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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. (32) 754 76 72, 606 249 021 KO

M
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D

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!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

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
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

Przy zamówieniu okularów
powyżej 300 zł

Kupon ważny do:
 końca sierpnia 2012 r.#

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

BON UPOMINKOWY 

50 zł*

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

 
Obiady domowe  – 11 zł

 
Obiady domowe  – 11 zł

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

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

www.kredyty-chwilówki.pl • infolinia: 801 800 107, 604 95 00 95

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

NOWA BIZNES POŻYCZKA

DO 300.000 ZŁ
DLA OSÓB PROWADZĄCYCH

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Z NAMI ROZWINIESZSWOJE SKRZYDŁA

Marcin Czerniak

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

 26 LIPCA 2012
Nr 14/2012 (149)
Nakład: 20 000 szt.
ISSN: 1896-1797 

 Redakcja:
ul. Kluczewska 2/8
32-300 Olkusz
tel. 668 339 732
tel. 608 696 097
e-mail:  gwarekolkuski@wp.pl 
 redakcja@gwarek-olkuski.pl

 www.gwarek-olkuski.pl



W  dniu 04.07.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w  Olkuszu gościł 
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających 
w obszarze integracji społecznej z woj. kujawsko-pomorskiego. 

Celem wizyty było przedstawienie 
modelowych rozwiązań współpracy 
pomiędzy administracja państwową 
a  organizacjami pozarządowymi. Pani 
Barbara Adamuszek – Z-ca Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Pani Beata 
Jackowska - Kierownik  Działu Pośrednictwa 
Pracy  zaprezentowały uczestnikom 
wiele ciekawych projektów, pomysłów 
oraz przedstawiły korzyści płynące ze 
współpracy z  organizacjami społecznymi 
i instytucjami.
Spotkanie było jednym z elementów wizyty 
studyjnej realizowanej w  ramach projektu 
systemowego Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Akademia 
pomocy i  integracji społecznej – wsparcie 
kadr” VII Priorytet PO KL, Działanie 7.1, 
Poddziałanie 7.1.3.

Wizyta studyjna odbyła się na zaproszenie 
Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Klucz, 
które zaprezentowało bardzo ciekawe 
działania na rzecz Powiatu Olkuskiego. 
Urząd Pracy wspiera działalność od  
początku istnienia Stowarzyszenia. 
Współpraca dotyczy przede wszystkim 
aktywizacji osób bezrobotnych 
niepełnosprawnych  zarejestrowanych 
w  PUP Olkusz oraz poszukujących 
pracy i  dotyczy rekrutacji uczestników 
do realizowanych projektów tj. 
„Niepełnosprawni na rynku pracy”, 
„Zakład Aktywizacji Zawodowej OGNIWO”  
„TRATWA: - Trwały, Rozwój, Aktywizacja - 
Tak Wspieramy   Ambitnych”.

Dobre praktyki. Wizyta studyjna  
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
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Powiatowy serwis informacyjny

Nie martwię się o przyszłość naszego powiatu
Druga część rozmowy ze starostą Jerzym Antonim Kwaśniewskim

- Czy jest szansa na porozumienie z Urzę-
dem Miasta w Olkuszu w sprawie budyn-
ku starego Starostwa? Należy on po poło-
wie do miasta i powiatu. Ten budynek, po 
remoncie, mógłby być perłą, ale w takim 
stanie, w jakim jest obecnie, grozi katastrofą 
budowlaną. Czy miasto, tak jak powiat, też 
chce sprzedać swoją połowę?    

- Tak. Jestem po rozmowach z burmistrzem 
Dariuszem Rzepką. Miasta też nie stać na 
remont tego budynku. To byłaby kwota kil-
kunastu milionów złotych. Nie mamy takich 
pieniędzy i jest wątpliwe, żebyśmy je dostali ze 
środków unijnych. Z drugiej strony nie możemy 
pozwolić na dalsze niszczenie tego budynku. 
Dodam, że wojewódzki konserwator zabytków 
nie wnosi sprzeciwu wobec sprzedaży. Do 
końca sierpnia obie rady, miasta i powiatu, 
wspólnie, powinny podjąć ostateczną decyzję. 
Nie możemy tego zrobić sami, bo byłoby to 
niezgodne z umową, jaką podpisaliśmy z mia-
stem, gdy przekazano nam aktem darowizny 
połowę tego budynku.  

- Jakich jeszcze inwestycji, poza drogami, 
możemy się spodziewać?

- W ramach projektu „Najzdrowszy Powiat 
Europy” chcemy wyremontować skrzydło 
w Zespole Szkół nr 3, gdzie znajdzie się Pre-
wentorium. Na tę inwestycję staramy się pozy-
skać środki z Funduszu Norweskiego, który 
wynosi 30 mln złotych. Niedługo mają zapaść 
decyzje o ich podziale. Budynek należałby 
do powiatu, a za profilaktykę odpowiadałby 
nasz ZOZ. Jest to, według mnie, najważniejsza 
inwestycja, bo dotyczy zdrowia i przedłużenia 
życia mieszkańców naszego powiatu.

- Był Pan zwolennikiem prywatyzacji olku-
skiego szpitala, a teraz jest Pan w koalicji 
z przeciwnikami tego pomysłu. Jak wygląda 
sprawa ze szpitalem?

- Od zapisu o przekształceniu ZOZ-u, z 2009 
roku, dziś nie ma odwrotu. Możemy jedy-
nie wpływać na Zarząd spółki o zwiększenie 
dostępności usług dla mieszkańców Powiatu 
Olkuskiego. Staramy się bardziej nadzorować 
działalność Nowego Szpitala, co zresztą zale-
ciła nam kontrola NIK-u. NIK nie stwierdziła 
naruszenia prawa, zalecała jedynie zwiększenie 
nadzoru i negocjację czynszu. Mamy tylko 30 
proc. udziałów w Nowym Szpitalu, więc każde 
nasze zalecenie może być zaakceptowane, 
ale nie musi. Będziemy pilnowali, żeby był 
respektowany i realizowany plan finansowy 
i żeby na bieżąco szpital dostosowywał się do 
wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Nie ma już sporu co do umowy. Została pod-
pisana i trzeba tylko wymagać, żeby spółka 
respektowała jej zapisy. Zaleceniem rządu jest, 
żeby prywatyzować szpitale. Zgodnie z ustawą 
o lecznictwie jest wymóg, że jeśli szpital przy-
nosi straty, organ założycielski musi spłacić 
jego długi albo go przekształcić. Obserwując 
inne powiaty widzę, że mają ze szpitalami duże 
trudności.  Przyjeżdżają do nas np. ze Śląska 
i pytają: jak wy to zrobiliście? Ostatnio byli 
prezydent i wiceprezydent Sosnowca, którego 
szpital jest już zadłużony na 50 mln złotych. 
Kiedyś Powiat Olkuski rokrocznie dokładał 
do szpitala milion złotych. To się skończyło.

- Coraz częściej słyszy się o likwidacji 
części powiatów. Czy Powiat Olkuski jest 
zagrożony?

- Nie martwiłbym się o przyszłość naszego 
powiatu. Z projektów wynika, że do 2030 
roku przewiduje się likwidację 500 gmin i 50 
małych powiatów, a Powiat Olkuski nie jest 
mały – powiedziałbym, że jest nieco powyżej 
średniej. Jesteśmy 10. powiatem w Małopolsce 
(na 19) pod względem ilości mieszkańców. Nie 
martwiłbym się również tym, czym straszą 
niektórzy radni, że niektóre instytucje powia-
towe są zagrożone. Chodzi o sądy, Sanepid 
czy Nadzór Budowlany. Po pierwsze jest już 
oficjalne pismo Ministerstwa Sprawiedliwości, 
że będą likwidowane sądy, które mają mniej 
niż 9 sędziów – nie będą nawet oddziałami 
zamiejscowymi. A sądami rejonowymi będą 
te, które mają minimum 12 sędziów. My mamy 
15. Czyli ministerstwo obniżyło próg, z 14.  
Jeśli chodzi o Powiatową Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną - w mojej ocenie nie jest 
zagrożona. Jest bardzo wysoko oceniana przez 
władze województwa za prowadzoną działal-
ność prozdrowotną.

- Czyli nie będzie zwolnień w Sanepidzie?
- Była obawa, że budżet Stacji zostanie okro-

jony o więcej niż 100 tys. zł. Wiem, że było 
zagrożonych aż osiem stanowisk, ale chyba 
tak źle nie będzie. W każdym razie, podkre-
ślam, olkuski Sanepid jest chwalony za różne 
programy profilaktyczne, jak np. „Tygodnie 
ze zdrowiem”, konferencje, za działalność nie 
tylko statutową, ale rozliczne działania, które 
realizuje z partnerami z naszego powiatu. Co 
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego, to tu jeszcze nie ma nic pewnego. Prace 
legislacyjne w tej materii trwają. Bliższych 
szczegółów na dzień dzisiejszy brak - na bieżą-
co wszystko monitorujemy, a w razie koniecz-

ności podejmiemy wszelkie możliwe działania.
- Panie starosto, czy Leśnik Gorenice 

utrzyma się w A-klasie?
- Oczywiście. To jest dobry klub, w którym 

gra wielu bardzo dobrych zawodników. Grają 
z poświęceniem, choć nie czynią tego dla pie-
niędzy, bo przecież grają społecznie. Niektórzy 
dojeżdżają na treningi i mecze z Krakowa. 
W klubie panuje bardzo dobra atmosfera. 
Boiska z z infrastrukturą i zaplecza socjalnego 
mogą im pozazdrościć kluby z wyższych klas 
rozgrywkowych.

- Dziękuję za rozmowę.
     

Lider PiS  w Małopolsce spędził 
2 dni ubiegłego weekendu. Spo-
tkania z Mieszkańcami odbyły się 
w Olkuszu, Chrzanowie, Nowym 
Sączu oraz Tarnowie. Olkusz jako 
jedyne miasto w okręgu 13 (Kra-
ków) został wyróżniony przez sze-
fa PiS m.in. z uwagi na doskonale 
działające struktury Prawa i Spra-
wiedliwości oraz wzrost poparcia. 
Jarosław Kaczyński zauważył także 
doskonały wynik wyborczy olku-
skiego posła Jacka Osucha. 

