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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
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew 
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, 
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2
(budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:  pon - piątek 9.00 - 17.15,  sobota 9.00-13.00

biuro@drzwi.olkusz24.pl
drzwi.olkusz24.pl

WYPRZEDAŻ

MEBLI OGRODOWYCH

WYPRZEDAŻ

MEBLI OGRODOWYCH

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

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

TYLKO

50 zł
ZA PARĘ

Soczewki kontaktowe
3-miesięczne firmy ZEISS

Zapraszamy

www.nieruchomosci-lesniak.pl

pn-pt 900-1600

POŚREDNICTWO • DORADZTWO • KREDYTY • KUPNO • SPRZEDAŻ

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

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, 32-300 Olkusz

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

Organizacja Imprez Okolicznościowych
18-nastki, Wieczory kawalerskie,

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

TRANSMISJA WYDARZEŃ SPORTOWYCH
SZYKUJ SIĘ DO EURO RAZEM Z NAMI

TRANSMISJA WYDARZEŃ SPORTOWYCH
SZYKUJ SIĘ DO EURO RAZEM Z NAMI

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

Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

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

Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!
MODUŁY REKLAMOWE

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

Nie sprawdzamy Twojej historii kredytowej!Nie sprawdzamy Twojej historii kredytowej!

Chwilówka
od 50 do 1000 zł
w 15 min

- dla pracownika
- dla rolnika
- dla emeryta,rencisty

Pożyczka bez BIK

2000 zł
- dla pracownika
  (umowa o pracę, umowa zlecenie)
- dla emeryta,rencisty
- dla rolnika
- dla prowadzących
  działalność gospodarczą



2 Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

O kwartalniku Powiat Olkuski łączy narody
W kwietniu ukazał się pierwszy numer czasopisma wydawanego przez Starostwo Powiatowe 

w Olkuszu, pt. „Kwartalnik Powiatu Olkuskiego”. Jak pisaliśmy na jego łamach, poszukiwaliśmy 
formuły pisma będącego syntezą różnych dziedzin sztuki: muzyki, literatury, fotografii, malar-
stwa – tego, co kryje się pod pojęciem szeroko rozumianej kultury. Chcieliśmy, aby znalazło się 
w nim miejsce także na turystykę oraz historię, która jest niezwykle ważnym elementem naszej 
tożsamości, czynnikiem scalającym naszą małą ojczyznę. Redaktorem naczelnym „Kwartalnika 
Powiatu Olkuskiego” została Agnieszka Zub. Zespół dziennikarski to: Olgerd Dziechciarz, Jarosław 
Nowosad i Grzegorz Turski. Nakład pisma wynosi 1000 egzemplarzy.

Czy działania samorządów mogą się przyczynić do polepszania stosunków 
międzynarodowych? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak! Nie chodzi tu oczy-
wiście o „dużą politykę”, zastrzeżoną dla odpowiednich organów państwowych, 
a o zwykłą pracę u tzw. podstaw.

Na 44 stronach pierwszego numeru znalazły się m.in.: 
wiersze Łukasza Jarosza z przygotowanego do wydania 
tomu „Pełna krew” (który ukaże się z końcem maja 
w wydawnictwie „Znak”), tekst o malarstwie Stanisława 
Stacha, obchodzącego w tym roku 30-lecie działalności 
artystycznej (autorstwa słynnego malarza, b. rektora ASP 
w Krakowie, prof. Stanisława Rodzińskiego), relacja ze 
spotkania z Jerzym Bralczykiem w olkuskim MOK, 
wywiad z młodą fotograficzką Moniką Pajączkowską, 
esej o fotografiku olkuskim Karolu Chmurkowskim, 
materiał historyczny o działalności Wacława Wójcikow-
skiego z Armii Podziemnej w Wolbromiu, wspomnienie 
o Romanie Nowosadzie (minęły dwa lata od śmieci tego 
znanego olkuskiego pedagoga i trenera piłki ręcznej) 
i wiele innych ciekawych tekstów. Na kolorowych stronach 
znajdą Państwo np. zachętę do turystycznych eskapad 
śladami… wapienników, z których kiedyś słynęła Jura 
Krakowsko-Częstochowska. Stronę tytułową kwartalnika 
zaprojektowali Alicja Duzel-Bilińska i Grzegorz Biliński. 

Stworzyliśmy pismo integrujące środowiska gmin 
powiatu olkuskiego, promujące twórców stąd pochodzą-
cych; periodyk będący inspiracją do dyskusji, wymiany 
poglądów. Cieszymy się, że nasz kwartalnik już na wstępie 
stał się taką inspiracją – znaczy to, że jedno z naszych 
zamierzeń zostało zrealizowane bardzo szybko. Dyskusje 
powstałe wokół specyfiki pisma potwierdzają jedynie 
starą zasadę, że żadne czasopismo nie usatysfakcjonuje 
każdego czytelnika. Czy pismo jest elitarne? Nie wydaje 
nam się. Czy kultura jest tylko dla wybrańców? Powiat 
Olkuski ma bardzo bogatą ofertę kulturalną, a wiele osób 

jej nie zna. Stąd między innymi pomysł wydawania pisma 
o takim, a nie innym charakterze. Uważamy, że nasza 
inicjatywa wpisuje się w promocyjną strategię powiatu 
i jest potrzebna. Podkreślamy również, że naszym głów-
nym celem jest promowanie powiatu poza jego granicami, 
niekoniecznie powiatu w powiecie. Jeśli ktoś poszukuje 
aktualności z życia powiatu, zapraszamy do Powiato-
wego Serwisu Informacyjnego na stronach „Przeglądu 
Olkuskiego” i „Gwarka Olkuskiego”, gdzie na bieżąco 
informujemy czytelników o tym, co się u nas wydarzyło.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za wszystkie 
pozytywne komentarze i opinie. Zaznaczamy jednak, 
że krytyki się nie boimy, a konstruktywna i uzasadniona 
na pewno będzie dla nas cenna.

