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

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (32) 754 76 72, 606 249 021

www.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

• żaluzje: poziome, pionowe, plisowane

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

• rolety: zewnętrzne, wewnętrzne, rzymskie

„ŁUKA”

ŻALUZJE • ROLETY

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

produkcja, montaż, sprzedaż

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

• moskitiery drzwiowe i okienne
• markizy
• rolety VELUX i FAKRO

32-300 Olkusz, ul. Składowa (budynek dworca PKP)
tel./fax (032) 754 58 76, tel. kom. 505 035 462

www.zbyszek.olkusz.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

Obiady domowe – 11 zł

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

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

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

WSZYSTKO Z DREWNA
U NAS NA JTANIEJ!!!! "U GÓRALA"

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

JESTEŚ NA ROLI,
CHWILÓWKĘ DOSTANIESZ
NIECH CIĘ GŁOWA NIE BOLI

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych
tel. kom: 500 400 700 Olkusz, ul. Rynek 27
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

Marcin Czerniak

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

PRZYNIEŚ OGŁOSZENIE

ODBIERZ PREZENT

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

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

www.duodampex.pl

SPRZEDAM AUDI A6
C6 QUATRO 2.7 TDI

MEBLE OGRODOWE

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

Zapraszam do nowo otwartego

Gabinetu Laryngologicznego
Otolaryngolog Ewa Cwynar Pitera

Olkusz ul. K. K. Wielkiego 64

(w budynku Przych. ESKULAP)

Przyjmuję: środa od godz.16 , pokój nr 3
Rejestracja: tel. 606 135 957
00

SPRZEDAM M4 60 m2
na os. Młodych
cena do negocjacji ,
Tel: 510-575-662

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD

(możliwa zamiana na mniejszy)

ROK PRODUKCJI 2007. Kosztował 270 000.
BARDZO BOGATE WYPOSAŻENIE + DODATKI
KUPIONY U DEALERA W POLSCE, SERWISOWANY
W AUTORYZOWANYM SERWISIE AUDI, BEZWYPADKOWY , STAN
TECHNICZNY I WIZUALNY PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok 70 000 zł

NAJTAŃSZE
GONTY BITUMICZNE!
30% na wszystkie modele

OKNA

RYNNY
OLKUSZ, ul. Rabsztyńska 67
tel. 501 510 104, 501 510 105

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

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

www.lombard.olkusz.pl

32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7
tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

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

OPTYK
OKULISTA

Zapraszamy na bezpłatne badanie
ostrości wzroku: 8, 9, 11, 13, 15,
16, 18, 20 października
Klucze, ul. Zawierciańska 4
•••
Technik Optyk Jolanta Siembab
Stylistka Optyki Okularowej

tel: 501 506 547

godziny otwarcia:
pon - pt 10:00 - 17:00, sob 09:00 - 13:00
www.optykokulistaklucze.pl
optykokulista@interia.pl

PROMOCJA !
SZKŁA PROGRESYWNE
OD 300 ZŁ ZA PARĘ
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

DNI AUSTRII

i wizyta konsula w I LO w Olkuszu

W ramach odbywających się Dni Austrii
w I Liceum Ogólnokształcącym gościli konsul Republiki Austrii w Krakowie Gerald Eidherr, starosta Jerzy
Antonii Kwaśniewski, dr Zofia Krzysztoforska-Weisswasser, prezes Stowarzyszenia Miasta Partnerskie
Genowefa Bugajska.

Podczas wizyty konsul wygłosił wykład na temat stosunków
polsko-austriackich, odpowiadał na pytania uczniów, a następnie wraz z zaproszonymi gośćmi zwiedził szkołę oraz wystawę
tematyczną dotyczącą Austrii. Dni Austrii, trwające w I LO przez
dwa tygodnie, połączone były z warsztatami językowymi z języka
niemieckiego prowadzonymi przez panią dr Krzysztoforską-Weisswasser we współpracy z panią Agnieszką Piasny.
Pani dr Zofia Krzysztoforska-Weisswasser jest absolwentką
I LO, która od ponad 30 lat mieszka w Wiedniu, pracuje na
Uniwersytecie Wiedeńskim w Katedrze Translatoryki i przez
prawie 20 lat fundowała stypendium językowe w Wiedniu dla
uczniów naszej szkoły.
Podczas warsztatów, uczniowie mieli możliwość poćwiczyć
wymowę, porozmawiać z lektorem po niemiecku oraz bliżej
poznać historię, geografię, kulturę, tradycje i obyczaje tego
alpejskiego kraju.
Podsumowaniem warsztatów był quiz o Austrii, przeprowadzony
również w języku niemieckim, za który zwycięzcy otrzymali
nagrody z rąk konsula oraz organizatorów. Kolejne warsztaty z dr
Zofią Krzysztoforską-Weisswasser już za rok.
Na zdjęciu (od lewej): dr Zofia Krzysztoforska - Weisswasser, konsul
Austrii Gerald Eidherr, dyrektor Irena Majda, starosta Jerzy A. Kwaśniewski,
Agnieszka Piasny, prezes Stowarzyszenia Miasta Partnerskie Genowefa
Bugajska

OLKUSZ Czy będzie wielki skandal na kolei?