Pierwszym punktem wizyty 
w Olkuszu była konferencja pra-
sowa z mediami lokalnymi w biu-
rze poselskim Jacka Osucha na ul. 
Szpitalnej. Prezes przez kilkadzie-
siąt minut odpowiadał na pytania 
dziennikarzy. Następnie w asyście 
parlamentarzystów przejechał do 
sali kinowej MOK na spotkanie 
otwarte z mieszkańcami. Podczas 
przemówienia, Kaczyński zwrócił 
uwagę na szereg istotnych proble-
mów lokalnych tj. kwestia przy-
szłości ZGH Bolesław, problem 
likwidacji kopalń i podniesienia się 
stanu wód gruntowych, koniecz-
ność modernizacji drogi krajowej 
w Olkuszu i dalej w kierunku 
Krakowa. Lider PiS odniósł się do 
planów partii, po przejęciu władzy. 
Jak stwierdził, dziś Prawo i Spra-
wiedliwość jest przygotowane do 
rządzenia Polską. – Pierwszym 
posunięciem jakie musi dokonać 
nowa władza, jeśli chce zmienić 
Polskę w sposób pozytywny, jest 
działanie zmierzające do bardzo 
głębokiej przebudowy naszego 

systemu finansowego i systemu 
podatkowego – zaznaczył Jaro-
sław Kaczyński. – Wśród na-
szych głównych postulatów, jest 
wielkie odblokowanie polskiej 
gospodarki, bo ona dzisiaj jest 
zablokowana sytuacja finanso-
wą, systemem gospodarczym, 
podatkowym, biurokracją i róż-
nymi sytuacjami pozaprawnymi, 
monopolami, układami. Krótko 
mówiąc mamy tutaj do czynienia 
z sytuacją w której milion ludzi, 
zwłaszcza tych młodych mogłoby 
podjąć jakąś działalność gospo-
darczą, mogą założyć przedsię-
biorstwo, mogą dać prace sobie 
i innym, tylko to w obecnie pa-
nującej sytuacji jest niemożliwe  
– podkreślił lider PiS. Jarosław 
Kaczyński zapowiedział także, że 
we wrześniu jego partia przedstawi 
program naprawy służby zdrowia 
polegający na reformie NFZ-u oraz 
po przejęciu władzy zlikwiduje 
gimnazja, wracając do systemu 
8-klasowego w szkołach podstawo-
wych. – Trzeba wrócić do tego, 
aby szkoła wypełniała zadania 

nie tylko kwestii nauczania ale 
także zadawania w dziedzinie 
wychowawczej, bo tych dwóch 
kwestii nie można rozdzielić – 
stwierdził prezes PiS. 

Na zaproszenie posła Jacka 
Osucha w spotkaniu wzięli udział 
parlamentarzyści Beata szydło, 
Wiesław Janczyk, Andrzej Adam-
czyk, Andrzej Duda, Ryszard Ter-
lecki oraz Barbara Bubula, a także 
senator Bogdan Pęk. Do Olkusza 
przyjechały także wszystkie zna-
czące ogólnopolskie media, które 
relacjonowały wizytę prezesa.  

– Bardzo serdecznie dzię-
kuje wszystkim za tak liczne 
przybycie na sobotnie spotkanie 
i stworzenie niezwykle życzliwej 
atmosfery. Wiem, że Prezes Ka-
czyński był bardzo zadowolony 
zarówno z przebiegu spotkania 
jak i frekwencji, która przerosła 
nasze oczekiwania – zaznaczył 
w rozmowie z nami poseł Jacek 
Osuch, który był głównym organi-
zatorem wizyty Jarosława Kaczyń-
skiego w Olkuszu.

 v Łukasz Kmita

Prawdziwe tłumy mieszkańców przybyły do  sali kinowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu na spotkanie z byłym premierem i szefem Prawa 
i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. 

polityka Wieści z Wiejskiej i nie tylko

Jarosław Kaczyński gorąco witany w Olkuszu

Informacje



SZANOWNI MIESZKAŃCY 
ZIEMI OLKUSKIEJ

Pragnę państwa poinformo-
wać, że od 1 lipca 2012 roku 
jestem asystentem krajo-
wym posłanki Parlamentu 
Europejskiego p. Prof. Joan-
ny Senyszyn i m. in. Prowa-
dzę obsługę administracyjną 
regionalnego biura posel-
skiego w olkuszu przy ul. 
Bylicy 1.

Biuro czynne jest dla wszystkich zainteresowa-
nych w każdy czwartek w godz.15.30 - 17.00.

Szczególnie zapraszam do współpracy organi-
zacje pozarządowe i samorządowe.

Czesław Żak
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Jednym z kluczowych skut-
ków dla spraw majątkowych 
małżonków jest ustanowienie 
z mocy prawa ustroju rozdziel-
ności majątkowej. Od chwili 
uprawomocnienia się orzeczenia 
o separacji każdy z małżonków 
samodzielnie zarządza swoim 
własnym majątkiem oraz odpo-
wiada tym majątkiem tylko za 
te zobowiązania, które sam 
zaciągnął. Skutek ten następuje 
z mocy prawa. Majątek wspól-
ny zgromadzony do tego czasu 
przez małżonków będzie mógł 
zostać podzielony. Małżonkowie 
w separacji są zobowiązani do 
wzajemnej pomocy tylko wte-
dy, gdy wymagają tego względy 
słuszności. Wynika to z art. 614 
Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego (Dz. U. z 1964 r. nr 9, 
poz. 59 z późn. zm.). Ponadto, 
wnosząc sprawę o separację trze-
ba pamiętać, że jeden z małżon-
ków może zostać zobowiązany 
do płacenia alimentów na dru-
giego małżonka, o ile są speł-
nione wszelkie przesłanki, np. 
gdy występuje stan niedostatku 

współmałżonka (podobnie jak 
przy rozwodzie).

Istotna kwestia dotyczy także 
zmian przy dziedziczeniu. Po 
ustanowieniu prawnej separa-
cji wyłączone zostają reguły 
dziedziczenia ustawowego. Bez 
testamentu nigdy więc małżonek 
w separacji nie dziedziczy po 
współmałżonku. Jeśli jednak 
małżonek powoła współmał-
żonka do spadku w testamencie, 
wówczas dziedziczenie nastą-
pi zgodnie z postanowieniami 
takiego testamentu, bez względu 
na to, czy w małżeństwie spad-
kodawcy obowiązuje separacja.

Gdy małżonkowie posiadają 
wspólne małoletnie dzieci, to 
podobnie jak przy rozwodzie, 
w każdym orzeczeniu ustanawia-
jącym separację sąd rozstrzyga 
o władzy rodzicielskiej wzglę-
dem tych dzieci oraz o zasa-
dach utrzymywania kontaktów 
pomiędzy rodzicami a dziećmi. 
Sąd może powierzyć wykonywa-
nie władzy rodzicielskiej jed-
nemu z rodziców, ograniczając 

władzę rodzicielską drugiego 
do określonych obowiązków 
i uprawnień w stosunku do osoby 
dziecka. Może także pozosta-
wić władzę rodzicielską obojgu 
rodzicom na ich zgodny wnio-
sek, jeżeli przedstawili porozu-
mienie w sprawie wykonywa-
nia tej władzy i utrzymywania 
z dziećmi kontaktów oraz gdy 
jest zasadne oczekiwanie, że 
będą współdziałać w sprawach 
dziecka. Ponadto rozstrzyga 
się w jakiej wysokości każdy 
z małżonków obowiązany jest do 
ponoszenia kosztów utrzymania 
i wychowania dziecka (obowią-
zek alimentacyjny).

Trzeba pamiętać o tym, iż 
podejmując decyzję o separa-
cji, powrót do stanu sprzed jej 
wprowadzenia a więc zniesienie 
separacji możliwy jest w każ-
dym czasie, jednak potrzeba 
do tego zawsze zgody obojga 
małżonków.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Polityka prorodzinna powin-
na być podstawą rozwoju każ-
dego kraju, który dba o dobry 
poziom życia swoich obywateli 
oraz przyszłych pokoleń. Cięż-
ko znaleźć w Europie państwo, 
w którym comiesięczny zasiłek 
rodzinny na dziecko w przelicze-
niu na złotówki jest niższy niż 
500 zł (w niektórych przekracza 
1000 zł), nie licząc becikowego 
i innych dodatków. Rekompensują 
one rodzinom znacznie wyższe 
wydatki na życie, a co za tym idzie 
większe obciążenia podatkowe. 
Państwa UE wypłacają znacznie 
wyższe niż u nas zasiłki na dzieci 
wszystkim rodzinom bez względu 
na to, czy jest to państwo bogatsze, 
czy też biedniejsze niż nasze. Takie 
są europejskie standardy. Jednak 
inaczej jest w Polsce, gdzie zasiłek 
rodzinny i becikowe są wielokrot-
nie niższe od średniej w UE, nato-
miast koszty życia porównywalne 
do tych w krajach najbogatszych. 
Przykładowo becikowe w Niem-
czech wynosi 25 200 euro (ponad 

100 000 zł), a w Rosji nie będącej 
w UE 10 000 dolarów USD (oko-
ło 35 000 zł). Jak się ma do tego 
polskie becikowe w wysokości 
1000 zł ?

Dziś Polki rodzą najmniej dzie-
ci w Europie (średnia dzietność 
Polek to około 1,2 dziecka). Trudno 
wobec tych faktów przejść obojęt-
nie, gdyż negatywne konsekwencje 
katastrofy demograficznej obciążą 
ekonomicznie wszystkich miesz-
kańców Polski na całe pokolenia. 
Ostatnio koalicja rządowa PO-PSL 
wspierana przez Ruch Palikota 
przeprowadziła w Sejmie ustawę 
podwyższającą wiek emerytalny 
do 67 roku życia. Zarówno premier 
Donald Tusk jak i prezydent Bro-
nisław Komorowski swoje zaan-
gażowanie w przeprowadzenie 
tej ustawy uzasadniają m.in. tym, 
że w Polsce rodzi się zbyt mało 
dzieci, i już w niedalekiej przy-
szłości będzie brakować pieniędzy 
na wypłatę emerytur. 

