skiego. Spodziewana wyprawa na 
niezwykle podniosłą uroczystość 
wzbogaci naszych samorządowców 
nie tylko o wartości duchowe, kultu-
ralne (te z pewnością zapewni występ 
Kapeli znad Baryczy i jej hit „Ojciec 

Tadeusz jak Prometeusz”), ale rów-
nież da okazję do zdobycia pamiątek, 
których wartość doceniania będzie 
przez długie dziesięciolecia. Może 
to na przykład dotyczyć tych szczę-
śliwców, którzy zdołają się w czasie 
manifestacji uwiecznić ramię w ramie 
z posłanką Anna Sobecką, Jarosła-
wem Kaczyńskim czy też w trakcie 
buziaczka z Antonim Macierewi-
czem. Nietrudno się domyślić, że takie 
fotograficzne perełki staną się pieczo-
łowicie przechowywanymi rodzin-
nymi relikwiami, a okoliczności ich 
zdobycia będą z dumą przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. Miejmy 
nadzieję, ze nasi samorządowcy zbu-
dowani atmosferą panującą w gro-
nie prawdziwych Polaków zechcą 
w swej publicznej działalności dać 
jeszcze większy wyraz uwielbienia 
dla postawy i działalności toruńskie-

go zakonnika. Myślę, że na miejscu 
będzie propozycja zawieszenia na 
ścianie sali posiedzeń Rady Miejskiej, 
obok godła narodowego lub zamiast 
niego, podobizny Ojca Dyrektora albo 
umieszczenia na stole prezydialnym 
po prawicy przewodniczącego jego 
naturalnej wielkości popiersia. Nie 
radzę podpowiadanego pomysłu uwa-
żać za kuriozalny, gdyż o jego reali-
zacji zadecyduje głosowanie, a chyba 
nikt, pamiętając odważne zachowanie 
radnych w sprawie telewizji TRWAM, 
nie ma złudzeń, jaki będzie wynik 
takiego głosowania.

FELIETON

Patriotyczny obowiązek gminnych samorządowców
Jeszcze wśród naszych miejskich rajców dobrze 

nie opadła fala dumy, euforii i entuzjazmu po tym 
jak murem stanęli w obronie dzieła Ojca Dyrektora, 
a już na ich horyzoncie pojawia się następna okazja 
do spektakularnego zamanifestowania  solidarności 
z pokrzywdzonym i prześladowanym zakonnikiem.

dr Robert Herzyk

KĄCIK KOLEKCJONERA

30 marca br. Wyemitowano 2 zł – z okazji 50 rocznicy programu  
3 Polskiego Radia. Moneta w nakładzie 800.000 sztuk cieszy się ogrom-
nym powodzeniem, czemu nie ma co się dziwić, Sam jestem wiernym 
słuchaczem tej audycji. Program 3 Polskiego radia powstał w 1962 roku 
i od samego początku swojego istnienia kierował ofert ę programową dla 
słuchacza o wyrobionym guście muzycznym i literackim. Program 3 jest 
tak różnorodny, że słucha go wiele milionów słuchaczy. Poranne i popołu-
dniowe audycje dostarczają informacji o bieżących wydarzeniach w kraju 
i na  świecie. Wieczorne i weekendowe audycje są źródłem informacji 
o kulturze, teatrze, literaturze, filmie, sztuce. Wszystko to poprzeplatane 
muzyką z najwyższej półki. Obchody jubileuszu potrwają przez cały 
rok. Zachęcam do słuchania tego programu (nie jest to krypto-reklama).
3 kwietnia wyemitowano 3 monety 2 zł, 10 zł (srebro) oraz 200 zł 
(złoto) – Stefan Banach. 
Stefan Banach (1892-1945) był największym polskim matematykiem 
i współtwórcą słynnej Polskiej Szkoły Matematycznej powstałej w okresie 
międzywojennym. Z nazwiskiem Banacha związanych jest wiele pojęć 
i twierdzeń matematycznych. Pomimo tego, że właściwie był samoukiem, 
wiedzę zdobywał dzięki lekturze, to w 1920 roku został asystentem na 
Politechnice Lwowskiej. W tym samym roku uzyskał doktorat. W 1922 
roku Banach się habilitował i w  tym samym roku został profesorem 
nadzwyczajnym na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Profesurę 
zwyczajną uzyskał w 1927 roku. Stefan Banach zmarł na raka pod koniec 
sierpnia 1945 roku. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie.
26.04.2012 – zostanie wydana pierwsza moneta z serii Polskie okręty – 
Niszczyciel „Błyskawica). Będzie to moneta 2 złote – w niewielkim jak na 
2-ki nakładzie – tylko 800.000 sztuk. Nowa seria – nowe monety, mam  
nadzieję, że bardziej udane niż Miasta Polskie.
Ostatnio pytają mnie kolekcjonerzy, co mają sądzić o reklamowanych w gazetach tzw. „numizmatach”. 
Nasiliły się reklamy w gazetach różnych firm oferujących różne „numizmaty” z opisami o ich niezmiernych 
walorach, które zapewniają im stałą zwyżkę cen. Czy warto to kupować. Każdy powinien odpowiedzieć 
sobie sam: jeśli każdy może kupić gazetę, każdy może również kupić taki numizmat – to kto później 
kupi to ode mnie, i ewentualnie za ile. Jeśli rozsądnie odpowiemy sobie na tak zadawane pytania – to 
na pewno podejmiemy właściwą decyzję, czego wszystkim życzę.