Następny numer czasopisma ukaże się na początku 
lipca. Znajdą się w nim m.in. nowe, niepublikowane 
wiersze Sławomira Elsnera (olkuszanina nominowanego 
do nagrody Nike za tom „Antypody”), opowiadanie 
Macieja Przegoni o okupowanym Wolbromiu, recenzje 
biografii Kazimierza Ratonia (patrona organizowanego 
w Olkuszu ogólnopolskiego konkursu) i albumu „Łem – 
ukryta kraina” Adriana Spuły, znakomitego fotografika 
rodem z Bukowna.

Kwartalnik jest dostępny w Wydziale Polityki Spo-
łecznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu, 
w domach kultury ziemi olkuskiej i w lokalnych instytu-
cjach kultury (BWA, PTTK itp.), a w wersji elektronicznej 
(PDF) – na stronie www.sp.olkusz.pl. Czasopismo jest 
bezpłatne. Zapraszamy do lektury.

Redakcja  

To ona właśnie pozwala naszemu 
przysłowiowemu Janowi Kowalskiemu 
poznać kulturę, styl życia, a wreszcie 
nawiązać przyjaźń z Otto Normalver-
braucherem (odpowiednikiem Jana 
Kowalskiego w Niemczech) oraz 
przełamywać stereotypy i uprzedze-
nia. Działa to oczywiście w obie strony. 
Dobrym przykładem takich „działań 
u podstaw” jest nasz Powiat Olkuski, 
który nawiązał współpracę z niemiec-
kim Powiatem Kyffhauser. Pierwszy 
kontakt pomiędzy powiatami datuje się 
na rok 2001, kiedy to podpisano poro-
zumienie o współpracy. Od tego czasu aktywnie 
rozwija się współdziałanie.

Wzajemne kontakty oczywiście nie sprowadza-
ją się tylko do spotkań władz. Dobre relacje ze 
swoimi niemieckimi odpowiednikami utrzymują 
także PCK, straż pożarna oraz rodziny i młodzież. 
Rozwija się współpraca sportowa. 

W roku 2008 parafowano umowę o współpracy 
z kolejnym zagranicznym partnerem naszego 
powiatu. Był to Powiat Kałuski z Ukrainy. Także 
w tym przypadku wymiana nie ogranicza się 
do kurtuazyjnych spotkań władz. Najprawdopo-
dobniej w bieżącym roku na zaproszenie władz 
powiatu olkuskiego do Olkusza przyjedzie z Kału-
sza ok. 15-osobowa grupa młodzieży w wieku 
od 13 do 15 lat.

Obecny starosta Powiatu Olkuskiego Jerzy 
Antoni Kwaśniewski kontynuuje dzieło zapo-

czątkowane przez poprzedników, a także jest 
inicjatorem budowy wzajemnych relacji między 
powiatami z Niemiec i Ukrainy. Tym samym 
staje się realnym twierdzenie, że Polska może być 
swego rodzaju „łącznikiem” pomiędzy Europą 
Zachodnią i Wschodnią. Dzięki trójstronnemu 
spotkaniu jesienią 2011 roku w Olkuszu doszło 
do wstępnego porozumienia między powiatem 
z Kałusza i Kyffhauser. Owocem tego spotkania 
jest pierwsza wizyta Ukraińców w Niemczech, 
do której dojdzie 22 maja 2012 roku. W trakcie 
tej podróży Ukraińcy przez kilkanaście godzin 
gościli w Olkuszu. Szefem czteroosobowej grupy 
jest Olga Kurpita – zastępca przewodniczącego 
Kałuskiej Rejonowej Administracji Państwowej. 
Ukraińcy spotkali się w Olkuszu m.in. ze staro-
stą Jerzym Kwaśniewskim, wicestarostą Henry-
kiem Kiecą oraz przewodniczącym Rady Powiatu 
Krzysztofem Dąbrowskim. 

Grzegorz Turski

Przygotowania do otwarcia 
biura trwały ponad dwa miesią-
ce. Z inicjatywy członków PiS z 
Wolbromia oraz dzięki wsparciu 
posła Jacka Osucha wyremonto-
wano lokal własnym sumptem. 
– Serdecznie dziękuję człon-
kom PiS, a szczególnie Panom 
Edmundowi Rogalskiemu, 
Augustynowi Kucak, Wło-
dzimierzowi Paszkowskiemu, 
Henrykowi Tyrce, Janowi Pał-
ka i Sławomirowi Rośkowi oraz 
innym naszym sympatykom za 
ogromną pracę jaką włożyli w 
przygotowanie lokalu - mówi 
poseł Jacek Osuch. Biuro Posła 
Jacka Osucha we współpracy z 
lokalnymi strukturami Komba-
tantów i Żołnierzy Wyklętych 
chce kultywować tradycje histo-
ryczne i patriotyczne. W central-
nym miejscu biura znalazł się 
m.in. oryginalny sztandar Arami 
Krajowej oraz historyczny krzyż. 
Czynne będzie w czwartek w 
godz. 9.30-11.30, piątek od 16.00 
do 18.00 w ramach porad praw-
nych oraz w sobotę od godz. 9.30 
do 10.30.

– Biuro Poselskie będzie 
służyć mieszkańcom, bo to 
właśnie dla Nich zostało powo-
łane. Mamy świadomość, że 
w dzisiejszych czasach wie-

lu obywateli jest niesłusznie 
poszkodowanych. Dlatego 
postanowiłem, że również w 
Wolbromiu uruchomiliśmy 
bezpłatne porady prawne dla 
wszystkich Mieszkańców. Już 
wiemy, że cieszą się one ogrom-
nym zainteresowaniem, bo 
wiele osób dzwoniło i zapisało 
się na porady. Pomoc prawna 
będzie udzielana w piątki od 
godz. 16.00 – mówi poseł Jacek 
Osuch.  