Mała liczba dzieci w naszym 

kraju to efekt zarówno złych 
wzorców moralnych narzucanych 
młodym Polakom za pośrednic-
twem liberalnych mediów, jak 
i brak jakiejkolwiek prorodzinnej 
polityki państwa, którego podsta-
wowym obowiązkiem jest dbanie 
o rodziny, o to aby w Polsce rodziły 
się dzieci i była zastępowalność 
pokoleń. 

W Wielkiej Brytanii, gdzie 
państwo wspiera rodziny znacz-
nie bardziej niż u nas, Polki rodzą 
średnio 2,5 dziecka, czyli ponad 
dwa razy więcej niż ich rodaczki 
w Polsce. Te liczby mówią same 
za siebie. Jeśli u nas w kraju matki 
rodziłyby tyle dzieci, nie byłoby 
obecnych problemów demograficz-
nych, a rząd nie miałby pretekstu 
do podwyższenia wieku emery-
talnego. Dlatego w interesie nas 
wszystkich jest to, aby państwo 
polskie zajęło się wreszcie tym do 
czego zostało powołane i w końcu 
zadbało o polskie rodziny.

 v  Monika Rusinek

poRaDy pRaWNE FEliEtoN

SEPARACJA SKUTKI PRAWNE O demOgrafii RAz jESzCzE
Separacja zmienia dotychczasowe relacje prawne małżonków 

bardzo podobnie jak rozwód. Przepisy stanowią bowiem, że 
orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwiązanie 
małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa (konkretne prze-
pisy) stanowi inaczej. Z oczywistych względów separacja nie 
powoduje rozwiązania małżeństwa.

Lata dziecięce szybko mijają, jednak myśląc 
o mamie zawsze robi się nam ciepło na sercu. Niestety 
obecnie w liberalnych mediach, które mają monopol 
na przekaz informacji w naszym kraju, autorytet matki 
jest coraz częściej podważany. Równocześnie te 
same środki przekazu promują fałszywy, szkodliwy 
społecznie wizerunek współczesnej kobiety – wyzwo-
lonej od dzieci i obowiązków rodzinnych, dla której 
potomstwo jest tylko niepotrzebnym ciężarem. Prawdą 
jest jednak to, że dla ogromnej większości kobiet 
na całym świecie, to właśnie dzieci dają poczucie 
spełnienia, radość i nadają życiu sens.

Autor publikacji jest prawnikiem. Co tydzień, z  inicjatywy posła Jacka Osucha 
w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.

KĄCIK KOLEKCJONERA
Wakacje w pełni. Może tym razem już nie o sporcie. Mimo, że olimpiada trwa i dostarczy nam wielu emocji, warto 
połączyć wypoczynek z czymś jeszcze. W tym roku duża część urlopowiczów zrezygnuje (strach przed bankructwem 
biur podróży) z wczasów zorganizowanych i wybierze prywatne wczasy. Korzystnym i lubianym przez nas kierunkiem 
jest Chorwacja. Klimat wspaniały, odległość nie za duża, mili ludzie i krajobrazy niesamowite. Blisko jest już na Istrię. 
A tam można spotkać nie tylko rodaków, ale i imprezy związane z naszym krajem.

 W dniach od 14 lipca do dnia 7 sierpnia w Lovran, mieście związanym z Polską przez osobę St. Witkiewicza, trwa 
wystawa prac krakowskiego malarza Adama Marczukiewicza. Wystawę malarstwa zorganizowała Galeria Kapitańska 
ze Szczecina wraz z Galerią Laurus z Lovran. Pierwsza zagraniczna wystawa zorganizowana przez Galerię Kapitańską 
wpisuje się w cykl wystaw pn. „Niech żyją artyści”.
     Miejsce prezentacji wystawy nie jest przypadkowe - Lovran, piękne chorwackie miasto położone nad brzegiem Morza 
Śródziemnego, inspirowało artystę przez wiele lat i - jak wspomina Ewa Grabowska, reżyserka, menadżerka filmowa 
i znajoma Marczukiewicza - „było miejscem jego snów o Witkacym. Witkacy przyjeżdżał do Lovranu wielokrotnie, 
ponieważ tu leczył się jego ojciec. Adam czytał o tym w listach Witkiewicza do syna i marzył, że kiedyś sam przyjedzie 
do tego malowniczego miasta (...)”.
     O znaczeniu wystawy wg księda Jana Marcina Mazura: „Na progu lat zimnej wojny Winston Churchill (1874-1965), 
także parający się malarstwem, wypowiedział często cytowane później słowa „Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu 
nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc
nasz kontynent”. Zamknęła ona na wiele dziesięcioleci narody Europy Środkowej w okowach totalitaryzmu. Dziękujemy 
Bogu i ludziom za skruszenie tego narzędzia zniewolenia i wyrażamy nadzieję, że wystawa „Lungomare” przyczyni się 
do odnowienia i ożywienia przyjaznych relacji w tej części zjednoczonej Europy.” 
Ks. Jan Marcin Mazur – kapłan rzymskokatolicki, teolog-moralista, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 
i Uniwersytetu Katolickiego w Louvain (Belgia), wieloletni duszpasterz artystów i ludzi kultury w Szczecinie.
     Nie doszłoby do zorganizowania tej wystawy prezentowanej najpierw w Polsce a potem w Chorwacji, gdyby nie owocna 
i przyjazna współpraca pani Ireny Osiny i pani Ewy Grabowskiej oraz Urzędu Miejskiego w Lovranie, reprezentowanego 
przez pana naczelnika Emila Grzina, za co wszyscy powinniśmy wyrazić im wielką wdzięczność.
     Kto zatem ma podłodze, warto zatrzymać się na chwilę w Lovran. Prócz wspaniałego klimatu tego miasteczka, można 
obejrzeć wystawę krakowskiego malarza, zwiedzić średniowieczną starówkę, posłuchać dobrej ludowej muzyki na 
jednym z licznych festynów sardeli, itp.
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W kameralnej części pierwszego letniego koncertu, podobnie 
jak w 2009 roku, wystąpili mali skrzypkowie z olkuskiej Szkoły 
Suzuki wraz ze swą pedagog Elżbietą Pałką, która dla dodania 
odwagi podopiecznym wykonała solo Gigue z sonaty d-moll F. M. 
Veraciniego. Gigue jest muzyczną formą opartą na barokowym, 
szybkim tańcu o tej samej nazwie, popularnym w Anglii, Szkocji 
i Irlandii. To jedna z licznych ciekawostek, jakimi tradycyjnie 
wzbogacał wiedzę festiwalowej publiczności Wojciech Taborek, 
muzykolog i pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej w Olkuszu. 
Kolejne utwory przygotowane zostały w kilkuosobowych grupach 
liczącej 30 uczniów Szkoły Suzuki, a na zakończenie wystąpili 
wszyscy. Wśród zaprezentowanych kompozycji znalazły się zarów-
no dzieła muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej, m. in.: Menuet 
G-dur Jana Sebastiana Bacha, Andantino Shinichi Suzuki (twórcy 
metody nauczania stosowanej w Szkołach Suzuki), skoczne melo-
die w stylu country, a także pieśń Góralu czy ci nie żal. Długimi 
i gorącymi brawami publiczność nagrodziła małych skrzypków, 
z najmłodszą pośród nich 2-letnią Madzią, oraz Elżbietę Pałkę - 
założycielkę i nauczycielkę działającej w Olkuszu od 2008 roku 
Szkoły Suzuki. Dodać wypada, ze stosowana w Szkołach Suzuki 
metoda nauczenia, stworzona przez Japończyka Shinichi Suzuki, 
jest analogiczna do przyswajanie ojczystego języka i polega na 
słuchaniu i naśladowaniu, a zapis nutowy wprowadzany jest na 
dalszych etapach edukacji.

Jako pierwszy podczas Letniego Festiwalu Organowego 2012 na 
zabytkowym instrumencie Hansa Hummla grał Maciej Semla, absol-
went krakowskiej Akademii Muzycznej, gdzie studiował pod kierun-
kiem prof. Leszka Wernera, organista m. in. w kościele OO. Kapucynów 
w Krakowie oraz w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
-Łagiewnikach. Koncertował w wielu miastach Polski. Obecnie jest 
organistą w Bazylice pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

Niedzielny recital rozpoczął od wykonania Preludium i Fugi B-dur 
Johanna Caspara Simona, XVIII-wiecznego niemieckiego organisty 
i kompozytora. Był to nie lada prezent dla melomanów, zważywszy 
na fakt, iż do dzieł tego twórcy interpretatorzy muzyki dawnej sięgają 
niezwykle rzadko. W programie inauguracyjnego koncertu znalazły 
się ponadto utwory doskonale znanego i lubianego szczególnie przez 
początkujących odbiorców muzyki organowej holenderskiego kom-
pozytora przełomu renesansu i baroku Jana Pieteerszona Sweelincka, 
równie popularnego mistrza Dietricha Buxtehudego, a także kolejnego 
sporadycznie wykonywanego twórcy niemieckiego baroku Frierdricha 
Wilhelma Zachowa, nauczyciela Georga Friedricha Händla.

Urozmaicony stylistycznie i wzbogacony o muzyczne rzadkości pro-
gram w połączeniu z doskonałą znajomością wymagającego doświad-
czenia instrumentu dały słuchaczom efekt godzien inauguracyjnego 
koncertu.

Podczas kolejnego, w niedzielę 29 lipca, na organach Hansa Hummla 
grać będzie Krzysztof Urbaniak, zaś część kameralną wypełnią religijne 
kompozycje Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Ewy Diczuk-Kozioł 
(sopran), Agnieszki Kociuban (fortepian) i Filipa Słowiaka (flet).

Organizatorami Letniego Festiwalu Organowego są: Miejski Ośrodek 
Kultury w Olkuszu, Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznych Organów 
Hansa Hummla oraz Parafia św. Andrzeja Apostoła.

Finansowego wsparcia w organizacji wakacyjnego cyklu koncertowego 
udzieliły: Miasto i Gmina Olkusz oraz Powiat Olkuski.

Więcej o olkuskich organach Hansa Hummla:
http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=7:warto-zobaczy&catid=3&Itemid=24&showall=&limitstart=1

 v  UMiG Olkusz

kUltURa

zNóW zAbRzmIAły zabytKOwe Organy i maleńKie sKrzypce
Zaledwie kilkakrotnie w ciągu roku melomani mają okazję słuchać muzyki wykonywanej na późnorenesansowych 

organach Hansa Hummla w olkuskiej Bazylice św. Andrzeja. Po ponad półrocznej przerwie zabytkowy instrument 
znów zabrzmiał ubiegłej niedzieli, podczas koncertu inaugurującego Letni Festiwal Organowy 2012.