DZIEŃ OTWARTY EURES

W dniu 21 września 2012 r. w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Olkuszu odbył się po raz drugi w tym roku DZIEŃ
OTWARTY EURES.
Celem tego wydarzenia w szczególności
była promocja sieci EURES jako jednej z możliwości poszukiwania pracy za granicą.
Informacje skierowane były do:
• Pracodawców w zakresie: rekrutacji pracowników ze wszystkich krajów członkowskich
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii.
• Osób bezrobotnych, poszukujących pracy
oraz pracowników zamierzających zmienić
pracę w zakresie: możliwości zdobycia nowych kwalifikacji, umiejętności oraz znalezienia pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
oraz Szwajcarii.
Pośrednik pracy realizujący zadania EURES
przedstawił istotne porady i informacje, o jakich
należy pamiętać przed wyjazdem z kraju, jak
i po powrocie zza granicy. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły warunków zatrudnienia,
sposobu poszukiwania pracy, sprawdzenia wiarygodności pracodawców oraz warunków życia
w danym kraju.

Dużym powodzeniem cieszyły się zagraniczne oferty pracy EURES będące w dyspozycji tut.
urzędu pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi
rejestr osób, które poszukują pracy za granicą w postaci „karty osoby, poszukującej pracy
w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Wiele osób korzysta z tej formy pomocy,
która pozwala na znalezienie oferty zgodnej
z oczekiwaniami. Inicjatywa ta pozwala również na pozyskiwanie informacji od osób, które
posiadają już doświadczenie w pracy poza granicami kraju.

Koniec pociągów do Katowic!
Od połowy grudnia br. wejdzie w życie nowy rozkład
jazdy pociągów. Okazuje się, że łatwego życia nie
będą mieli pasażerowie, gdyż wszystkie pociągi
przejeżdżające w kierunku Śląska przez powiat
olkuski będą kończyły bieg w Sławkowie! Podróż
do Katowic będzie wiązała się z dwiema przesiadkami w Sławkowie i w Sosnowcu.
Skąd te zmiany? Województwo Śląskie podjęło kilka miesięcy temu decyzję o zakończeniu
współpracy ze spółką Przewozy
Regionalne, która uruchamiała
pociąg osobowe „Regio”. Śląscy
samorządowy zdecydowali się na
stworzenie swojej spółki (Koleje
Śląskie), która będzie woziła pasażerów niemal wyłącznie po ich
województwie. Problem pojawił
się z pociągami, które przejeżdżają przez dwa lub więcej województw – a tak jest w przypadku
linii przebiegającej przez Olkusz.
Pociągi Katowice-Olkusz-Kielce
przejeżdżają przez 3 województwa: śląskie, małopolskie i świętokrzyskie.
Aby zapowiedz takiej sytuacji
poseł Jacek Osuch już w lipcu
złożył zapytanie do Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
„organizacji przewozów międzywojewódzkich
pomiędzy
woj. śląskim a innymi ościennymi województwami w związku
z podjęciem decyzji o likwidacji
Śląskiego Zakładu Przewozów
Regionalnych i przejęciem obsługi połączeń regionalnych
przez Koleje Śląskie sp. z o.o.”.

J. Osuch w swoim wystąpieniu
podnosił, że jeśli Marszałkowie nie dojdą do porozumienia
w sprawie finansowania i obsługi
pociągów międzywojewódzkich
oraz wprowadzenia wspólnej
taryfy biletowej, może dojść
do patologicznej sytuacji, iż pasażerowie zmuszeni będą dokonywać przesiadek oraz kupować
dwa osobne bilety (na pociągu
spółki PR i KŚ). To z kolei może
spowodować, iż znaczna część
podróżnych z uwagi na wzrost
kosztów i wydłużenie czasu przejazdu zrezygnuje z usług kolei.
Wiceminister Transportu jeszcze
pod koniec sierpnia uspokajał, że
taka sytuacja nie powinna mieć
miejsca. Teraz sytuacja wygląda
jeszcze gorzej. Samorządowy
z trzech województw nie dogadali się. Ponadto Marszałek woj.
Śląskiego uznał, że przewozy koleją na linii Sławków-Sosnowiec
są dla niego nieopłacalne, gdyż
tą trasą jeździ za mało osób. Od
grudnia podróżni ten odcinek
pokonają prawdopodobnie…. autobusem Kolei Śląskich.
W Sosnowcu pasażerowie
będą zmuszeni do przesiadki
z autobusu do pociągu. – Brak