Podczas uroczystego otwarcia 
nie mogło zabraknąć poświęce-
nia lokalu, którego dokonał ks. 
Zbigniew Luty, proboszcz parafii 
pw. św. Katarzyny w Wolbro-
miu. Przypomniał On, że władza 
wywodzi się ze społeczeństwa 

i winna służyć obywatelom.  
– Wierzę głęboko, że Pan Poseł 
Osuch będzie dobrze służył 
mieszkańcom ziemi wolbrom-
skiej – mówił ks. Proboszcz. 

Uroczystość zakończyła się 
rozmowami posła Jacka Osucha 
z sołtysami i radnymi z gminy 
Wolbrom o głównych proble-
mach i bolączkach naszego 
Państwa i samorządu. Zgroma-
dzeni szczególnie podkreślali, że 
niedawna decyzja Rządu Tuska 
o wydłużenie wieku emerytal-
nego kobiet o 7 lat, a mężczyzn 
do 67 roku życiu szczególnie 
mocno uderzyła w najsłabszych 
i najbiedniejszych oraz w grupę 
zawodową rolników. 

Ponad trzydzieści osób wzięło udział w poświęceniu i uroczystym 
otwarciu Biura Poselskiego Posła Jacka Osucha w Wolbromiu. Biuro 
ma swoją siedzibę w kamienicy nr 16 na wolbromskim rynku. Czynne 
będzie trzy razy w tygodniu.

W dniu 26.04.2012r. Powiatowy Urząd  Pracy w Olkuszu zorganizował DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej mogły  
liczyć na fachową  pomoc  przedstawicieli takich  instytucji jak :
• Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy 

w Olkuszu
• Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 
• Urząd Skarbowy w Olkuszu 
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olkuszu  
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Olkuszu  
 Wykładowca ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi - Wydziału 
Zamiejscowego w  Olkuszu przeprowadził 2 prelekcje na temat 
przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy.
Specjaliści z  Urzędu Miasta i  Gminy, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz  Powiatowej Stacji Sanitarno 
- Epidemiologicznej udzielali konsultacji w zakresie:
• wyboru  formy opodatkowania,
• wyboru formy prawno-organizacyjnej,
• rejestracji firmy,
• księgowości firmy,
• reglamentacji działalności gospodarczej (koncesje, zezwolenia, 

licencje i zgody,  działalność regulowana),

• prawa, ulg, obowiązków prowadzącego działalność 
gospodarczą. 

• ZUS - obowiązki ,świadczenia z innego tytułu: zgłoszenia, 
świadczenia, zasiłki z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu służyli 
pomocą w zakresie:
• aspektów psychologicznych i marketingowych zakładania 

i prowadzenia działalności  gospodarczej,
• planowania i zarządzania własną firmą.
Dziękujemy instytucjom oraz osobom planującym rozpoczęcie 
działalności za aktywny udział w Dniu Przedsiębiorczości. 

SPRAWDŹ TERMIN WIZYTY
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów urzędu pracy od 01 maja 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu wprowadza INTERNETOWY 
MODUŁ WIZYT KLIENTA PUP.

Co to oznacza?
Przede wszystkim jest to ułatwienie klientom urzędu uzyskania wiedzy na temat kolejnego terminu wizyty w urzędzie pracy. Po przez nadanie 
przez pracownika urzędu pracy loginu i hasła klient będzie mógł sprawdzić termin wizyty w urzędzie pracy, odwiedzając stronę internetową 
urzędu pracy: www.pup-olkusz.pl zakładka SPRAWDŻ TERMIN WIZYTY. 

Jak uzyskać hasło i login?
Najlepiej w trakcie wizyty u pośrednika pracy lub w dowolnie wybranym przez siebie terminie zgłosić się do pośrednika pracy i poprosić 
o nadanie tymczasowego loginu i hasła do systemu internetowego. 
Ważne!  Klient loguje się np. z domu do aplikacji internetowej na podstawie wygenerowanego loginu i hasła. Przy pierwszym logowaniu 
musi zmienić login i hasło wygenerowane przez pracownika PUP.  Po pomyślnym zalogowaniu klienta zostaje wyświetlony panel klienta, 
gdzie można np. zmienić hasło, uzupełnić swój e-mail w celu wysyłania przypomnienia o wizytach na dwa dni przed planowanym terminem 
itp.) oraz zobaczyć zaplanowane wizyty.  Generacja i przesył jest całkowicie bezpieczny, ponieważ pliki zawierające potrzebne informacje nie 
zawierają danych osobowych.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z Internetowego Modułu Wizyt Klienta PUP.

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BPJO 

POLITYKA Poseł Osuch blisko ludzi 

Biuro posła Osucha w Wolbromiu otwarte
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JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!
MODUŁY REKLAMOWE

KĄCIK KOLEKCJONERA

     W związku z częstymi pytaniami kolekcjonerów w sprawie monet na Euro 2012 poniżej cytujemy 
komunikat NBP w sprawie dziwnej dystrybucji n/w monet.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Narodowy Bank Polski 
wyemituje w dniu 4 czerwca 2012 r. złote i srebrne monety kolekcjonerskie oraz zestawy tych monet, które 
w tym dniu zostaną skierowane do sprzedaży. Sprzedaż monet Euro 2012 reguluje uchwała Zarządu NBP 
z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególnych warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski 
monet kolekcjonerskich emitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (Monitor Polski 
z dnia 19 kwietnia 2012 r, poz. 241).
Monety będzie można nabyć w kasach oddziałów okręgowych oraz poprzez sklep internetowy działający 
w ramach systemu sprzedaży Kolekcjoner, z wyjątkiem złotej monety o nominale 500 zł, która będzie 
sprzedawana wyłącznie w kasach oddziałów okręgowych, po cenie sprzedaży (brutto) ustalonej przez NBP:  