Jak zawsze na plac przy budynku świetlicy ściągnęli nie tylko 
mieszkańcy Troksa, ale i okolicznych miejscowości. Byli też przed-
stawiciele władz samorządowych: Czesław Żak - członek Zarządu 
Powiatu Olkuskiego oraz Małgorzata Bień – radna i przewodnicząca 
Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Olkuszu, a także członkini zespo-
łu kultywującego lokalny folklor. Wszystkich przybyłych powitały 
organizatorki imprezy: dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Grażyna 
Praszelik-Kocjan oraz Krystyna Pandel - sołtys Troksa i jednocześnie 
prezes Stowarzyszenia Troks. Po podziękowaniach dla władz powia-
towych za wsparcie finansowe festynu, a także słowach uznania dla 
zaangażowanych w przygotowanie imprezy, oddały scenę na trzy 
godziny ludowym zespołom. 

Z zaproszenia do tej niecodziennej prezentacji regionalnych tradycji 
skorzystały działające przy świetlicach Miejskiego Ośrodka Kultury 
grupy obrzędowe i śpiewacze, reprezentacje Troksa, Braciejówki, 
Kosmolowa i Pomorzan, a także goście przybyli z Michałówki (gmina 

Trzyciąż), Bogucina Dużego i Jaroszowca (gmina Klucze) oraz Zarze-
cza (gmina Wolbrom). Występy rozpoczęły Troksanki. Przedstawiły 
inscenizację obrzędu Wicia wianków, ze wzbudzającymi wesołość 
scenkami odczyniania uroków i leczenia wszelkich dolegliwości przez 
miejscową Zielarkę. Pieśni ludowe i biesiadne, dawne, mało znane, 
jak i popularne, śpiewane również przez publiczność, rozbrzmiewały 
w Troksie aż do wieczora. Wszystkie zespoły, prócz braw publiczności, 
uhonorowane zostały pamiątkowymi dyplomami. 

Po mozaice folkloru Ziemi Olkuskiej ze sceny popłynęły melodie 
zapraszające gości do tradycyjnie wieńczącej festyn wspólnej zabawy 
tanecznej. Muzyczną oprawę wieczornej części imprezy zapewnił 
śląski zespół Hiba Band. Gdyby nie burza, pewnie graliby i śpiewali 
jeszcze przez wiele godzin. Na przyszłoroczny, jubileuszowy X 
Letni Festyn w Troksie pogoda musi być murowana. Już Zielarki 
w tym głowa.

 v MOK Olkusz

kUltURa

Letni Festyn w Troksie
To już po raz dziewiąty olkuski Miejski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Troks oraz Świetlica MOK w Trok-

sie zorganizowały wakacyjną imprezę plenerową. Tym razem na program festynu złożyły się występy 
zespołów folklorystycznych z terenu powiatu olkuskiego oraz zabawa ze śląską grupą Hiba Band.
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Ta wielowątkowa, barwna opo-
wieść rozpoczyna się od odwiedzin 
złożonych bajkopisarzowi przez 
bajki pragnące mieć wpływ na 
swoje losy. Skutkiem tego groźnie 
wyglądający lecz w gruncie rzeczy 
dobroduszny Wilk zaprzyjaźnia się 
z Czerwonym Kapturkiem, Robin-
son docenia życie wśród przyrody 
i z dala od cywilizacyjnego zgiełku, 
różniący od innych dzieci Pinokio 
znajduje upragnioną akceptację 
i opiekę, a historia Smoka uczy dba-
łości o higienę. Na scenie pojawia 
się cała plejada książkowych i filmo-
wych bohaterów przedstawianych 
przez aktorów, a także za pomocą 
lalek. Ich przygody, przeplatane 
wesołymi piosenkami, każdorazo-
wo są dla małych widzów nie tylko 
źródłem rozrywki, ale też nauki 
o ważnych w życiu wartościach, 
o traktowaniu innych, szczególnie 
odmiennych od większości i niepeł-
nosprawnych, czy choćby o wspo-
mnianych już wcześniej zasadach 
higieny i dbania o zdrowie.

Wraz z Wojciechem Makowskim 
bawiła dzieci na scenie Miejskie-
go Ośrodka Kultury pochodząca 
z Olkusza i tu rozpoczynająca swą 
artystyczną karierą Magda Majew-
ska, znana też m. in. z wokalne-
go trio Project K3. Reżyserem 
„Maskarady bajek”, a także auto-
rem muzyki i tekstów piosenek 
jest Janusz Blecharz, kompozy-
tor i aranżer, klawiszowiec m. in. 
Waweli oraz bluesowej grupy Mon-
key Business. Scenariusz napisały: 
Gabriela Bartyzel i pochodząca 
z Olkusza Monika Gębala, piosen-
karka, aktorka i modelka, laureatka 
Olkuskiej Nagrody Artystycznej 
w 2003 roku.

Więcej o programie Wakacji 
2012 z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury:

http://www.mok.olkusz.pl/index.
php?option=com_content&ta-
sk=view&id=1419&Itemid=82

 v  MOK Olkusz

W Olkuszu wystąpili w skła-
dzie: Marek Wierzchucki znany 
też, jako Siwy Maniek (śpiew, 
instrumenty klawiszowe), Benek 
Marchula (bas) i Radek Laddy 
(cajón). A oto co o zespole oraz 
fascynacji zbrodnią i karą opo-
wiedział nam po koncercie lider 
„Świtu Żywych Muzyków” Marek 
Wierzchucki, uprzedzając z prze-
sadną skromnością, że mówić 
składnie nie umie i do wywiadów 
podchodzi z dystansem.

- Każdy z nas grał z kimś wcze-
śniej, np. nieobecny z nami dzisiaj 
perkusista Adam Lewandowski, 
świetny muzyk sesyjny, współ-
pracował chyba ze wszystkimi 
znanymi, od Sławy Przybylskiej 
po Michała Wiśniewskiego. Ja 
grałem m. in. z Marylą Rodo-
wicz, Robertem Janowskim, 
Stanisławem Sojką. Pomysł na 
„Świt Żywych Muzyków” powstał 
ze 3 lata temu, kiedy grałem w 
Kapeli Czerniakowskiej. Strasz-
nie lubię klimat podwórkowych 
kapel, melodyjność tych tekstów, 
te opowieści, one są o czymś. To 
mi leży. Jesteśmy za starzy, żeby 
śpiewać jakieś tam: Co teraz zro-
bię, odeszłaś ode mnie. 

Nasze teksty są przewrotne, taki 
jest zresztą cel autorki. Pisze je 
nam moja żona Ania Wierzchucka 
vel. Hanka Makidatna. Na Bazar 
Różyckiego, tam próby mieliśmy, 
różni ludzie przynosili różne swo-
je pomysły. W końcu ktoś powie-
dział, że może Ania spróbuje. Ja na 
to, że ona przecież wierszyki dla 
dzieci pisze. Ale jak zobaczyłem 

jej pierwszy tekst, to pomyślałem, 
że to jest to, i że ja będę je śpiewał. 
Od dawna chciałem śpiewać, ale 
nie wiedziałem co. A to były moje 
klimaty. Te teksty mówią o zbrod-
ni, o zemście, o tym, że mężczyźni 
tłuką kobiety, bo życie takie jest, 
tylko mało kto o tym pisze. A już 
na pewno nie tak dosłownie. Jakby 
tego nie ubrać w taką muzykę, w 
taką makabreskę muzyczną, w 
ten klimat podwórkowych kapel, 
to pewnie ludzie po pięciu minu-
tach by wyszli, a i tak zdarzają 
się komentarze z sali, że za ostro, 
że dzieci są. A przecież nazwa 
zespołu tak oczywiście nawiązuje 
do horroru „Świt żywych trupów”. 
To zresztą też Ania wymyśliła, tak 
jak i nasze animowane teledyski. 
To ona je robi, a ludzie doceniają 
tę jej kreskę, ten sposób widze-
nia, te jej postaci kostropate, takie 

inne. Niedługo będą następne. 
Ania wszystko wymyśla, żebym 
ja w połowie tak pisał muzykę, 
jak ona te teksty... Siada, mija 
pięć minut i daje mi gotowy, a ja 
potem próbuję miesiącami coś do 
tego ułożyć.

A jeszcze co do nazwy, to uwiel-
biam horrory, fajnie byłoby zagrać 
choćby nogę od krzesła w jakiejś 
produkcji klasy B lub C. Pewnie 
te klimaty, pociąg do horroru, te 
nasze teksty, to wszystko bierze się 
z dzieciństwa. Dorastałem w oto-
czeniu patologii. Wokół był alko-
holizm, bieda, awantury, bijatyki 
i bandyci, nawet ci później znani 
z telewizji. Ten świat mnie pocią-
ga, jest ciekawy, chociaż straszny. 
Takie wyposażenie dostałem od 
natury. Kiedyś próbowałem to 
zmienić, ale pozostało. To chyba 
jest tak, że człowiek chce oswoić 

te koszmary dzieciństwa. Do dzie-
ciństwa podchodzimy przecież 
jak do świętości, wracamy do nie-
go, jakie by nie było, próbujemy 
je zrozumieć. To są prawdziwe 
uczucia i jakaś łza jest zawsze na 
końcu. Poza tym zło ludzi pociąga, 
prosty przykład - mroczny Darth 
Vader z Gwiezdnych Wojen jest 
popularniejszy od dobrego Lucka 
Skywalkera.

A co dalej? Póki co nie myślimy 
jeszcze o płycie, jest za wcześnie, 
to absolutny początek. Brakuje 
nam jeszcze gitarzysty, szukamy 
właśnie kogoś. Może zobaczymy 
się w szerszym składzie za rok... 
Tymczasem zapraszamy na naszą 
stronę: http://switzywychmuzy-
kow.pl/

 v  MOK Olkusz

kUltURa

kUltURa

Maskarada bajek

O mrOcznych strOnach LUDZKIEJ NATUry

Znane i lubiane postacie, zaskakujące wersje ich perypetii, a do tego dużo muzyki i piosenek 
– tak w największym skrócie opisać można przedstawienie pt. „Maskarada bajek”, które odbyło 
się 11 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury w ramach akcji „Wakacje 2012”. Z myślą o dzieciach 
spędzających wakacje w mieście olkuski Miejski Ośrodek Kultury rokrocznie organizuje bez-
płatne pokazy filmów, różnorodne zajęcia, m. in. plastyczne i taneczne, a także inne atrakcje, 
wśród których tym razem znalazł się spektakl „Maskarada bajek”. 