porozumienia samorządowców
ze Śląska, Małopolski i Świętokrzyskiego będzie wielkim
skandalem i po raz kolejny
podważy sens usamorządowienia Przewozów Regionalnych.
Najbardziej stracą na tym
pasażerowie, których władze
potraktują przedmiotowo. Istnieje obawa, że niedługo mieszkańcy małych miejscowości dla
których pociąg były jedynym
środkiem transportu zostaną
odcięci od świata. Nawet w takiej drobnej kwestii widać, jak
Platforma Obywatelska psuje
państwo - dodaje poseł Jacek
Osuch.
Podróżni zapowiadają, że
będą protestowali jeśli podróż
do Katowic będzie wiązała się
z przesiadkami. Poseł czeka na
odpowiedź od samorządowców.

vv Łukasz Kmita
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FELIETON JACEK WRACA!!!!

POLECI, NIE POLECI...

Powiem szczerze, nie wiem od czego zależy lotność motyli, od wielkości skrzydeł,
może od intensywności kolorów? W obu przypadkach różnice są znaczne, to fakt, ale
wszystkie motyle jakoś sobie radzą. Nasz motyl przedstawiony na rysunku wymaga
zdecydowanego wspomagania, nie chodzi już o to, żeby wzbił się wysoko, ale żeby
poleciał na pewnym pułapie - prosto.
Peany nad jego koloraturą wychodzące
z motylej wylęgarni sejmowej są POwszechnie znane. „Tak, to Pierwszorzędny Styl Latania!”- krzyczą inni i chcą bardzo, żeby usiadł
na zielonej koniczynce. „Zobaczycie, z PiSkiem pieprznie odwłokiem o glebę i tyle będzie!”- odkrzykują ci, co wcześniej uczyli go
latać. W dyskusyjnym jazgocie przebijają się
także pomysły nad Samodzielnym Lotem Dalekosiężnym biednego owada aż do czerwonej
planety. „Ruchu mu trzeba, zdecydowanego
ruchu!”- przekonuje Janusz trzymając kota na
kolanach. „Czy nie widzicie, że motyl nie ma
jednego ziobra?”- dodaje gładko zaczesany
Zbysiu. „Spokojnie panowie i panie- dodaje
główny wódz Bronisław- motyla trzeba wreszcie odświeżyć, jedno skrzydło powinien mieć
białe a drugie czerwone”.” „To nic nie zmienimówi kontrowersyjny, wieczny kandydat pod
muszką- na czerwonym dopiszą Coca Cola
a na białym Watykan”.
Na ławeczce, w Groszówce Wielkiej,
w parku pod klonem, siedzi Franek Skiba,
podstarzały znacznie, kurzy papierocha, ale
tak, żeby bibuły nic nie zostało a i ustnikiem
można się jeszcze machnąć. „Taaaak...- myśli
zadowolony- trochę spokoju, do reumatologa
wizyta dopiero za pół roku, do kardiologa za
trzy miesiące, czyli laba, żyć nie umierać.”
„Poleci, nie poleci...” - wyróżnienie honorowe - Muzeum Karykatury
Z bocznej kieszeni wyciągnął biały karteluim. E. Lipińskiego w Warszawie 2012 - Jacek Majcherkiewicz
szek gęsto zapisany, patrzy tylko na niego, bo
przeczytać nie można za żadne skarby. Zmiętolił w ręce i rzucił pod nogi, trochę się rozwinął- „Recep...”.
Za ten papierek jest chleb na miesiąc czasu, w reklamówce podkradzione, a jakże, amber gold, ale czarne.
Spojrzał ciepło w głąb foliowej torby, na dnie spoczywały trzy bryły węgla. Na kolanie usiadł mu motyl,
przeprostował skrzydełka i poleciał dalej. „Cześć bracie- Franek rzucił myślą za nim- pięknie ci wychodzi to
latanie...bo nikt ci w tym nie przeszkadza...ech...”

vv Jacek Majcherkiewicz

OLKUSZ

OBUDŹ SIĘ NARODZIE!