• moneta o nominale 500 zł, wykonana ze złota Au 999/1000 (2 uncje) w nakładzie 1 000 sztuk  
- 16 000 zł za sztukę,

•  moneta o nominale 100 zł, wykonana ze złota Au 900/1000 (8 g) w nakładzie 4 000 sztuk   
- 1 600 zł za sztukę,

•  moneta o nominale 20 zł, wykonana ze srebra Ag 925/1000 (28,28 g) w nakładzie 35 000 sztuk  
- 200 zł za sztukę, 

• zestaw 4 monet o nominale 10 zł każda, w nakładzie 15 000 sztuk, wykonanych ze srebra Ag 925/1000 
(4 x 14,14 g) - 600 zł za zestaw,

• zestaw 2 monet, w liczbie 5 000 sztuk: polskiej o nominale 10 zł oraz ukraińskiej o nominale 10 hryvien, 
wykonanych ze srebra Ag 925/1000 (2 x 33,63 g) - 600 zł za zestaw. 

Monet wchodzących w skład zestawów nie będzie można nabywać oddzielnie, wszystkie monety oraz 
zestawy monet będą sprzedawane do wyczerpania zapasów. 
Sprzedaż monet będzie limitowana. Wysokości limitów będą podane w dniu rozpoczęcia sprzedaży. NBP nie 
będzie sprzedawał monet hurtowo; wszystkich klientów obowiązywały będą te same limity.
Monety EURO 2012 nie będą sprzedawane w formie aukcji w systemie Kolekcjoner. Wynika to z postanowień 
umowy zawartej z Federacją Piłkarską UEFA, która m. in. uzależniła udzielenie zgody na wykorzystanie 
swoich praw niemajątkowych do emisji monet od wprowadzenia poza-aukcyjnego sposobu dystrybucji. 
Jednocześnie informujemy, że z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w dniu 1 czerwca 2012 r. 
zostanie wprowadzona do obiegu moneta powszechnego obiegu o nominale 2 zł, wykonana ze stopu Nordic 
Gold, którą będzie można nabywać w kasach oddziałów okręgowych NBP w drodze zamiany wg wartości 
nominalnej do wyczerpania zapasów.

Euro 2012

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

Coraz mniej Polaków wierzy 
w prospołeczną politykę rządu 
Donalda Tuska oraz wspierają-
cego go Ruchu Palikota. Ustawa, 
którą przyjął Sejm będzie skut-
kować zwiększeniem bezrobocia 
w grupie młodych ludzi i jeszcze 
większą niż dotychczas emigracją. 
Miliony emerytów i rencistów już 
teraz zmuszonych jest utrzymywać 
swoje niepracujące dzieci i wnu-
ki, będąc często dla nich jedynym 
wsparciem. Szczęśliwie powszech-
na u nas jest również pomoc dziad-
ków w opiece nad wnukami tak, 
by rodzice mogli pójść do pracy. 
Jednak jeżeli babcie i dziadkowie 
będą zmuszeni pracować niemal 
po grób, kto zaopiekuje się wnu-
kami ? Obecnie w Polsce rodzi 
się najmniej dzieci w UE, ogrom-
na część gospodarki narodowej 
jest w obcych rękach, a miliony 
naszych rodaków zmuszonych 
zostało do emigracji zarobkowej, 
bo w Polsce nie ma już dla nich 
miejsca. W tym samym czasie 
kiedy w Polsce ciągle na wszyst-
ko brakuje, rząd Donalda Tuska 
wspaniałomyślnie wyciąga z ręka-
wa 6,27 mld euro (26 mld zł), by 
wesprzeć dużo bogatsze budżety 
Grecji i Włoch. 

Wielkim skandalem jest to, że 
przed ostatnimi wyborami polity-
cy PO, PSL oraz Ruchu Palikota 
nie raczyli nawet wspomnieć nam 
wyborcom o tym, że zamierza-
ją podnieść wiek emerytalny. 
Zostaliśmy oszukani przez ludzi 
sprawujących władzę, nie dano 
nam również możliwości wypo-
wiedzieć się w referendum w tej 
sprawie, gdyż posłowie koalicji 
rządzącej odrzucili obywatelski 
projekt referendum wsparty przez 
ponad 2 mln podpisów. 

W latach 1997-2008 praktycz-
nie zlikwidowano w Polsce system 
ubezpieczenia społecznego i zastą-
piono go systemem kapitałowym. 
System kapitałowy opracowany 
przez Bank Światowy specjalnie 
dla krajów Ameryki Południowej 
nie jest stosowany w żadnym cywi-
lizowanym europejskim państwie. 
Prawdziwą istotą tych zmian jest 
to, aby płacić obywatelom emery-
tury możliwie najniższe i płacić je 
jak najkrócej. Wszystkie emerytu-
ry przyznane od roku 2008 będą 
wyliczane według nowej formuły, 
przykładowo po 35 latach pracy 
z wynagrodzeniem miesięcznym 
1500 zł brutto emerytura wyniesie 
zaledwie 511 zł brutto, natomiast 
według dotychczasowego systemu 
wyniosłaby około 1200 zł brutto. 
Poprzez przyjęcie nowej ustawy 
emerytalnej rząd przekreślił wszel-
kie normy obowiązujące w UE, jak 
i polską konstytucję, która zobo-
wiązuje państwo do stworzenia 
systemu ubezpieczeń społecznych. 
Na dzień dzisiejszy najniższa eme-
rytura gwarantowana wynosi 645 
zł brutto, według szacunków co 
trzeci pracujący Polak nie uzbiera 
sobie nawet na tą najniższą emery-
turę, a około 40% społeczeństwa 
będzie musiało mieć te najniższe 
emerytury dofinansowywane. 
Jeżeli będą wyższe emerytury 
dla szczęśliwców, to najczęściej na 
poziomie pomiędzy 645 a 1200 zł 
brutto. Ci, którym nie starczy zdro-
wia, by pracować do 67 roku życia, 
będą pobierali głodowe emerytury 
częściowe, które wyniosą średnio 
około 300 zł brutto. Poprawka 
PiS, która zmierzała do tego aby 
emerytura częściowa wynosiła tyle 
ile obecnie emerytura minimalna, 
czyli na dziś 730 zł brutto została 

odrzucona przez większość sejmo-
wą PO-PSL. 