Nowości NBP

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 0 691 364 130

Konkurs ten cieszy się ogromną popularnością i z każdym rokiem przybywa uczestników. W tym roku reprezentowanych 
był 15 szkół podstawowych. W przerwie prelekcję na temat „Ochrona przyrody na terenie Nadleśnictwa Olkusz” wygłosił 
przedstawiciel Lasów Państwowych Pan Ryszard Malik.  Opiekunami konkursu były Panie: Ewa Witkowska, Renata Oleksiak-
-Cieślik, Urszula Słaby, Anna Facle-Januszek, Magdalena Furman i Beata Jurczyk-Szotek.

W dniu 12.04.2012 r. w Gimnazjum nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida w Olkuszu odbył się IX Matematyczno - Przyrodniczy 
„Czar Par” dla szkół podstawowych. Brało w nim udział 46 uczniów z klas szóstych z miasta i gminy Olkusz. Uczniowie 
zmagali się z 12 konkurencjami zarówno z matematyki jak i przyrody. Musieli wykazać się wiedzą jak również logicznym 
myśleniem w rozwiązywaniu m.in. krzyżówki, układanki, pangramu, problemu i zadania.

IX Matematyczno-Przyrodniczy „Czar Par” dla szkół podstawowych

• I miejsce zdobyła para ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Olkuszu: Mate-
usz Różanowski i Adrian Domagała, 
której opiekunami były Panie Jolanta 
Podlewska-Caraballo i Danuta Stach.

• II miejsce zdobyła para ze Szkoły 
Podstawowej w Sienicznie: Paweł 
Kluczewski i Dariusz Kluczew-
ski - opiekun Pani Zofia Kulig. 

• III miejsce zdobyła para ze Szkoły 
Podstawowej w Zedermanie: Filip 
Kordaszewski i Przemysław Krzy-
nówek - opiekun Pani Beata Stach.
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DOMY
Z  BALI

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

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

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

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

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż

e-mail: biuro@malorzdomy.eu
www.malorzdomy.pl

KONTAKT:
Właściciel  firmy:

Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:

Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,

sobota 9.00 – 14.00

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Zakres świadczeń:
•	profilaktyka	 -	w  	 sytuacji	 gdy	 rodzice	zauważą	niepo-
kojące	 	 symptomy	u dziecka	mogą	skorzystać	z porady	
logopedycznej,

•	konsultacje	pacjentów	z zaburzeniami	komunikacji	języko-
wej:	jąkanie,	giełkot,	afazja,	dyzartria,	wady	artykulacyjne	
-	wady	wymowy.