Od niepamiętnych czasów górale opowiadają o śpiących rycerzach pod Giewontem. Powiadają, że pewnego
dnia jeden chłopiec, będąc w górach, niechcący obudził
śpiące wojsko: ”z przeraźliwym trzaskiem rozstąpiły się
ściany urwiska i przed oczami pastuszka pojawił się rycerz
zakuty w zbroję, ze skrzydłami u ramion, z mieczem w dłoni
i zawołał: - Kto ośmiela się budzić nas ze snu wiekowego?
Czy nadszedł już czas?
Ale chłopiec, oniemiały z przerażenia, nie potrafił odpowiedzieć,
bo też i pytania tego nie zrozumiał.
Rycerz zaś, zauważył jego strach
i powiedział:
- Nie lękaj się, albowiem nic złego Ci nie uczynię. Pomnij iż jestem
wojownikiem, który za swą ojczyznę krew przelewał. A po owym
czasie wraz z kompanami w te góry
przyszedłem, by zapaść w sen wiekowy. Ale zbudzimy się do życia,
gdy ludzki umysł osnową mądrości
się okryje, a serca ich wypełnią wiara i dobroć, które tobie od zawsze
towarzyszą. I nie będą mogli ucisku
zła wytrzymać. Wtedy też pojawi się
chłopiec podobny do Ciebie wybrany z milionów, a jego serce tak jak
twoje będzie najgodniejsze spośród
żyjących. On to zakołacze w bramę
złocistą i takimi słowy nas zbudzi:
„Wstańcie, wojownicy, ze snu wiekowego, wstańcie i uwolnijcie ludzi,
którzy stali się już dobrzy i wielka
jest ich wiara, uwolnijcie ich z pod
panowania złego. Wstańcie bronić
swego ludu.”
- Wszyscy jak jeden mąż to
usłyszymy, a że skłamać nie skłamie, uwierzymy w jego słowa. Dosiądziemy swych koni i z mieczem
w ręku popędzimy w świat jak pioruny w wielką burzę…”

Razem z rycerzami śpi cały naród i czeka, aż przyjdzie ktoś i nas
wyzwoli. Od czasu do czasu przebudzamy się i wymyslamy tysiące
sposobów jak uratować kraj, po
czym nie zrobiwszy nic, zasypiamy
na nowo… Jednak to prawda, że rycerze obudzą się, kiedy zmieni się
serce narodu, kiedy serca ludzkie
wypełni wiara i dobroć, i znajdzie
się dziecko o czystym sercu.
Wybitny polski uczony – prof.
Feliks Koneczny w roku 1908 pisał:
„Wszelka poprawa natenczas tylko bywa stałą i obfituje w pomyślne następstwa, jeżeli korzenie jej
tkwią w duszy. Charaktery muszą
się poprawić, jeżeli życie publiczne ma wejść na lepsze tory. Jeżeli
w społeczeństwie jakim nie brak
charakterów tęgich, obstających
przy moralności, a brzydzących
się niemoralnością, jeżeli naród
posiada dostateczną ilość obywateli zacnych, obowiązkowych,
ofiarnych, przenoszących dobro
publiczne nad prywatne, natenczas przetrzymuje się nawet
najcięższe klęski zwycięsko i nie
przestaje się dążyć do wzniosłych
celów”. Patrząc na polskie społeczeństwo, trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy przed sobą jeszcze
długą drogę.

Nie można zbudować silnego
społeczeństwa bez silnej rodziny.
Tymczasem rządowi nie zależy na
wspieraniu rodzin, a już najmniej
zależy mediom tzw. głównego nurtu, które od lat nachalnie promując
niemoralne zachowania, demoralizują kolejne pokolenia młodych Polaków, uderzając w polskie rodziny.
Podstawą zmian w naszym kraju
powinna być moralna odnowa społeczeństwa, a wraz z nią przyjdzie
wzrost poczucia odpowiedzialności
za państwo i solidaryzm narodowy,
którego w Polsce obecnie nie ma.
Nie czujemy między sobą wspólnoty, nie czujemy więzi, ani jedności
i nie obchodzi nas los drugiego człowieka, choć należymy do jednego
narodu, czyli do jednej rodziny.
Nie mamy czarodziejskiej różyczki, nie zmienimy sytuacji z dnia
na dzień, jednak gdy nasze społeczeństwo „osnową mądrości się
okryje, a serca nasze wypełni wiara
i dobroć”, wtedy Rycerze z pewnością się obudzą.

vv Monika Rusinek

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Można u nas:
dostać najnowszy katalog
obejrzeć nowości zamówić kosmetyki
lub zacząć z nami współpracę.

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

Kontakt: Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702; email: mpoznanska1@vp.pl
SPRZEDAM TOYOTĘ AVENSIS II 1.8 16V

ROK PROD. 2003. BOGATE WYPOSAŻENIE. SAMOCHÓD KUPIONY W POLSKIM SALONIE
I NA BIEŻĄCO SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE TOYOTY
PIERWSZY WŁAŚCICIEL , BEZWYPADKOWY ,GARAŻOWANY,
STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY
TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok. 25 000 zł

PORADY PRAWNE

NAJEM OKAZJONALNY

Najem okazjonalny to rozwiązanie wprowadzone do
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dniem
28 stycznia 2010 r. dla właścicieli lokali służących do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, będących
osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności
gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.
Umowa najmu okazjonalnego
powinna być zawarta na czas
oznaczony, nie dłuższy jednak
niż 10 lat. Umowa taka powinna być zgłoszona naczelnikowi
urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce
zamieszkania wynajmującego,
w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu. Jest to warunek, bez
spełnienia którego nie będzie
możliwa uproszczona procedura
eksmisyjna, dająca możliwość
ominięcia procesu sądowego
przeciwko niepłacącemu lokatorowi oraz niestosowanie przepisu o obowiązku zapewnienia
tymczasowego pomieszczenia.
Warunek ten nie wpływa jednak w żaden sposób na ważność
samej umowy najmu.