Czy za te pieniądze można 
przeżyć? Z całą pewnością nie, tym 
bardziej, że koszty życia w Pol-
sce, czyli ceny żywności, energii, 
gazu, czynszów, paliwa, ubrań itp. 
są jednymi z najwyższych w Euro-
pie. Perspektywa, że bardzo wiele 
osób zostanie bez emerytur jest 
całkiem bliska, jednak również 
osoby otrzymujące już emerytu-
rę nie mogą spać spokojnie. Pre-
mier Tusk zapowiedział w swoim 
exposé, że na kilka najbliższych 
lat wprowadzi kwotową waloryza-
cję emerytur, co otwiera rządowi 
furtkę by skutecznie doprowadzić 
do drastycznego spadku realnej 
siły nabywczej obecnych emery-
tur. Czyli pomimo pozornego ich 
wzrostu emerytury mogą zostać 
szybko zjedzone przez inflację.

Podwyższenie wieku eme-
rytalnego w naszym kraju prze-
dłuża okres płacenia składek 
komercyjnym funduszom emery-
talnym, które najczęściej są filia-
mi funduszy z Europy zachodniej 
i z USA. Ponieważ na zachodzie 
emerytury są wielokrotnie wyż-
sze i wypłacane przez znacznie 
dłuższy okres niż u nas, dlatego 
na bogate świadczenia emerytal-
ne tych państw dopłacą państwa 
uboższe czyli także i my. Na nowej 
„reformie” emerytalnej skorzysta-
ją przede wszystkim zagraniczne 
fundusze emerytalne, a nie Polacy, 
którzy żyją najkrócej w całej UE. 
W czyim więc interesie „nasz” 
rząd przeprowadził tą kontrower-
syjną reformę? bo na pewno nie 
w naszym.

Niebawem ruszą pierwsze prace 
przy budowie wschodniej obwod-
nicy Olkusza. Obwodnica będzie 
przebiegać od skrzyżowania z DK 
94 na wysokości „kompleksu Caba-
ła”, dalej ulicą Zagaje, wzdłuż torów 
kolejowych do przejazdu kolejo-
wego w Rabsztynie, gdzie połączy 
się rondem z dotychczasową drogą 
wojewódzką 783 prowadzącą w kie-
runku Wolbromia i Miechowa. To 
co za niespełna dwa lata cieszyć 
będzie kierowców, już teraz napawa 
strachem mieszkańców ul. Zagaje 
w Olkuszu. Od roku próbują oni 
przekonać inwestora czyli władze 
krakowskiego ZDW, aby w ramach 
budowy obwodnicy wykonać dodat-
kowo chodnik dla pieszych.

 – Chodnik został zaplanowa-
ny jedynie w okolicy przystanków 

i zatoki autobusowej. Martwimy 
się o bezpieczeństwo naszych 
dzieci, które będą wracały np. 
ze szkoły. Dziś wygląda na to, że 
będą musiały chodzić poboczem 
obok rozpędzonych tirów. A prze-
cież tak ważną drogę powinno 
budować się perspektywicznie, 
myśląc zarówno o kierowcach 
jak i o pieszych mieszkańcach 
pobliskich domów – mówią roz-
goryczeni Olkuszanie z ul. Zagaje. 

Przed kilkoma dniami o pomoc 
poprosili posła Jacka Osucha.  
– Wystosowałem prośbę do 
Dyrektora Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, aby ponownie prze-
analizowano możliwość budowy 
chodnika na ul. Zagaje. Miesz-
kańcy w tym przypadku bez 
wątpienia mają rację. Projek-

tant przy budowie całkiem nowej 
drogi, która ma być obwodnicą 
Olkusza powinien pomyśleć także 
o lokalnych uwarunkowaniach. 
Ta nowo wybudowana trasa 
przejmie przecież znaczącą 
część ruchu z ul. Rabsztyńskiej. 
Chodnik na ul. Zagaje jest więc 
potrzebny dla bezpieczeństwa 
pieszych – przekonuje poseł Osuch. 

W tej sprawie interweniował 
także na wniosek posła radny 
Łukasz Kmita, który na wtorkowej 
sesji Rady Miejskiej złożył inter-
pelację, aby także Władze Miasta 
wystąpiły do ZDW o wykonanie 
w ramach zadania głównego dodat-
kowych prac polegających na budo-
wie chodnika. 

Wierni powitali obraz podczas 
uroczystej Mszy świętej w niedzielę 
6 maja. Obraz pielgrzymuje po para-
fiach, w których funkcjonują Rady 
Rycerzy Kolumba. Do Olkusza został 
przywieziony w specjalnym samo-
chodzie-kaplicy z Czeladzi. Olku-
szanie przekazali obraz w sobotę 12 
maja do Opoczna.  

Kopię cudownego obrazu powi-
tał w parafii ks. Proboszcz Henryk 

Chmieła wraz z ks. Krystianem 
Lubińskim, kapelanem olkuskich 
Rycerzy. Uroczystości uświetnił 
występ orkiestry ZGH Bolesław, 
przy muzyce której cudowną kopię 
wprowadzono do wnętrza świątyni. 