Przy	diagnostyce	logopedycznej	jak	i później	w trakcie	zajęć	
uczestniczą	 rodzice	badanego	dziecka.,	którzy	otrzymują	
szczegółowe	informacje	na	czym	polega	wada	wymowy	i jak	
należy	poprawnie	wykonywać	ćwiczenia.	W trakcie	terapii	
logopedycznej	dzieci	wykonują:
•	ćwiczenia	usprawniające	narządy	mowy,
•	ćwiczenia	oddechowe	-	polegające		
na	wyrabianiu	właściwego	toru	oddechowego,

•	ćwiczenia	głosowe	-	polegające	na	modulowaniu	właści-
wego	brzmienia	głosek	w sylabach,	wyrazach	i zdaniach,

•	ćwiczenia	słuchowe	-	polegające	na	usprawnianiu		
odbioru	dźwięków	akustycznych,

•	ćwiczenia	leksykalne	-	polegające	na	rozwijaniu		
mowy	poprzez	opowiadanie	historyjek	obrazkowych.

Wszystkie	ćwiczenia	prowadzone	są	w formie	zabaw	i gier	
przy	pomocy	 różnego	 rodzaju	 logopedycznych	pomocy	
dydaktycznych.	Każdy	rodzic	po	skończonej	wizycie	otrzy-
muje	zestaw	ćwiczeń	domowych	dla	dziecka.
Z pomocy	Neurologopedy	skorzystać	mogą	również	pacjenci	
dorośli,	u których	występują	zaburzenia	komunikacji	języko-
wej	spowodowanej:	udarami,	guzami	mózgu,	różnego	typu	
urazami.	Pacjenci	hospitalizowani	w naszym	szpitalu	mają	
możliwość	kontynuacji	rehabilitacji	logopedycznej	w tutejszej	
poradni	u jednego	specjalisty.	
Ponadto	prowadzona	 jest	 specjalistyczna	 terapia	dla	osób	
z niepłynnością	mówienia	w postaci	jąkania.	Opieką	obej-
mowane	są	zarówno	dzieci	jak	i dorośli.	Prowadzimy	terapie	
indywidualne	 i grupowe.	Zajęcia	prowadzone	są	 różnymi	
technikami	i metodami,	np.	Techniką	Przedłużonego	Mówie-
nia,	Techniką	Delikatnego	Startu,	przy	użyciu	Echokorektora.	
W celu	umówienia	wizyty	konieczne	jest	przedłożenie	skie-
rowania	od	lekarza	rodzinnego.

W  Nowym Szpitalu w Olkuszu funkcjonuje Poradnia Logopedyczna, w której ze świadczeń logopedycznych i neurologopedycznych korzystają mieszkańcy 
całego Powiatu Olkuskiego i okolic, zarówno pacjenci mali jak i dorośli.  Każdy rodzic ma możliwość wykonania przesiewowego badania mowy u dziec-
ka, dzięki któremu istnieje szansa wcześniejszego wykrycia wad wymowy. W Poradni prowadzona jest diagnostyka logopedyczna, ocena sprawności 
narządów mowy. Po ustaleniu diagnozy Pacjenci objęci są specjalistyczną opieką, która prowadzona jest według zasad postępowania logopedycznego.

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

Godziny przyjęć:
Lp. Imię i Nazwisko Godziny przyjęć

1. mgr	Iwona	Balsamska	
Logopeda/Neurologopeda	

wtorek:	9:00-	15:00,	środa	9:00-	14:00
czwartek:	9:00-	13:00

2. mgr	Ewa	Mizgier	-	Logopeda czwartek:	13:00-	18:00,	piątek:	12:00-	16:00
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29 marca 2012 roku to już 
historia, której wspomnienie 
wywołuje uśmiech i błysk 
w oku całej społeczności 
Zespołu Szkół Nr 4 im. KEN 
w Olkuszu. Był to szczególny 
dzień rozpoczęty mszą świętą 
sprawowaną przez Ekscelencję 
księdza biskupa Piotra Skuchę 
w kościele pod wezwaniem 
Maksymiliana Marii Kolbego. 
Poświecenie nowego sztandaru, 
procesja z darami, podniosłość 
słów, które padły podczas kaza-
nia, brzmienie szkolnego chóru, 
obecność zaproszonych gości 
stanowiły wyjątkową oprawę 
jubileuszowej modlitwy.