W cyklu niedzielnych koncertów plenerowych, organizowanych przez Miejski Ośrodek 
Kultury, tym razem wystąpiła warszawska formacja „Świt Żywych Muzyków”, łącząca sty-
listykę praskich kapel podwórkowych i brzmienia kojarzone z zespołem „Raz, Dwa, Trzy” 
z balansującymi na krawędzi horroru tekstami.

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 •

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1

tel. 511-410-570

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1

tel. 511-410-570

AUTO  MECHANIKA
ELEKTRYKA

WULKANIZACJA • WYMIANA OPON

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

AUTO-SZYBY
MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE

Sprzedaż • Montaż •  Naprawa
HURT-DETAL

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

RZUĆ PALENIE

POZBĄDŹ SIĘ ALERGII!

Najskuteczniejsza w Polsce metoda rzucania
palenia opracowana przez lekarzy (metoda BRT).

Już jeden zabieg uwalnia całkowicie pacjenta od głodu nikotynowego!

UL. K.K. WIELKIEGO 28 - II piętro (przychodnia obok Skarbka)
tel.  511 998 966      www.alergo-med.pl

Bezbolesne, komputerowe testy alergiczne, odczulanie bez leków
INNE TERAPIE METODĄ BRTJUŻ W

OLKUSZU

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz 

tel. 32 754 56 70

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

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!
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•
Wszystko czego potrzebujesz

pod jednym dachem
•

Sprzedaż stacjonarna
•

Sprzedaż z dowozem na telefon
•

Już jesteśmy w Olkuszu!!!

ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649

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

czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00

sobota:
od 5:00 do 10:00

Zapraszamy
do współpracy!

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nieustającym problemem dla Nowego Szpitala w Olkuszu są kolejki w Poradniach Specjalistycznych oraz Pracowniach Diagnostycznych. Pacjenci mimo 
indywidualnie wyznaczonych przez Rejestratorki godzin przyjęć do lekarza, zgłaszają się do poradni z samego rana z myślą uzyskania szybkiej porady. 
Niestety, czasem niestosowanie się Pacjentów do 
wytycznych jest przyczyną dezorganizacji pracy 
poradni, powodując tłok na korytarzach poradni,  
chaos i pretensje Pacjentów.
W myśl za tym, została opracowana procedura, 
dotycząca rejestracji Pacjenta do Poradni Spe-
cjalistycznych oraz Pracowni Diagnostycznych 
Nowego Szpitala w Olkuszu.

Zasady rejestracji pacjenta do Poradni  
Specjalistycznej oraz Pracowni diagnostycz-
nych Nowego Szpitala w Olkuszu  Sp. z o. o.

Rejestracja do poradni specjalistycznej oraz pra-
cowni diagnostycznych odbywa się od ponie-
działku do piątku wyłącznie w wyznaczonych 
godzinach.
Ustalenie terminu wizyty jest podstawą do uzy-
skania porady lekarskiej

REJESTRACJA PIERWSZORAZOWA 
Kogo dotyczy:

• Pacjenta, który po raz pierwszy został skiero-
wany do poradni lub pracowni, lub który korzy-
stał wcześniej z porad danej poradni, jednak 
leczenie zostało zakończone- bez wyznaczenia 
terminu ewentualnej wizyty kontrolnej. 

Sposób rejestracji:
• Pierwszorazowa rejestracja do poradni moż-

liwa jest na podstawie zgłoszenia osobistego, 
telefonicznego lub za pośrednictwem osób 
trzecich na podstawie aktualnego skierowania 
wystawionego przez lekarza uprawnionego. 

Ustalenie terminu wizyty:
• Na wizytę pierwszorazową u lekarza pacjent 

ma prawo zapisać się dowolnie wybranego 
dnia, w godzinach pracy punktu rejestracji. 

• Podczas rejestracji pacjent powinien 
otrzymać informację o dacie i przybliżo-
nej godzinie wizyty. 

• W przypadku, gdy oczekiwanie na termin wizy-
ty przekracza 6 miesięcy zostanie wskazany 
tydzień w którym zostanie ustalona wizyta.

• W razie wystąpienia okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili ustalenia 
terminu, poradnia informuje w dostępny spo-
sób o zmianie terminu- w tym celu wskazane 
jest uzyskanie od pacjenta numeru telefonu 
kontaktowego.

Wymagane dokumenty:
Termin  porady pierwszorazowej  

ustalany jest na podstawie:
• aktualnego skierowania do poradni specjali-

stycznej wydanego przez lekarza uprawnione-
go, poza poradniami , do których skierowanie 
nie jest wymagane,  tj. dermatologa,  ginekologa 
i położnika, okulisty, onkologa,  psychiatry, 
wenerologa, 

• aktualnego dokumentu potwierdzającego 
ubezpieczenie

• dowodu osobistego
W przypadku ustalenia terminu wizyty pierw-
szorazowej telefonicznie lub przez osoby trzecie, 
konieczne jest dostarczenie wyżej wymienionych 

dokumentów do rejestracji najpóźniej do 3 dni 
przed ustalonym terminem udzielenia świadczenia

Skierowanie:
• Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest 

karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby 
przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego.

• Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, 
skierowanie ważne jest tak długo, jak długo 
utrzymuje się problem zdrowotny będący przy-
czyną wydania skierowania i jak długo lekarz 
prowadzący wyznacza terminy kolejnych wizyt.

REJESTRACJA ZGODNA Z PLANEM  
LECZENIA - WIZYTA KONTROLNA 

Kogo dotyczy:
• Pacjenta leczonego już w  danej poradni, 

któremu ustalono plan leczenia, informując 
o konieczności  wizyty kontrolnej, który wyma-
ga okresowego, w ściśle ustalonych terminach 
wykonywania kolejnych etapów świadczenia 
zgodnie z planem leczenia ustalonym przez 
lekarza prowadzącego

Ustalenie terminu wizyty:
• Zapisu na kolejną wizytę dokonuje lekarz lub 

pielęgniarka poradni na liście, która po zakoń-
czeniu pracy poradni zostaje przekazana do 
rejestracji i staje się podstawą rejestracji na 
wyznaczone terminy 

• Pacjenci z wyznaczonym przez lekarza ter-
minem wizyty kontrolnej nie mają potrzeby 
rejestrować się ponownie w dniu wyznaczonej 
wizyty kontrolnej.

Odwołanie wizyty:
Gdy pacjent nie może stawić się w ustalonym 
wcześniej terminie lub, gdy zrezygnował z wizy-
ty, powinien niezwłocznie zgłosić informację 
w rejestracji. W przypadku gdy pacjent nie zgłosi 
się w wyznaczonym wcześniej terminie - bez 
opisanego powyżej powiadomienia,  zostanie 
skreślony z listy oczekujących. W następstwie 
czego pacjent może być zarejestrowany ponownie 
tylko jako pacjent pierwszorazowy.

Dzień wizyty:
Zgłoszenie pacjenta do poradni lub pracowni 
powinno nastąpić nie wcześniej niż 30 minut 
przed ustaloną godziną przyjęcia do lekarza i nie 
później niż 15 minut przed wizytą. 
Mamy nadzieję, że opisane powyżej zasady reje-
stracji poprawią komfort i zadowolenie zarówno 
pacjentów jak i pracowników poradni i pracowni 
Nowego Szpitala w Olkuszu.

Zasady rejestracji do poradni  
i pracowni w Nowym Szpitalu w Olkuszu

Informacje, Reklamy
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OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

Oferujemy:
• betony towarowe od B-10 do B-40
• betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
• betony drogowe i mostowe
• betony wg receptury powierzonej
• zaprawy budowlane
• podsypki stabilizujące
Oferujemy również gamę prefabrykatów z wibroprasy:

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną. 
Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

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

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

Jakość wody najważniejsza!!!
Utrzymanie wysokiej jakości naszej wody wymaga ciągłego ulepszania stosowanych metod 
badawczych. W związku z powyższym nasze akredytowane laboratorium w dniu 03 lipca podjęło 
się organizacji seminarium prowadzonego przez firmę LGC Standards. Jest to firma będąca 
częścią LGC, pełniącego rolę Państwowego Instytutu Metrologicznego w Wielkiej Brytanii.  

Główną tematyką były zagadnienia związane ze stosowaniem chemicznych materiałów odnie-
sienia w pracy laboratoryjnej oraz uczestnictwem w badaniach biegłości. Seminarium cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 37 uczestników z firm:

• Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.,

• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie

• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,

• Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Sosnowcu,

• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie,

• Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,

• Zakład Inżynierii Środowiska „KO-EKO-LAB” z Brzeska,

• BOL-THERM Sp. z o.o z Bukowna.

Spotkanie owocowało w wymianę doświadczeń zawodowych, które przede wszystkim 
mają służyć doskonaleniu badań środowiskowych, zapewniających bezpieczeństwo 
konsumentów wody. 

Aby zapewnić Państwu wysokiej jakości produkt oraz spełnić wszystkie wymagania usta-
lone przez normy niezbędna jest ciągła i systematyczna analiza próbek wody i ścieków. 
Wiarygodność wykonanych badań potwierdza certyfikat akredytacji wydawany przez 
Polskie Centrum Akredytacji. 

http://www.pca.gov.pl/zakresy/AB/AB%20893.pdf

Uzyskanie oraz utrzymanie uzyskanego certyfikatu nie jest proste i uzależnione jest od 
jakości wykonywania badań. Nasze laboratorium podlega ciągłym kontrolom i może 
poszczycić się bardzo wysoką oceną jakości wykonywanych badań, co jednoznacznie 
potwierdza, iż jakość naszej wody przedstawiona w wynikach laboratoryjnych jest 
faktycznie najwyższa. 