Ks. Mariusz Dydak w homilii 
przypomniał niezwykłe zjawiska, 
które towarzyszyły powstaniu obrazu 
oraz rozwijaniu się kultu Matki Bożej 
z Gwadalupe. 

Przez cały tydzień poszczegól-
ne grupy parafialne m.in. Domowy 
Kościół, Krąg Biblijny, Młodzież 
gromadziły się na specjalnych 
nabożeństwach ku czci Matki Bożej 
z Gwadalupe. Obraz został uroczyście 
pożegnany w sobotę podczas poran-
nej Mszy świętej. Rycerze z Olkusza 
zawieźli go do Opoczna, gdzie został 
przekazany tamtejszej radzie.

FELIETON

Emerytury i renty będą jeszcze niższe
Głosami posłów PO-PSL i Ruchu Palikota Sejm uchwalił ustawę w sprawie 

podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Stopniowe 
podnoszenie rozpocznie się już od przyszłego roku. Za opowiedziało się 
268 posłów, przeciw było 185, od głosu wstrzymało się 2.

Mieszkańcy ul. Zagaje w Olkuszu od ponad roku walczą z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w  Krakowie o  zaplanowanie traktu dla pieszych w  ramach 
realizacji zadania budowy wschodniej obwodnicy Olkusza. Na razie urzędnicy 
z Krakowa nie chcą przystać na postulaty lokalnej społeczności.

Niespełna tydzień w parafii św. Maksymiliana M. Kolbego trwałą peregrynacja 
kopii cudownego obrazu Matki Bożej z Guadalupe. 

Do konkursu zgłosiło się aż sześćdziesięciu uczest-
ników ze szkół z Wierbki, Przegini, Jaworzna, Będzina, 
Sosnowca, Wolbromia, Ogrodzieńca, Olkusza i z Pilicy. 
Nie zabrakło oczywiście reprezentantów „Budowlan-
ki” w  składzie: Anna Gajda, Ewelina Jaśko i Daniel 
Szczepankiewicz, którzy przybyli wraz z opiekunami: 
Panią Aleksandrą Kulą i  ks. Dariuszem Jarosem.                                                                                                         
Konkurs odbywał się w  trzech kategoriach – szkoły 
podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.  
W grupie młodzieży szkół średnich 

I MIEJSCE zdobyła uczennica Zespołu Szkół Nr 4 
w Olkuszu ANNA GAJDA recytując wiersz „Mysterium 
Meum Mihi”. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy!

ZS Nr 4 w Olkuszu

Spotkanie 
z  Przedwiecznym Słowem
W czwartek 17 maja 2012 roku w Miej-

sko-Gminnej Bibliotece w  Pilicy odbył 
się II Diecezjalny Konkurs Recytatorski. 
Młodzież z całej Diecezji Sosnowieckiej 
prezentowała swoje interpretacje poezji 
błogosławionego Jana Pawła II.

Monika Rusinek

TomB

Łukasz Kmita

OLKUSZ Głosy mieszkańców zlekceważone?

OLKUSZ Cudowny obraz zawitał do Olkusza

Obwodnica bez chodnika

Peregrynacja Matki Bożej z Guadalupe
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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

JM: Jaka jest geneza powstania Poradni, jej skład 
i możliwości ?
lek. med. J. Szczurek: Przychodnia istniała już w daw-
nym kształcie organizacyjnym szpitala, ale jej znaczenie 
było duże mniejsze, chyba niedoceniane do końca. 
Przychodnia znajdowała się w innym miejscu, ze względu 
na złe warunki (Sanepid) przeniesiono ją tam, gdzie jest 
poradnia kardiologiczna. Poradnie obsługuję ja i Z-ca 
ordynatora lek. med. Maria Ziobro-Krukowiecka, oboje 
jesteśmy specjalistami z zakresu neonatologii. W tym 
miejscu należy podać krótką definicję naszej specjalizacji, 
by przybliżyć rodzicom tematyczne możliwości pytania 
o swoje dzieci. Neonatologia to dziedzina medycyny zaj-
mująca się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz pra-
widłowym rozwojem dzieci w okresie noworodkowym. 
Mając więc na uwadze dobro najmłodszych pacjentów 
kontynuujemy działalność poradni w nowym kształcie. 
Szpital posiada respiratory do wsparcia oddechowego, 
inkubatory itp. Podpisano kontrakt z NFZ, działamy 
więc formalnie. Otworzyły się nowe możliwości przed 
tak ważnymi pacjentami. Aktualnie każdy rodzic, jeżeli 
tylko chce, ma możliwość uzyskania porady i otrzymania 
informacji o prawidłowym rozwoju swojego dziecka. 
Działamy poprzez system konsultacji, gdzie rodzic dowia-
duje się o stanie zdrowia dziecka. Po badaniach ogólnych 
(fizykalnych) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
w rozwoju dziecka, możemy kierować dzieci do różnych 
specjalistów. Daje to rodzicom pewność, że w wieku 
późniejszym zmniejszy się ryzyko powikłań, a dziecko 