Aby w przyszłości móc skorzystać z uproszczonej procedury
eksmisyjnej, do umowy najmu
okazjonalnego lokalu dołącza
się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji
i zobowiązuje do opróżnienia
i wydania lokalu używanego na
podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie
wskazanym w żądaniu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu. Najemca zawierając
z właścicielem lokalu omawianą
umowę zobowiązany jest wskazać inny lokal, w którym będzie
mógł zamieszkać w przypadku
wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. W tym
celu niezbędne jest oświadczenie właściciela lokalu lub osoby
posiadającej tytuł prawny do
lokalu, do którego ma nastąpić
eksmisja, o wyrażeniu zgody na
zamieszkanie najemcy i osób
z nim zamieszkujących w loka-

lu wskazanym w oświadczeniu.
Na żądanie wynajmującego
oświadczenie to powinno być
sporządzone w formie pisemnej
z podpisem notarialnie poświadczonym.

Not a r ia l ne oświadcz en ie
najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku opróżnienia
i wydania mieszkania, będące
załącznikiem do umowy najmu okazjonalnego, stanowi
tytuł egzekucyjny równoważny
z wyrokiem. Jednak nie podlega
on wykonaniu przez komornika,
dopóki nie zostanie mu nadana klauzula wykonalności. Aby
taką klauzulę na wspomniane
oświadczenia uzyskać, wynajmujący musi w pierwszej kolejności
wystosować do najemcy, listem
poleconym lub za potwierdzeniem odbioru, żądanie opróżnienia lokalu z podpisem właściciela urzędowo/notarialnie
poświadczonym. Żądanie to
powinno zawierać: oznaczenie
właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy, wskazanie umowy najmu okazjonalnego
lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego oraz
termin, nie krótszy niż 7 dni od
dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby
z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
Dopiero po bezskutecznym
upływie terminu wyznaczonego
przez właściciela najemcy innym
lokatorom na wydanie mieszkania, właściciel może złożyć do
sądu wniosek o nadanie klauzuli
wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca dobrowolnie poddał się egzekucji. Do
takiego wniosku należy załączyć

wspomniane żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem
jego doręczenia najemcy albo
dowodem wysłania go przesyłką
poleconą, dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi
tytuł prawny do lokalu, którego
opróżnienia dotyczy żądanie
właściciela oraz potwierdzenie
zgłoszenia umowy właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego. Po nadaniu klauzuli wynajmujący może wystąpić do komornika o eksmisję nierzetelnego
lokatora.

Dobrowolne lub przymusowe
wykonanie żądania opróżnienia
lokalu musi jednak poprzedzać
wygaśnięcie stosunku najmu.
Umowa najmu okazjonalnego
lokalu wygasa po upływie czasu,
na jaki była zawarta, lub ulega
rozwiązaniu po upływie okresu
wypowiedzenia tej umowy. Jeżeli
po tym fakcie najemca dobrowolnie nie opuścił mieszkania,
właściciel może wystosować
do najemcy powyższe żądanie
opróżnienia lokalu.

Co ważne, zawarcie umowy
najmu okazjonalnego dodatkowo
można uzależnić od wpłacenia
przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności
z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących jej
w dniu opróżnienia lokalu oraz
ewentualnych kosztów egzekucji
obowiązku opróżnienia lokalu.
Kaucja nie może przekraczać
sześciokrotności miesięcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu
obowiązującej w dniu zawarcia
umowy najmu.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