Kolejnym punktem progra-
mu była uroczysta akademia 
w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Olkuszu. Teksty m.in. 
Olgerda Dziechciarza, Jaro-
sława Nowosada, Macieja 
Maleńczuka, Mezo, Edwarda 
Stachury, Tadeusza Nalepy 
stanowiły wątek rozważań na 

temat poszukiwania wartości 
i sensu życia dwóch zagubio-
nych w otaczającej rzeczy-
wistości chłopców, jednego 
z roku 1972, drugiego z 2012. 
Okazuje się, że przepaść 40 
lat jest tylko pozorna, wbrew 
przewidywaniom, modzie 
i czasom  źródło wartości jest 
wciąż takie samo, co udowad-
nia bohaterom Pan Cogito:  
„Aby źródło odnaleźć trzeba 
iść ciągle w górę, iść ciągle 
w górę strumienia…”. 

Część refleksyjna była wpro-
wadzeniem do prezentacji 
dorobku szkoły, jej charakteru 
i osiągnięć w postaci multi-
medialnego skrótu, a póź-
niej scenek charakteryzują-
cych poszczególne zawody. 
Wyjątkowa oprawa muzyczna 
(U2, Pink Floyd, Skorpions) 
wywoływała dreszcze, które 
narastały chociażby podczas 
występu karateków czy poka-
zu fryzur ślubnych. 

Tort i cukierki z logo szko-
ły serwowane przez uczniów 
technikum hotelarstwa były 
słodkim zwieńczeniem tego 
pełnego wzruszeń, refleksji, 
ale też sporej dawki dobrego 
humoru programu. 

Społeczność szkolna ZS NR 
4 zgodnie z hasłem na swoim 

nowym sztandarze zaserwowa-
ła widzom nową rzeczywistość 
wykreowaną siłą ich pragnień.

OLKUSZ

BIERZ ŻYCIE JAKIM JEST…
„40 lat Budowlanki to przeszłość, która puka 

do drzwi teraźniejszości, urok starych kronik 
i pożółkłych zdjęć, odszukanych dyplomów 
i pamiątek, promienny uśmiech na widok dawno 
niewidzianych twarzy, nagły smutek wspomnień 
o tych,  którzy już odeszli” – tymi słowami powi-
tała przybyłych do Miejskiego Ośrodka Kultury 
gości dyrektor szkoły Marida Zoń.

ZS Budowlanka

SPOTKANIE 
Z CZŁONKAMI 

I SYMPATYKAMI KNP 
W WOLBROMIU

Dnia 25.04.2012
o godzinie 18:00 

w karczmie Klimtówka 
(ul. Ordona 2), 

odbędzie się spotkanie 
z członkami i sympatykami 
Kongresu Nowej Prawicy 

z Olkusza i Krakowa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!

Kontakt:
tel: 513 949 580
 knpolkusz@wp.pl

 www.facebook.com/KNP.Olkusz
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    POLICJA i STRAŻ MIEJSKA

NOWA EDYCJA KONKURSU
Rozpoczęła się V edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, służącego wyróżnie-
niu funkcjonariuszy, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. 
Jego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Insty-
tutu Psychologii Zdrowia. Plebiscyt objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. 
Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji można nadsyłać za pomocą 
elektronicznego formularza znajdującego się na stronie http://www.policjant.niebieskalinia.pl/, a także 
tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontak-
towe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego 
wyboru. Zachęcamy do udziału w akcji! Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja br.  

Reklamy

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

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

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

będą do sprzedaży trzy nowe lokale mieszkalne:
dwa o pow. 58m2, jedno o pow. 69m2.