Reklamy
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Na zakończonych 18 lipca 
2012 roku w Pardubicach 
Drużynowych Mistrzostwach 
Europy Juniorów do 18 lat w 
szachach Polska drużyna, 
którą reprezentowała Ola 
zdobyła drugie miejsce( za 
Rosjankami). Tym samym 

aktualna Mistrzyni Polski do 
18 lat dorzuciła kolejny srebr-
ny medal z Mistrzostw Europy 
do swojej bogatej kolekcji.

 Gratulujemy i życzymy 
następnych sukcesów.

SpoRt

aleKsandra lach 
v-CE mISTRzyNIą EUROPy

Olkuska szachistka - zawodniczka UKS 
Czarny Koń Olkusz - Aleksandra Lach 
odniosła kolejny sukces w swojej karierze. 

Wszystkim Naszym 
PolicjaNtom   

Życzymy  
Wiele dobrego  

w Życiu prywatnym  
i zaWodoWym.  

100%  
wykrywalności

Jeżeli p.dr.Herzyk wierzy 
w wyroki sądów, to musi też 
uznać, że syn Lecha Wałęsy, który 
dwukrotnie spowodował wypad-
ki będąc pod wpływem alkoholu, 
cierpi na pomroczność jasną (tak 
orzekł sąd), że B.Blida zastrzeliła 
się sama i nie złamano podczas 
próby jej zatrzymania prawa. 
Uznać trzeba za wyssane z palca 
zarzuty kierowane wobec Z.Ziobry 
i M.Kamińskiego, gdyż wszyst-
kie zostały przez sądy odrzucone. 
O naszym chorym stanie wymiaru 
sprawiedliwości najlepiej świad-
czy wyrok sądu na Cz.Kiszczaku. 
Sąd uznaje go za przywódcę grupy 
przestępczej o charakterze zbroj-
nym, czyli za szefa mafii i skazuje 
na pół roku odsiadki w zawiesze-
niu nie pozbawiając go wojskowej 
szarży i państwowych odznaczeń. 
A zatem gangster nosi generalskie 
szlify i pobiera takąż emeryturę 
w wysokości 12tys. zł miesięcz-
nie. To polityczna schizofrenia. 
Pijanego rowerzystę zamyka się 
na rok do więzienia. Nasze pra-
wo jest bardzo chore i mógłby się 
Pan zająć piętnowaniem jego nie-
prawidłowości. Mógłby Pan np. 
prześledzić, co się dzieje w tak 
głośnych sprawach jak przemyt na 
wielką skalę narkotyków z Ame-
ryki Płd., przez „kapciowego” 
Wałęsy- M.Wachowskiego, który 
to zarzut postawiła mu DEA, ame-
rykańska służba antynarkotykowa. 
A słynie ona z tego, że się nigdy 
nie myli. W Polsce ci co kradną 
miliony- są wolni. Policja ściga 
tych co piją piwo lub załatwia-

ją swoje potrzeby fizjologiczne 
w miejscu publicznym. Niejaki 
J.Jędruch, „uszczuplił” majątek 
będzińskiego Enionu na 500 mln. 
zł. I mimo orzeczonego wyroku 
8 lat odosobnienia- nie siedzi. 
I siedział nie będzie, przynajmniej 
za tej władzy. Utworzył i wydaje 
pismo pt. „Donos”, trzyma z poli-
tykami lewicy i ma się dobrze. 
Albo były szef śląskiej policji gen. 
Kluk. Za współpracę z mafią pali-
wową i braniem łapówek na krótko 
aresztowany i bezkarny.Państwo, 
w którym zdrajcy są nazywani 
bohaterami, a bohaterowie zdraj-
cami, jest państwem chorym... 

 Polskie życie publiczne niczym 
rak, toczy korupcja, zaprzaństwo, 
nienawiść do mających inne zdanie 
i zwyczajne chamstwo. Kulturę 
polityczną takiego Niesiołow-
skiego, Palikota czy Kutza  nie 
da się porównać z niczym.  Niech 
Pan zejdzie na ziemię Panie dr. 
Herzyk. Na takim diapazonie 
wypowiadają się przedstawiciele 
lateksowej inteligencji. Miałem 
wątpliwą przyjemność jednego 
z nich oglądać, prostaka, które-
mu przysłowiowa słoma z butów 
wystaje, gdy po oficjalnej części 
spotkania, powiedział do zapro-
szonych gości: „A teraz zapraszam 
na moje pole golfowe”. W Anglii 
w golfa grają panowie- u nas zda-
rza się, że szpanują prostacy...

 A walka z Telewizją TRWAM 
i Radiem Maryja jest daremna, 
zaowocowała ona tym, że coraz 
więcej ludzi ogląda i słucha te pro-

gramy. Sam dopiero od niedawna 
zainteresowałem się tymi media-
mi. Proszę wejść na internet i zoba-
czyć jacy wspaniali ludzie, orga-
nizację i stowarzyszenia udzielają 
poparcia tym redakcjom... Byłby 
Pan dumny, należąc do tak zacnego 
grona...

 Tysiące ludzi, różnych wiekiem, 
zawsze z biało-czerwoną flagą, 
z krzyżem na sercu i pieśnią na 
ustach wychodzi na ulicę, nie 
po to, by szerzyć nienawiść, by 
zabiegać o własne korzyści. Idą dać 
świadectwo prawdzie, aby walczyć 
o sprawiedliwość i nie dopuszczać 
do rozpanoszenia się kłamstwa. 
I nie otrzymują z tego tytułu żad-
nych poborów. Swój czas i siebie 
ofiarowują Ojczyźnie. A władza 
boi się tej narastającej fali patrio-
tyzmu. Polskie dziennikarstwo 
powinno na kolanach udać się na 
takie marsze, by uczyć się kultu-
ry i więzi z Narodem. Bo udział 
w marszach bierze najbardziej 
świadoma, wrażliwa i zatroskana 
o losy Ojczyzny część społeczeń-
stwa. System totalitarny zaczyna 
się od stopniowej likwidacji wol-
ności słowa, a sprawa Telewizji 
TRWAM pokazuje, że KRRiT 
w imieniu rządzących łamie 
wolność słowa i narusza prawa 
człowieka, wprowadza cenzurę 
prewencyjną. Totalitaryzm zaczy-
na się od zamykania ludziom ust 
i od uniemożliwiania im uzyskania 
dostępu do prawdziwej informacji. 

 T.Rydzyka nie musi się lubić 
i nie trzeba się Go bać. Ważne jest 

dzieło, które stworzył i które kon-
tynuuje. Jego programy docierają 
do różnych ludzi, częstokroć cho-
rych i zagubionych. Pozwalają one 
na dochodzenie do prawdy o sobie 
poprzez modlitwę. Są balsamem na 
obolałe dusze. Tam nie uczą agresji 
i pogardy. Niech Pan obejrzy cho-
ciażby wiadomości na Telewizji 
TRWAM i porówna z faktami na 
innych stacjach. Zobaczy Pan wte-
dy różnicę. Proszę posłuchać prof. 
P.Jaroszyńskiego w programach 
z cyklu „Myśląc Ojczyzna”...

 Pan, chcąc być trendy po prostu 
się ośmiesza. Czyżby to nienawiść 
do ojca T.Rydzyka była powodem 
aberracji? Przecież sięganie pod 
ległe przykłady, historyczne analo-
gie i cały ten patos są niepoważne. 
A przydzielenie koncesji Telewizji 
TRWAM jest tylko kwestią cza-
su. Naród, gdy władza go obraża, 
zaczyna się gniewać. Stąd najwięk-
sze od trzydziestu lat demonstracje 
uliczne. W Częstochowie, podczas 
Marszu Marszów, było nas ponad 
300tys., z 35 krajów świata. 29 
września, w Warszawie, będzie nas 
1 mln. I skruszymy ten mur pogar-
dy. Bo Prawdy nie można zabić.

 A może się Pan wybierze na 
pielgrzymkę? Nigdy nie jest za 
późno, by się nawrócić. A niebo 
najbardziej cieszy się z nawró-
conego grzesznika. I miast face-
cji niech Pan uprawia diatrybę. 
Pozdrawiam. 

 v Andrzej Buda

FEliEtoN

Myśl jest bronią  
MOheROWe BeReTy KONTRA LATeKSOWe KAPeLUSZe

Gdy się czyta felietony dr.Herzyka, to ma się wrażenie, że Autor jest człowiekiem bardzo sfrustrowanym. A już ostatni 
tekst: „Przeprosiny dla Olkusza” musiał popełnić będąc mocno nadwerężonym. Po pierwsze, wyrok warszawskiego 
Sądu Administracyjnego w ogóle nie odnosił sie do tego, czy Telewizji TRWAM należy się miejsce na multipleksie, czy 
też nie, ale do tego, czy KRRiT może swobodnie udzielać koncesji dla telewizji cyfrowej. Trzeba wiedzieć o czym się 
pisze... A tak w ogóle to Autor nie wziął pod uwagę tego, że do sądu nie idzie się po sprawiedliwość lecz po wyrok... 