OD POCZĘCIA DO PORODU
z Nowym Szpitalem w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu oferuje wszystkim Paniom kompleksową opiekę ginekologiczno – położniczą, zapewniąc
fachową opiekę udzielaną przez wykfalifikowaną kadrę medyczną:
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Pacjentki w poradniach Nowego Szpitala w Olkuszu
mają możliwość wyboru lekarza prowadzącego,
który zajmie się prowadzeniem ciąży przez cały
okresu jej przebiegu. Zapewniamy także, wszystkie
niezbędne badania obowiązujące oraz badania
dodatkowe.
Bezpłatna Szkoła Rodzenia
Żeby poród stał się mniej stresujący, a rodzice byli
do niego przygotowani, zapraszamy do Szkoły
Rodzenia Nowego Szpitala w Olkuszu, która przygotowuje do świadomego
i bezpiecznego porodu. Proponujemy cykl zajęć,
podczas których mama i osoba jej towarzysząca
zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego
opiekowania się maleństwem, ale przede wszystkim
przygotowują się do porodu. Wykłady teoretyczne
oraz zajęcia ruchowe i oddechowe, prowadzone są
przez wykfalifikowany personel medyczny. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, więc
zadawanie pytań, dyskutowanie o problemach,
nie jest krępujące.
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
W Nowym Szpitalu w Olkuszu przyszła mama
może rodzic w obecności swojego partnera na tzw.
sali porodów rodzinnych, która zapewnia intymną
atmosferę podczas tak ważnego wydarzenia dla
całej rodziny. Można również skorzystać
z wanny przystosowanej do porodu w wodzie.
Szpital dysponuje także salą do cesarskich cięć
oraz salą ogólną.
Śmiać się zamiast płakać i krzyczeć z bólu? To
możliwe dzięki podawaniu rodzącym kobietom
podtlenku azotu, czyli gazu rozweselającego. Ta

bezpieczna dla matki i dziecka forma znieczulenia
jest bezpłatna i podawana na życzenie rodzącej.
Kobieta podczas porodu samodzielnie dawkuje
sobie środek w miarę indywidualnych potrzeb,
który łagodzi ból i stres związany z porodem.
Dodatkowo pacjentka na życzenie ma możliwość
skorzystania z bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego, które łagodzi ból przy porodzie. Znieczulenie wykonywane jest w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa. Ta bezpieczna metoda znieczulenia,
wymaga przed porodem konsultacji anestezjologicznej.
Oddział Ginekologiczno - Położniczy można odwiedzić przed porodem i zobaczyć, czy warunki,
jakie oferuje Nowy Szpital w Olkuszu spełniają
oczekiwania przyszłej mamy i jej dziecka.
Oddział Noworodków
Dzieci urodzone w Nowym Szpitalu w Olkuszu od
pierwszych sekund życia są pod opieką specjalistów neonatologów i doświadczonych pielęgniarek, które pomagają pacjentką wcielić się w rolę
mamy udzielając wszelkiej pomocy oraz wyjaśniając
rodzące się wątpliwości. Każdy noworodek po
urodzeniu otrzymuje szczepionki, które podaje
się w pierwszych dniach życia noworodka, mają
także wykonywane badania przesiewowe m. in.
badanie słuchu.
Poradnia Konsultacyjna
Rozwoju Noworodka i Wcześniaka
Każdy rodzic może przyjść z niemowlakiem i zasięgnąć porady specjalisty z dziedziny neonatologii
oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące
zdrowia swojego maleństwa. Poradnia obejmuje

opieką medyczną dzieci do 1 roku życia, noworodki
przedwcześnie urodzone i noworodki donoszone.
Czuwa nad ogólnym rozwojem niemowlęcia dzięki
wizytom kontrolnym. Wizyty w Poradni udzielane
są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie), ale konieczne jest skierowanie z oddziałów
szpitala lub od lekarzy POZ.
Więcej informacji można uzyskać na stronie
internetowej Nowego Szpitala w Olkuszu:
www.nowyszpital.pl/olkusz

ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649
DOSTAWCA:
wędlin, mięsa, drobiu, nabiału, warzyw i art. spożywczych

Już jesteśmy w Olkuszu!!!

•
Wszystko czego potrzebujesz
pod jednym dachem
•
Sprzedaż stacjonarna
•
Sprzedaż z dowozem na telefon
•

Zapraszamy
do współpracy!

czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00
sobota:
od 5:00 do 10:00

Reklamy

Betoniarnia PRO-BET Sp. J.
OLKUSZ

WOLBROM

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLEWIN 50c

UL. BRZOZOWSKA 2

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

E
N
J
Y
C
N
E
KONKUR
CENY!!!

Oferujemy również gamę prefabrykatów z wibroprasy:
• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

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

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

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe
Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 032 754 77 40-42
fax. 032 754 79 79

Hurtownia
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

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

INFORMACJA DOTYCZĄCA
REMONTU MOSTU W KLUCZACH

Od 24 września trwa remont mostu w Kluczach. W związku z tym występują utrudnienia
w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zmiany w rozkładach jazdy dotyczą linii: 470, 471, 472, 476 i 477.