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

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

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

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

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

OLKUSZ

Pozostałości plejstocenu na Ziemi Olkuskiej

W imieniu organizatorów gości 
powitały dyrektor MOK Grażyna 
Praszelik-Kocjan i dyrektor Gim-
nazjum Nr 4 Bożena Dłubis. Na 
Powiatowy Dzień Ziemi przybyli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych z zastępcą burmistrza Olku-
sza Włodzimierzem Łysoniem 
i przewodniczącą Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej Małgorzatą Bień, 
młodzież gimnazjalna z terenu 
powiatu oraz Andrzej Feliksik, 
Ryszard Wnuk i Jacek Dziąbek 
- współtwórcy stałej ekspozycji 
w Centrum Kultury pn. Kolekcja 
minerałów Ziemi Olkuskiej i ska-
mieniałości Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej.

W niuanse naukowych rozważań 
będących przedmiotem prelekcji 
wprowadził uczestników Andrzej 
Feliksik, pasjonat i kolekcjoner 
śladów prehistorii naszego regio-
nu, prezes Klubu Przewodników 
„Ilkussia” przy Oddziale PTTK 
w Olkuszu.

Prelekcję pt. „Pozostałości 
plejstocenu na Ziemi Olkuskiej” 
wygłosiła Karolina Bielecka-
-Magierowska z Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego. Sporo miejsca poświę-
ciła nieżyjącym dziś zwierzętom, 
których kości i kamienne odciski 
znaleźć można przemierzając oko-
lice Srebrnego Grodu. To właśnie 
kły jaskiniowych drapieżnych 
kotów-olbrzymów, fragmenty 
mamucich ciosów i siekaczy, 
a także odciski organizmów mor-
skich oglądać można na wystawie 
otwartej z okazji Powiatowego 
Dnia Ziemi 2012. 

Zanim jednak ekspozycja ta 
została udostępniona pierwszym 
zwiedzającym, gości mieli okazję 
obejrzeć film poświęcony geolo-
gicznej przeszłości Olkusza i Zie-
mi Olkuskiej oraz poznać laure-
atów konkursu fotograficznego pt. 
„Osobliwości przyrody nieożywio-
nej w obiektywie”, adresowanego 
do młodzieży gimnazjów z terenu 
powiatu. Dwa I miejsca ex equo 
zajęły: Karolina Soboń i Paulina 
Frejlich, obie są uczennicami Gim-
nazjum Nr 3 w Olkuszu. II miej-

sce jury przyznało Izabeli Micyk 
z Zespołu Szkół Nr 1 w Bukownie, 
zaś II miejsce – Karolinie Tylibie 
z Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu. 
Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzy-
mali dyplomy i wydawnictwa albu-
mowe ufundowane przez wydziały 
ochrony środowiska Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu i Starostwa 
Powiatowego.

Powiatowy Dzień Ziemi 2012 
stał się też okazją do uhonoro-
wania osób wspierających od lat 
inicjatywy związane z populary-
zowaniem wiedzy o prehistorii 
i walorach turystycznych nasze-
go regionu. Odznaki Honorowe-
go Miłośnika Ziemi Olkuskiej 
otrzymali: zastępca burmistrza 
Olkusza Włodzimierz Łysoń, 
przewodnicząca Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej Małgorzata Bień, 
naczelnik Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Terenów Rolnych Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu Renata 
Gęgotek, naczelnik Wydziału Pro-
mocji UMiG w Olkuszu Waldemar 
Czarnota, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu Gra-
żyna Praszelik-Kocjan, dyrektor 
Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu Boże-
na Dłubis oraz Karolina Bielecka-

-Magierowska z Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego.

Muzyczną oprawą obchodów 
Powiatowego Dnia Ziemi 2012 
były wykonane na zakończenie 
spotkania piosenki w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum Nr 4 w Olku-
szu.

Wystawę pt. „Pozostałości 
plejstocenu na Ziemi Olkuskiej” 
oglądać będzie można w Centrum 
Kultury MOK przy ul. Szpitalnej 
32 przez najbliższy miesiąc. Nato-
miast w poniedziałek 16 kwietnia 
o godz. 10.00 w Gimnazjum Nr 
4 odbędzie się otwarcie wystawy 
minerałów.