będzie się prawidłowo rozwijało. Przypominam tylko, 
że aby być przyjętym w poradni, rodzice muszą uzy-
skać skierowanie od lekarza rodzinnego, ale to przecież 
niewielkie utrudnienie.
JM: Jakie jest zainteresowanie przychodnią?
lek. med. J. Szczurek: Zainteresowanie rośnie, ale 
mamy takie wrażenie, że rodzice nie wiedzą gdzie się 
zwrócić. Lekarz rodzinny nie jest wszechwiedzący (tak 
jak każdy), ale jest najbliżej, więc do niego się zwracają. 
Warto by się zastanowić nad jakąś formą współpracy 
z  tego rodzaju przychodniami. Taki mały pacjent jest 
pacjentem szczególnego rodzaju i mimo tego, że dany 
lekarz jest specjalistą w danym zakresie to nie zawsze 
może pomóc dziecku w wieku niemowlęcym, taka to 
specyfika.
JM: Jak powinien funkcjonować model idealny takiej 
przychodni?
lek. med. J. Szczurek: Z mojego doświadczenia, wyni-
kającego z uczestnictwa w  sympozjach neonatolo-
gicznych wynika, że takich ideałów brak. Wracając na 
nasz teren, możemy powiedzieć, że póki co dajemy 
sobie radę we dwoje. Wiadomo, że na naszym terenie 
brak jest okulisty od noworodków (potrzeba badań po 
żółtaczkach), neurologa i rehabilitanta. Może z czasem, 
przy zwiększonym zainteresowaniu poradnią, potrzebni 
lekarze - specjaliści od noworodków - znajdą zatrudnienie 
na teranie Olkusza.
JM: Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Ordynatorem Oddziału Noworodków  
lek. med. Jarosławem Szczurkiem o działalności i funkcjonowaniu 

Poradni Konsultacyjnej Rozwoju Noworodka i Wcześniaka.

Kochasz swoje dziecko - przyjdź!    Rejestracja pod nr tel. 32/758 12 32
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www.quercus-ogrody.com

placzekw@gmail.com

projektowanie 
i urządzanie zieleni

tel. 606 910 700
608 323 563

OGRODY

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

Zakres działalności:

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

• 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

Zadzwoń, przyjedziemy wycenić prace.
Krzeszowice, tel. 796-351-499

Firma remontowo-budowlanaFirma remontowo-budowlana
• kompleksowe usługi ogólnobudowlane
• prace ciesielsko-dekarskie
• mieszkania, domy, obiekty użytkowe

• wieloletnie doświadczenie oraz solidność 
i terminowość świadczonych usług
• realizujemy prace w woj. małopolskim i śląskim

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się z nami: 
 tel: 513 949 580 • knpolkusz@wp.pl •  www.facebook.com/KNP.Olkusz

„Nie jesteśmy uprawnieni do tego, by nasz dobrobyt budować na długach przyszłych pokoleń. 
Wręcz przeciwnie: jesteśmy moralnie zobligowani do spłacania własnych zobowiązań. (…) 
Jeśli obarczamy naszymi długami następne pokolenia, popełniamy oszustwo.  
I to na wielką skalę. (…) 
Nie możemy pozwolić rządzącym, by pogrążali swoich poddanych w niekończącej się spirali 
długu. Musimy dokonać wyboru:  między skromnością i wolnością z jednej strony, a obfitością 
i zniewoleniem z drugiej”

Thomas Jefferson

1 czerwca - DZIEŃ DZIECKA... ZADŁUŻONEGO
Każde dziecko przy narodzinach otrzymuje od Państwa 1000 zł becikowego oraz

24125 zł długu
zadłużenie Polski to obecnie ponad 800 mld zł i cały czas rośnie...
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32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

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

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

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 32–300 Olkusz, ul. Kluczewska 4

Decyzja o realizacji nowego źródła zaopatrzenia  w wodę  coraz bliżej
Wiadomo już że w niedługim czasie mieszkańcy Gmin Olkusz, Bukowno, 

Bolesław i Klucze będą zasilani w wodę z innych niż obecnie zasobów. Pewne 
jest, że wody nie zabraknie, jednakże badania nad koncepcją pozyskiwania jej 
dla naszych odbiorców trwały bardzo długo. 

Wybór koncepcji musiał obejmować wszelkie aspekty zarówno ekonomiczne,  
jakościowe oraz dawać gwarancje ciągłości dostaw wody, toteż nie mógł być 
przypadkowy.  Duże znaczenie miała również niechęć do uzależniania się od 
innych dostawców wody, którzy to mogliby dyktować wygórowane ceny  wody 
dla naszych odbiorców i niekoniecznie zapewnić oczekiwane walory wody.

W efekcie końcowym wieloletnich analiz i ekspertyz wybrana została 
koncepcja budowy studni głębinowych oraz uzyskanie większych zasobów 

istniejących już studni należących do Przedsiębiorstwa leżących na obrzeżach 
leja depresji. Wody te dają gwarancję czystości i wysokiej jakości.

Zarząd Przedsiębiorstwa stoi na stanowisku, iż najlepszym pod każdym 
względem rozwiązaniem jest budowa studni głębinowych. Obecnie mamy 
ich 13 z czego 9 jest naszą własnością. Pełną wydajność mogą uzyskać te 
znajdujące się poza obszarem leja depresyjnego, a więc w Witeradowie, 
Bydlinie, Cieślinie, Kolbarku i  Górach Bydlińskich. W  celu zapewnienia 
dobowego zapotrzebowania w wodę mieszkańców powiatu, które dochodzi 
do 26,2 tys. m3 należałoby wybudować kolejne 4 studnie tj. w Kwaśniowie 
Górnym, Cieślinie, Kolbarku i Olewinie.

Realizacja wybranej koncepcji nie jest łatwa i wymaga nakładów finan-

sowych. Jest to wydatek ok. 60 mln zł. Obejmuje on, nie tylko wybudowanie 
4 studni głębinowych lecz również zmianę sposobu zasilania i przesyłu oraz 
wykup gruntów. 

Przedsiębiorstwo prowadzi działania zmierzające do ujęcia kosztów tej 
inwestycji w programie likwidacji kopalni.

Problem polega na ustaleniu zakresu finansowania przez ZGH inwestycji 
pozyskania nowego źródła zaopatrzenia w wodę. Rozmowy odbywają się 
już na poziomie Ministerstwa Skarbu Państwa. Decyzje zapewne zapadną 
już w niedługim czasie o czym niezwłocznie Państwa będziemy informować.