Linie 470 i 471 kursują objazdem przez Golczowice.
472, 476 i 477 większością kursów dojeżdżają do Chechła Malinki, następnie
pasażerowie muszą przejść przez kładkę i przesiąść się do podstawionego autobusu.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi rozkładami jazdy zamieszczonymi
na przystankach autobusowych i na stronie internetowej www.zkgkm-olkusz.pl.
Za utrudnienia przepraszamy

KĄCIK KOLEKCJONERA

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW W BOLESŁAWIU

KONIEC WAKACJI

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW

Wakacje już się skończyły dla wszystkich. Koniec naszych najczęściej branych
urlopów w lipcu i sierpniu. Koniec wakacji dla dzieci szkół podstawowych i średnich.
Koniec wakacji dla studentów. Pozostaje tylko trzy miesiące do zakończenia roku.
Narodowy Bank Polski, który w okresie lipca i sierpnia prowadził dziwną politykę
emisyjną, na te ostatnie 3 miesiące nie obciąża nas zbytnio swymi emisjami. I
dobrze, bo mamy na co wydawać pieniądze. 14 sierpnia wyemitowano 2 złote z
serii okrętów – okręt „Orzeł”, następna moneta z tej serii okręt „Dragon” wejdzie
do obiegu 18 października b.r.

20 września weszły do obiegu 3 monety (2 złote, 10 złotych, 200 złotych) o
tematyce Bolesław Prus. Kto zacz Bolesław Prus – nie trzeba nikomu przypominać, tym bardziej że monety o tej tematyce Bank Polski emitował już w latach
70-tych. Ważne jest jednak to, że od paru miesięcy NBP znacznie obniża nakłady
monet okolicznościowych. To zapewne wpływa na zwiększenie zainteresowania
kolekcjonerów polskimi monetami. Nie bez znaczenia jest też łatwe do zauważenia
starania NBP o atrakcyjniejsze formy emisji. Ostatnie dwie emisje monet srebrnych
oferuje w eleganckich folderach emisyjnych. Nareszcie decydenci zrozumieli czym są
monety okolicznościowe dla kolekcjonerów. Zainteresowanie monetami srebrnymi
i złotymi zwiększa się też zapewne w momencie wzrostu cen samego kruszcu. A
ceny złota i srebra znów pną się w górę. Wszystkie te czynniki: dbałość o wygląd
emisji, niższe nakłady, wzrost cen kruszców – radują kolekcjonerów i dają nadzieję
na wzrost cen nabywanych walorów.
Obserwując niszę kolekcjonerską, nie tylko numizmatykę, również inne dziedziny tego hobby, daje się zauważyć
dziwną zależność. Dzisiaj bardzo rzadko w naszych szkołach istnieją kółka hobbystyczne. Wychowanie dzieci to nie
tylko pogłębianie wiedzy poprzez kółka tematyczne. Również ważne jest krzewienie wśród młodzieży zainteresowań
czysto prywatnych. Odskoczni od i tak przeciążonego młodego umysłu nieraz zgoła niepotrzebną nikomu wiedzą. Nie
daje się dzieciom nic dla ich przyjemności, nic co w wolnych chwilach absorbowało by im czas i dawało wypoczynek.
Dziwi nas tylko to że w wolnych chwilach gdzieś znikają, zadają się z podejrzanym towarzystwem, wręcz wtapiają się
w grupy wzajemnej adoracji. Często przy tym nadużywając alkoholu, „dopalaczy” czy gorszych jeszcze w skutkach
narkotyków o wiele łatwiej dostępnych niż nam się wydaje. Dla wszystkich – rodziców, nauczycieli – utrapieniem staje
się wolny czas dzieci. W każdej szkole jest komitet rodzicielski. Przede wszystkim zajmuje się, z tego co wiem, różnego
rodzaju wspomaganiem pracy nauczycieli. Organizacją wycieczek, bali itp. – i chwała im za to. Wszyscy „walczą” na
swój sposób z patologiami wśród młodzieży. Czy jednak o walkę tu chodzi. Gdy przychodzi ta chwila – to już w zasadzie
jest za późno. Może czas przywrócić w szkołach, to co kiedyś za czasów mojej młodości było popularne. Pozalekcyjne
i szkolne kółka zainteresowań. Kółka filatelistyczne, numizmatyczne, akwarystyczne, turystyczne itp. Nie wyobrażam
sobie by w szkołach nie było nauczycieli o takich prywatnych zainteresowaniach, którzy z chęcią podzielą się swoją
wiedzą i doświadczeniem. Nie zawsze ważne są tylko pieniądze. Być może w ten sposób osiągną też coś co w dzisiejszych czasach zanika wśród stosunków między uczniami i nauczycielami: prestiż, szacunek, podziw i barnie przykładu.
Może warto by dorośli podeszli w inny sposób do wychowywania swych dorastających pociech. Może warto zwrócić
im uwagę na coś więcej niż podejrzane kluby, dyskoteki, „imprezy”. Dajmy tym młodym ludziom szansę samorealizacji,
ale zaszczepmy im jakąś ideę, którą mogą realizować sami według własnego pomysłu. Bowiem najlepszą metodą na
chorobę jest profilaktyka, a nie późniejsze leczenie.
Dla przypomnienia w grudniu NBP wprowadzi do obiegu dwie monety z serii „Polsy malarze XIX i X X
wieku – Piotr Michałowski”.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