ZDRoWiE i URoDa

AjUrWeDA SIOSTRA JOGI

Często mówiąc o Ajurwedzie 
mamy na myśli masaże lub spe-
cjalnie przygotowane posiłki 
z dużą ilością przypraw, jednak 
Ajurweda jest głęboką wiedzą 
z zakresu wielu dziedzin, takich 
jak: ginekologia, dermatologia, 
okulistyka, psychologia czy die-
tetyka. Jednak główna  wiedza 
to wiedza z zakresu uzdrawiania 
ciała subtelnego i umysłu. 
Ajurweda  zyskuje coraz większą 
popularność na zachodzie jako 
wyjątkowy system medycyny 
naturalnej. W większości miast 
istnieją centra ajurwedyjskie 
proponujące warsztaty, masaże, 
ustalenie diety, naukę gotowania 
oraz zioła i suplementy diety. 
System medycyny ajurwedyjskiej 
zakłada, że we wszystkim, co ist-
nieje przejawia się energia zwa-
na PRANĄ. We wszechświecie 
manifestuje się ona pod postacią 
żywiołów: przestrzeni, powietrza, 
ognia, wody i ziemi. W człowieku 
prana występuje w trzech róż-

nych postaciach: VATA, PITTA, 
KAPHA, a wszelkie dolegliwości 
i choroby w rozumieniu Ajurwe-
dy powstają w wyniku zaburzeń 
tych energii. Energie te kierują 
wszystkimi funkcjami biologicz-
nymi i psychicznymi ciała, ducha 
i umysłu. Sterują naszymi upodo-
baniami do różnych smaków, 
pokarmów, od nich zależą cechy 
naszego charakteru i wyglądu 
zewnętrznego.
Ajurweda wyróżnia trzy podsta-
wowe typy ciał: vata, pitta i kapha 
oraz typy mieszane: vata-pitta, 
pitta-kapha, kapha-vata.
VATA (przestrzeń i powietrze - 
odpowiada za ruch w ciele) - to 
osoby szczupłe o delikatnej budo-
wie ciała, ruchliwe, często się 
denerwują i zamartwiają, są żywe 
z natury, łatwo ulegają emocjom 
i zmiennym nastrojom. Uczą się 
szybko, ale też szybko zapomina-
ją. Często miewają zimne stopy 
i dłonie, zimno znoszą gorzej niż 
inni ludzie. Maja tendencje do 

gazów i zaparć. Powinny zwracać 
szczególnie dużą uwagę na to, 
co jedzą.
 PITTA (ogień - odpowiada za 
metabolizm) - to osoby często 
na wysokich stanowiskach. Są 
stanowcze, bywa, że narzucają 
swoją wolę innym. Lubią wyzwa-
nia, mają zamiłowanie do precyzji 
i porządków. Źle znoszą upały. 
Gdy opuszczą posiłek lub zjedzą 
go później, czują się niedobrze. 
Mają dobry apetyt i dobre tra-
wienie.
KAPHA (woda i ziemia - odpo-
wiada za konstrukcję ciała) - ma 
tendencje do powolnego i zrelak-
sowanego, metodycznego dzia-
łania. Wolno się uczy, ale długo 
i dokładnie pamięta. Potrzebuje 
minimum 8 godzin snu, śpi głę-
boko. Ma grube kości i solidną 
budowę ciała. Łatwo tyje i trud-
niej chudnie niż większość osób, 
bez problemu opuszcza posiłki.
Ponieważ każdy z tych typów ma 
inne potrzeby, zapotrzebowania 

dietetyczne również są zróżni-
cowane. W następnym numerze 
– zalecenia dla osób należących 
do poszczególnych typów.

 v Beata Kuźnik  
nauczyciel jogi, tel.  604 470 772

Ajurweda to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny wywodzący 
się ze starożytnych Indii. Zajmuje się człowiekiem we wszystkich aspektach jego 
życia. Ajurweda jest sztuką życia, której istotą jest świadome dążenie człowieka 
do równowagi na poziomie ciała, umysłu i ducha.

Pb 95

3.10 zł
Diesel

3.05 zł
Chcesz takich cen?
Twój wybór to KNP

Podane wartości to prawdziwa cena paliwa na kwiecień 2012 r.
To co widzisz na stacji to cena obciążona akcyzą, opłatą paliwową oraz podatkiem VAT. 

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

knpolkusz@wp.pl
tel. 513 949 580

knpolkusz.cba.pl
facebook.com/KNP.Olkusz

• Wolność • Własność •
• Sprawiedliwość •



WYdarZeNIa kULTUraLNe
PROGRAM MoK

28.07. GODZ. 19.00 
Koncert zespołu „Party hard”, współorganizator: Baszta  

/Baszta/
29.07. GODZ. 18.00 

Letni Festiwal Organowy 
Muzyka Religijna Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu:

- ewa Diczuk-Kozioł /sopran/ 
- Agnieszka Kociuban /fortepian/ 
- Filip Słowiak /flet/ 
- Krzysztof Urbaniak /organy/

Współorganizatorzy:  
Stowarzyszenie Na Rzecz historycznych Organów hansa humlla, 

Parafia Św. Andrzeja Apostoła  
/Bazylika Mn. Pw. Św. Andrzeja Apostoła/

KINO ZbysZeK
27-31.07. GoDZ. 19.00 „DorWAĆ GrinGo” 

komedia/akcja, USA 
Reżyseria: Adrian Grunberg  

Obsada: Mel Gibson, Kevin hernandez, Dolores heredia

pOlicJa i straŻ mieJsKa
Wypadek drogowy na drodze wojewódzkiej 783

18 lipca 2012 roku na dk 783 między rabsztynem a Pazurkiem 
mieszkaniec Gołaczew - kierujący samochodem marki Peugot 
stracił panowanie nad pojazdem i  wjechał do przydrożnego 
rowu. Kierujący i pasażerka ze względu na obrażenia ciała prze-
wiezieni zostali do olkuskiego szpitala.

Nieletni rozbojarz ujęty
Do zdarzenia doszło 14 lipca 2012 roku między godz. 3.00 
a 4.00 nad ranem na Osiedlu Pakuska w Olkuszu.16-latek pobił 
młodego Olkuszanina, a  następnie ukradł mu zegarek. Tuż po 
4.00 policjanci olkuskiej patrolówki ujęli nieletniego i odzyskali 
zegarek. Nieletni, za popełniony czyn karalny, odpowie przed 
sądem rodzinnym.

Wypadki drogowe
W dniu 12. lipca br. w miejscowości Dłużec na łuku drogi wo-
jewódzkiej nr 794 kierujący samochodem marki Fiat Seicento, 
mieszkaniec Łowini (gm. Sedziszów) zjechał na przeciwny pas 
ruchu i  zderzył się czołowo z   fiatem pandą kierowaną przez 
mieszkankę Udorza. Poszkodowani - kierująca, pasażerka fia-
ta pandy oraz pasażer seicento zostali przewiezieni do szpita-
la w  Olkuszu, natomiast kierujący fiatem Seicento do szpitala 
w Miechowie.

13. lipca 2012 roku W Zedermanie (gmina Olkusz) mieszkaniec 
Zedermana, kierujący samochodem marki VW Polo doprowadził 
do zderzenia z oplem corsą. W wyniku zderzenia obrażeń ciała 
doznał kierujący oplem oraz pasażerka (oboje mieszkańcy tej 
miejscowości), którzy trafili do olkuskiego szpitala.

Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 791 z  ul. Żeromskiego 
w Olkuszu,w dniu 16. lipca Olkuszanin kierujący samochodem 
marki Peugot Par tner doprowadził do zderzenia z pojazdem re-
nault, którym kierował mieszkaniec Miękini. W wyniku zderzenia 
obrażeń ciała doznali pasażerowie samochodu marki renault, 
którzy zostali przewiezieni do szpitala w Olkuszu.

21 lipca br., około godziny 13:00 w Podlipiu (gmina Bolesław) 
motocykl zderzył się z motorowerem. Na kierującego motorowe-
rem – mieszkańca Bochni, najechał motocykl kierowany przez 
mieszkańca Podlipia. Do szpitala w Sosnowcu, z ciężkimi obraże-
niami ciała, został przetransportowany motocyklista.  Policjanci 
ustalają dokładny przebieg wypadku oraz jego przyczynę. 

Kradli drewno z lasu
Policjanci z Klucz zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych 
o kradzież drewna z lasu. 20 lipca br. około godziny 5:00 miesz-
kańcy Gór Bydlińskich (gmina Klucze), z  lasu należącego do 
mieszkańca Załęża, ukradli drewno o  wartości 500 złotych. 
Wszyscy trzej trafili do aresztu olkuskiej komendy. Grozi im kara 
5 lat więzienia.

Odzyskano skradziony telefon
20 lipca br. około godziny 13:15 policjanci zatrzymali miesz-
kańca Gołaczew, który dzień wcześniej ukradł telefon komór-
kowy należący do mieszkanki Wolbromia. Do kradzieży doszło 
w jednym z banków na ul. Krakowskiej w Wolbromiu. Mężczy-
zna zabrał pozostawiony na chwilę na stoliku telefon o wartości 
280 złotych. Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę, którym 
okazał się mieszkaniec Gołaczew. Skradziony telefon odzyska-
no. Sprawcy kradzieży grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.

Kradzież portfela
20 lipca br. około godziny 19:30, w jednej z przychodni znajdu-
jących się na ul. K. K. Wielkiego w Olkuszu. mężczyzna ukradł 
por tfel w  którym znajdowały się dokumenty, kar ty bankowe 
oraz pieniądze. Policjanci zatrzymali go chwilę po dokonaniu 
kradzieży. Por tfel wraz z  zawartością zwrócono właścicielce. 
Mieszkaniec Śląska trafił do aresztu olkuskiej komendy. Grozi 
mu kara 5 lat pozbawienia wolności.

Włamanie do domu
20 lipca br. na ul. Minkiewicza w Olkuszu włamano się do domu 
jednorodzinnego. Z  jego wnętrza skradziono m. in. elektrona-
rzędzia oraz biżuterię. Postępowanie w  tej sprawie prowadzą 
olkuscy policjanci.

KOMUNIKAT POLICJI
Policja poszukuje świadków uszkodzenia po-
jazdu marki Alfa romeo 147 (kolor srebrny), 
do którego doszło w dniu 15. lipca 2012 roku 
w godz. 8.20-9.20 na parkingu przy ul. Biema 
w Olkuszu  w pobliżu kościoła.

bezpieczeństwO dziecKa w internecie 
 Internetowi pedofile często atakują w wakacje.   