Alfred Szylko

Ogłoszenie 
Zarząd ZKG KM informuje o wyłożeniu projektu planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego na terenie działania Związku 

(tj. gmin: Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze) w dniach:
31 maja do 22 czerwca 2012 roku

Miejscem wyłożenia projektu planu transportowego jest strona www.zkgkm-olkusz.pl.

Opinie dotyczące projektu należy składać w formie pisemnej , do 22 czerwca br., na adres: 
ZKG KM Olkusz, 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia

lub
w siedzibie Związku pod ww. adresem w godzinach od 700 do 1500.
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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 • Bogucin Duży 100

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

AUTO-SZYBY
MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE

Sprzedaż • Montaż •  Naprawa
HURT-DETAL

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

Sprzedam 
Fiat Doblo
1.9D Cargo 
Rok produkcji październik 2001 r.

PRODUCENT ŁAWEK

tel. 602 617 416, 696 115 781
www.imageolkusz.com • image.olkusz@onet.pl
IMAGE, ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz

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

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

FIRMA BUDOWLANA

W części I przedstawimy Państwu 8 powodów, dla 
których warto udać się w nieziemską podróż do …

TURCJA 
Na styku dwóch kultur. 97% powierzchni kraju 
położone jest na kontynencie Azji, 3% kraju tzw. 
Tracja, znajduje się na terenie kontynentu euro-
pejskiego, dzięki czemu będą Państwo mogli 
poczuć nutkę orientu, będąc w Europie i na odwrót. 

320 dni słonecznych w roku. Sezon wakacyjny 
w Turcji zaczyna się w połowie kwietnia i trwa, aż 
do połowy października. Klimat sprzyja, zarówno 
zażywaniu kąpieli słonecznych na Tureckiej Riwie-
rze jak i zwiedzaniu, a miejsc wartych odwiedzenia 
w Turcji, nie brakuje.

Kapadocja - kraina pięknych koni. Jeśli ktoś 
jeszcze nie wie, jak wygląda nieziemski krajobraz, 
powinien udać się do Kapadocji. Niesamowite 
formy skalne utworzone z tufu wulkanicznego 
zachwycą każdego turystę. Wieczór Turecki 
w Kapadocji to także niezapomniane przeżycie 
jakiego nie znajdą Państwo nigdzie indziej. Pokaz 
tańca derwiszów oglądany w restauracji wykutej 
w skale nie ma sobie równych.

Pamukkale – bawełniany zamek. Kolejne miej-
sce słynące z bajkowego krajobrazu. Wapienne 
tarasy zwane trawertynami, powstają na zboczu 
wzgórza już od 14 tysięcy lat. Park Narodowy na 
tym terenie został objęty patronatem UNESCO.

Lekcja historii… Z pewnością, każdy z Państwa 
pamięta ze szkolnych lat „Iliadę” Homera, czy 
„Eneidę” Wergiliusza. A może bliższa Państwu jest 
wersja kinowa – film „Troja”, opowiadająca historię 
Heleny i Parysa. To właśnie u zachodnich wybrzeży 
Azji Mniejszej, czeka na Państwa powtórka z lekcji 
historii oraz możliwość przeniesienia się w czasie 
i przypomnienia legendy o koniu trojańskim.

Dla aktywnych - rafting. Zmęczeni zwiedza-
niem, znudzeni opalaniem i tak znajdą Państwo 
coś wyjątkowego. Dla żądnych przygód i odrobiny 
aktywnego wypoczynku, adrenaliny z pewnością 
dostarczy spływ kajakiem w lodowato zimnej 
wodzie. A jeśli to jeszcze za mało, skok do wody 
z wysokości kilkunastu metrów z pewnością 
dostarczy naprawdę silnych emocji.

Kuchnia.  Każdy z nas dobrze zna turecką potrawę, 
jaką jest Kebab. Jednak nie każdy wie, że w Turcji 
nazwą tą określa się ponad 20 odmian tej potrawy, 
w zależności od rodzaju mięsa i formy podania. 
Jednak kuchnia turecka to dużo, dużo więcej niż 
kebab. Będąc w Turcji trzeba koniecznie spró-
bować takich przysmaków jak: lahmacun (pizza 
turecka), pide (rodzaj chleba), gozleme (placek 
nadziewany serem feta i szpinakiem), dolma 
(tureckie gołąbki zawijane w liście winogron) 
etc. Turcja słynie także ze słodkości znanych na 
całym świecie jak np.: chałwa, baklava, a także 
lokum i pismanya.

Bazary. Tureckie bazary są znane na całym świe-
cie. A skoro bazary to zakupy, czyli coś, co kobiety 
lubią najbardziej - Tkaniny, dywany, złoto, skóry…, 
to tylko niektóre pokusy czyhające na miłośniczki 
zakupowego szaleństwa. Aromatyczne przyprawy 
i niezliczone ilości souvenirów to wszystko czeka 
na Państwa w labiryntach wąskich uliczek. 

Turcja to kraj tysiąca smaków i kolorów. Kraj, 
w którym można zakochać się bez reszty i wracać 
do niego, każdego roku. Drogie Panie i Panowie 
- Turcja to kraj, w którym każdy znajdzie coś 
dla siebie. 

BYŁAM, WIDZIAŁAM, POLECAM!!!

Anna Leś

NIEZIEMSKIE PODRÓŻE Z UFO TRAVEL cz.1
Z okazji nadchodzących wakacji, mamy przyjemność zaprosić Państwa 
na nowy cykl podróżniczy - NIEZIEMSKIE PODRÓŻE Z UFO TRAVEL. 
W każdym kolejnym wydaniu, znajdą Państwo opisy kierunków wakacyjnych 
oraz powody, dla których warto te kraje odwiedzić.

TURYSTYKA
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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
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