Organizatorami obchodów 
Powiatowego Dnia Ziemi 2012 są: 
Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego, Klub 
Przewodników „Ilkussia” przy 
Oddziale PPTK, Gimnazjum Nr 
4 oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Olkuszu, przy wsparciu Urzędu 
Miasta i Gminy w Olkuszu oraz 
Starostwa Powiatowego.

BPJO

W olkuskim Centrum Kultury MOK przy ul. Szpitalnej 32, w ramach obchodów 
Powiatowego Dnia Ziemi 2012 wygłoszona została prelekcja poświęcona pre-
historii naszego regionu i otwarto wystawę skamieniałości pt. „Pozostałości 
plejstocenu na Ziemi Olkuskiej”. Wydarzeniom tym towarzyszyło rozstrzygnięcie 
konkursu fotograficznego dla młodzieży szkolnej.
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KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE
mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14

( 32 643 06 07, 32 643 48 33
( 502 35 43 32

SUPRA - Piotr Rudnicki

• BHP  • PPOŻ
• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 606 397 921

KURSY kierowców wózków widłowych

FIRMA BUDOWLANA
Oferuje wykonanie:

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

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

MAŁE RAMKI

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 608-339-732 
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.

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

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

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

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

ul. Bóżnicza 3, 32-300 Olkusz -  tel.: 723 591 056 -  www.viprometto.com

godziny otwarcia
pn - pt 10.00 - 17.00

sobota 10.00-14.00SALON MODY ŚLUBNEJ

Serdecznie zapraszamy  •  Przyjazna atmosfera

do każdej zamówionej sukni welon lub makijaż gratis
biżuteria gotowa lub na zamówienie

wszelkiego rodzaju dodatki (bolerka, podwiązki, rękawiczki i stroiki) 
suknie w każdym fasonie szyte na zamówienie 

suknie gotowe 30% rabatu
Suknie komunijne szyte na miarę 

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

AUTO-SZYBY
MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE

Sprzedaż • Montaż •  Naprawa
HURT-DETAL

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów
• Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

• Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
• Zwrot VAT za materiały budowlaneKompra

BIURO RACHUNKOWE

tanio • szybko
solidnie

tanio • szybko
solidnie

• ZUS
• Ryczałt

• Rejestry VAT
• Zeznania roczne

Sprzedam Fiata Doblo 1.9D Cargo 
Rok produkcji październik 2001 r.  
Odsuwane drzwi z obydwu stron , elektryczne szyby , 
wspomaganie , centralny zamek , stan techniczny bardzo 
dobry nie wymaga wkładu finansowego .
Rejestracja na ciężarowy VAT-1 (PEŁNY ODPIS VAT-u)

Tel. 668 581 963 

BIURO POSELSKIE POSŁA JACKA OSUCHA  
organizuje wyjazd na 

II Społeczny Marsz w Obronie Suwerenności,  
Wolnych Mediów i TV Trwam  

w dniu 21 kwietnia 2012 (sobota), który odbędzie się w Warszawie.

 Zapisy do czwartku 19 IV włącznie w Biurze Poselskim na ul. Szpitalnej 32  
w Olkuszu codziennie od godz. 9 do 15 lub pod numerem telefonu  

784-00-50-80 u p. Łukasza Kmity.  Koszt przejazdu (autokar) ok 55-60 zł.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

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

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

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

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

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

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

GARNITURY • MODA MĘSKAGARNITURY • MODA MĘSKA
GRAFGRAF

Ceny już od 299 zł • Przeróbki na miejscu. • Możliwość negocjacji cen.

Olkusz, ul. Jaśminowa 8
tel. 032 641 33 32; 0 605 220 250
pon. - sob 9.00 - 20.00

 garnitury  marynarki spodnie  płaszcze i kurtki
garniturki komunijne

PASCALV E R N E T marcoFeretti
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