Rodzice, bądźcie czujni!
1. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w  Internecie. Uczul dziecko na niebezpie-
czeństwa związane z  nawiązywaniem nowych znajomości w  Internecie. Podkreśl, że nie można ufać 
osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. rozmawiaj z dzieckiem 
o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania. Dzieci muszą mieć świadomość, że 
mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie 
dorosłych lub przyjaciół.
2. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Powiedz swojemu 

dziecku, że podając swoje dane osobowe, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypad-
kowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.
3. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do doro-
słych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by 
wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.
4. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. 
Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub 
do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline 
kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych ma-
teriałów z sieci.
5. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi 
oglądać i jak zachowuje się w sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie 
zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.
6. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak 
również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez 
sieć bogactwa.
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JOGA DLA KRĘGOSŁUPA

Zamiast tego, większość z nas 
cierpi z powodu bólu w plecach 
i w krzyżu, cierpimy też na bez-
senność. Czujemy się znużeni, 
zestresowani, a przede wszyst-
kim brak nam energii, co obniża 
naszą jakość życia. Coraz częściej 
sięgamy po środki przeciwbólowe, 
aby uśmierzyć ból, to jednak tylko 
maskuje problem, powodując, że 
ten się pogłębia. W efekcie coraz 
więcej ludzi z problemami krę-
gosłupa to przypadki operacyjne. 
Czy można temu zaradzić? 
Aktywność fizyczna taka jak 
pływanie, pilates, joga czy zwy-
kła poranna gimnastyka, zapew-
nia nam kondycję i zdrowie dla 
naszego kręgosłupa. Asany (pozy-
cje jogi) działają profilaktycznie, 
a odpowiednio dobrane sekwen-

cje maja działanie terapeutyczne. 
Techniki wykorzystywane pod-
czas wykonywania asan, takie 
jak: napięcia izometryczne, stret-
ching, autorelaksacja, są bowiem 
powszechnie stosowane w reha-
bilitacji. Charakterystyczne dla 
systemu jogi jest to, że kręgosłup 
ćwiczony jest bez „oderwania” 
od narządu ruchu jako całości, co 
więcej joga podchodzi do człowie-
ka holistyczne - patrząc na jego 
ciało, emocje i umysł. 
Jest oczywiste, że zdrowia fizycz-
nego nie można oddzielić od 
dobrego samopoczucia emocjo-
nalnego i umysłowego, pozostają 
one w bardzo silnym związku. 
Oznacza to, że ćwiczenia hatha 
jogi mają wpływ na nasze myśli 
i uczucia oraz odwrotnie - nasze 

myśli i uczucia manifestują się 
w naszym ciele. 
Centralną rolę w hatha jodze 
odgrywa kręgosłup. Zdrowy 
kręgosłup jest bowiem podstawą 
dobrego samopoczucia fizycznego 
i psychicznego. 
Można powiedzieć, że trening krę-
gosłupa ma wpływ na cały orga-
nizm: wzmacnia kości, uelastycz-
nia więzadła i ścięgna. Organy 
wewnętrzne są ukrwione, układ 
nerwowy staje się spokojny i moc-
niejszy, co ma zbawienny wpływ 
na równowagę ducha i umysłu. 
Ale do tego potrzebna jest nam 
dyscyplina i systematyczna praca 
z naszym ciałem.

 v Beata Kuźnik  
nauczyciel jogi, tel.  604 470 772

Współczesny człowiek – zabiegany i przepracowany, chwytający 
zbyt wiele obowiązków, spędzający niezliczone godziny przy ekranie 
komputerowym, powtarzający monotonne czynności w niezmiennych 
pozycjach, potrzebuje zdrowego kręgosłupa, dobrej koncentracji 
i solidnego odpoczynku.
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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. 

pozostał jeszcze do sprzedaży jeden nowy lokal mieszkalny:
o pow. około 56m2.

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

Zapraszamy do nowo
otwartego zakładu
produkującego nici 
z włókien naturalnych

Nasza oferta:
• nici wędliniarskie
• sznurek rolniczy
• sznurek pakowy
• przędza 
    i tkanina jutowa
• nici lniane
• linki plecione

ul. Kolejowa 50, Bukowno
tel. 508 088 670, 508 088 671, 508 088 672
www.grzanpol.com.pl        grzanpol@grzanpol.com.pl

Czynne od pon. do piątku w godz. 700 - 1600

Zapraszamy do profesjonalnej
myjni samoobsługowej i ręcznej firmy

U nas umyjesz samochód tanio i dobrze. 
Myjnia jest najnowocześniejszym modelem 

firmy Karcher, środki chemiczne są całkowicie bezpieczne 
dla środowiska i nie niszczą lakieru. 

Woda używana do mycia jest specjalnie filtrowana, 
nie zostawia plam na samochodzie. 

Oferujemy żetony do bezgotówkowego 
korzystania z myjni dla firm i instytucji. 

ul. Kolejowa 50, Bukowno

Reklamy



Nowa linia łącząca
centrum Olkusza z osiedlem Słowiki 

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu informuje, iż we wrześniu br. 
zostanie utworzona nowa linia „SŁ” łącząca centrum miasta  z osiedlem Słowiki.

Proponowany przebieg trasy:
Dworzec PKS – Skarbek – PKO – Kolberga – Wyszyńskiego 

– Miła – Jasna I – Jasna II – Jasna Pętla. 
powrót: Jasna Pętla – Jasna II – Jasna I – Miła – Wyszyńskiego 

– Kolberga – Supersam – Skarbek – Dworzec PKS.

Prosimy pasażerów o uwagi i sugestie co do przebiegu trasy oraz rozkładu jazdy.
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Do archipelagu Wysp Kana-
ryjskich położonych na Oceanie 
Atlantyckim, należy 7 dużych 
wysp i wiele niezamieszkałych 
drobnych wysepek. Najczęściej 
odwiedzane wyspy należące do 
tzw. Kanarów to:
TENERYFA – dominująca wśród 
pozostałych wysp archipelagu, 
słynąca z największego w euro-
pie karnawału, zaskakuje tury-
stów różnorodnością krajobrazu: 
od księżycowego w okolicach 
wulkanu del Teide po soczystą 
zieleń i błękit wód oceanicznych 
u wybrzeża.
GRAND CANARIA – nazywana 
inaczej kontynentem w miniatu-
rze, znajdą tu Państwo wszyst-
ko, od zielonych pól uprawnych 
i plantacji bananowców poprzez 
tętniące życiem kurorty nad-
morskie, aż po niemal pustynne 
zakątki południowych krańców 
wyspy.
LANZAROTTE – mówi się, że 
jest to „Wyspa Stu Wulkanów”, 
choć w rzeczywistości można się 
doliczyć prawie trzystu. To wła-

śnie tutaj znajduje się najdłuższa 
na świecie podwodna jaskinia 
lawowa. Oprócz wulkanicznego 
krajobrazu można znaleźć tu nie-
biańskie plaże i bujną roślinność.
FUERTAVENTURA – wyspa 
słynąca z idealnych warunków 
do uprawiania sportów wodnych. 
Dzięki silnym wiatrom została 
okrzyknięta światową stolicą 
windsurfingu.
Archipelag Balearów znajdu-
jący się w basenie Morza Śród-
ziemnego to pięć wysp: Minorka, 
Fromentera, Cabrera i najbardziej 
popularne:
IBIZA – słynąca z niekończącej 
się zabawy i dyskotek. Najbar-
dziej imprezowa wyspa świata.
MAJORKA – niegdyś zachwycał 
się nią Fryderyk Chopin, gdzie 
spędzał czas w towarzystwie 
swej partnerki George Sand, 
dziś zachwycają się nią miliony 
turystów z całego świata. Wyspa 
zawdzięcza swą sławę nie tylko 
produkcji majorkińskich pereł.

Anna Leś

NIEzIEmSKIE PODRóŻE z UfO traVel cz.5
 HisZPAniA

W poprzedniej części Nieziemskich Podróży z UFO TRAVEL 
proponowaliśmy Państwu wyprawę na jedną z greckich wysp. 
Tym razem także pozostaniemy w klimacie wyspiarskim. Zapra-
szamy w podróż do Hiszpanii, a właściwie na jeden z przyna-
leżnych jej archipelagów: Wyspy Kanaryjskie lub Baleary…

tURyStyka

Zarząd Dróg Wojewódzkich na 
wniosek olkuskiego posła Jac-
ka Osucha oraz radnego Łukasz 
Kmity przygotował nowy projekt 
organizacji ruchu. – W listopa-
dzie 2011 roku wystąpiliśmy do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich z 
prośbą o wytyczenie lewoskrętu 
na ul. 29-listopada  i skrzyżowania 
z ul. Dworską i Parkową. W tym 
dokumencie wskazaliśmy, że sze-
rokość jezdni umożliwia wytycze-
nie takich pasów. Dziś widać, ze 
było to świetne rozwiązanie, które 
poprawiło płynność ruchu w tym 
obszarze – mówi poseł PiS Jacek 
Osuch. W grudniu ZDW, czyli 

administrator Drogi zobowiązał 
się do wykonania nowego projektu 
organizacji ruchu. Rozwiązanie 
pozytywnie zaopiniowała Komen-
da Wojewódzka Policji w Krako-
wie. W czerwcu firma wykonująca 
oznakowanie poziome wykonała 
lewoskręty w rejonie skrzyżowa-
nia. – Ponadto kierowcy którzy 
licznie przychodzili i dzwonili do 
naszego biura chwaląc wprowa-
dzone rozwiązanie zasugerowali, 
aby w rejonie skrzyżowania DW 
791 z aleją tysiąclecia zamontować 
lustro, które zwiększy widoczność 
dla kierowców jadących z centrum 
a skręcających w lewo w kierunku 

szpitala. Taki wniosek przedsta-
wiliśmy do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie – mówi 
radny Łukasz Kmita i zarazem 
dyrektor biura posła Jacka Osucha. 
Przed kilkoma dniami do biura 
poselskiego trafiła odpowiedź, z 
której wynika, że ZDW w Kra-

kowie pozytywnie zaopiniował 
wniosek. Teraz swoją opinie 
musi jeszcze wyrazić Komenda 
Wojewódzka Policji  i po zatwier-
dzeniu prostokątne lustro zostanie 
zamontowane.  

 v ToM

FEliEtoN

sKrzyŻOwanie z lEWOSKRęTAmI
Od kilku tygodni kierowcy jadący ulicą 29-listopa-

da (droga wojewódzka Olkusz - Trzebinia) muszą 
w  rejonie skrzyżowania z ul. Parkową i Dworską 
zwrócić uwagę na nową organizację ruchu. 

Już w najbliższą sobotę, 28 lipca o godz. 19.00 
na scenie plenerowej w Baszcie wystąpi olku-
ski zespół rockowy PARTY HARD, zdobywcy 
nagrody Rock Clubu Schwalbach na Rockowi-
sku 2012. Zapraszamy!

Informacje

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.



12

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

tel.  606 912 543 • 502 189 326

Kostka  płukana
POLBRUK  AVANTI

55,00  zł/m2

TRANSPORT
USŁUGI

PROMOCJA  KOSTKI
Sprzedaż  bez  VAT  (-23%)

Reklamy