DAM-BER

PROMO
CJ
DO KAŻ A!!
DEGO
PRZEGL
ĄDU
MYCIE G
RATIS
LUB UPO
MINEK

• AUTO SERWIS • GEOMETRIA KÓŁ (ZBIEŻNOŚĆ) •
• KLIMATYZACJA PROMOCJA 99 zł •
• SERWIS OPON • CZĘŚCI SAMOCHODOWE •

NOWO OTWARTA MYJNIA BEZDOTYKOWA,
DWUSTANOWISKOWA ZAPRASZA
Bolesław, ul. Główna 67a
tel. 32 642 38 18, 504 852 677

Informacje

7

OLKUSZ Czy kontrowersyjna reforma wyjdzie poszkodowanym „na zdrowie”?

Wielkie zmiany w dyspozytorniach Pogotowia
Ogromne kontrowersje budzi podjęta przez Wojewodę Małopolskiego decyzja o centralizacji
systemu zarządzania zasobami ratownictwa medycznego. W praktyce oznacza ona, iż mieszkańcy
powiatu olkuskiego wybierając numer na pogotowie, niebawem nie dodzwonią się do dyspozytorni
w Olkuszu. Ta będzie zlikwidowana! Jej funkcje przejmie centralna dyspozytornia w Krakowie.
W województwie małopolskim
powstaną dwie centralne dyspozytornie: w Krakowie oraz w Tarnowie. Dzwoniąc na pogotowie
z terenu powiatu olkuskiego nie
dodzwonimy się już do dyspozytora, którego siedziba dotychczas
zlokalizowana była w olkuskim
szpitalu. Teraz słuchawkę odbierze
przeszkolony pracownik w Krakowie. Centralna dyspozytura
obsługiwać będzie powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski,
wadowicki, miechowski, suski,
myślenicki, nowotarski, wielicki,
proszowicki, tatrzański, krakowski
ziemski oraz miasto Kraków. – To
ogromny powierzchniowo teren.
Dotychczasowi dyspozytorzy, którzy pracowali w Olkuszu, doskonale znali teren całego naszego

powiatu i szybko wysyłali zespoły
ratownictwa medycznego do udzielania pomocy we wskazane miejsce. Teraz ta sytuacja się zmieni,
bo zgłoszenia będą przyjmowane
nie w Olkuszu, ale w Krakowie.
To jakiś nonsens! Konsultowałem tą sprawę ze środowiskami
medycznymi. Znaczna ich część
podkreśla, że utworzenie jednego
dużego systemu zarządzania może
wydłużyć czas przyjazdu karetki –
mówi poseł Jacek Osuch.
Ponadto poseł PiS podnosi
kolejne wątpliwości. W centralnej
dyspozytorni w Krakowie zlokalizowano zaledwie 12 stanowisk.
– Obawiam się, że może dojść
do sytuacji, w której dzwoniący
o pomoc będą musieli odczekać
kilkadziesiąt sekund, gdyż część

stanowisk w newralgicznym
momencie może być zajęta. Co
wtedy? – pyta poseł Osuch. Parlamentarzysta widzi także kolejne
niebezpieczeństwa. – Część miejscowości w naszym województwie
ma takie same nazwy. Po wprowadzeniu tego systemu w innych
powiatach zdarzały się przypadki, że karetka zamiast jechać do
miejscowości, gdzie oczekiwali na
nią poszkodowani, pojechała do
miejscowości z zupełnie innym
powiecie, ale o tej samej nazwie.
Bardzo negatywnie oceniam
pośpiech przy wprowadzaniu
tego systemu. Uważam, że należało zostać przy dotychczasowej,
sprawdzonej organizacji – dodaje
olkuski poseł Jacek Osuch.
Co ciekawe podobne wątpliwo-

ści mają także lokalni samorządowcy. Radni Sejmiku zaapelowali do wojewody o wycofanie
się z realizacji tego projektu. Ten
jednak twierdzi, ze decyzja zapadła i jest nieodwracalna. Według
harmonogramu, od 1 lutego 2013
roku pozostaną na terenie naszego
województwa tylko dwie dyspozytornie. – Platforma Obywatelska obiecywała nam przed
wyborami poprawę sytuacji
w służbie zdrowia. Tymczasem
dziś kolejki do lekarzy specjalistów są coraz większe, a teraz
dodatkowo zafundowano nam
ogromne zamieszanie w ratownictwie medycznym – kończy
parlamentarzysta PiS Jacek Osuch.

vv Łukasz Kmita

WOLBROM

Łukasz Kmita szefem PiS w gminie
W poniedziałek odbyły się wybory do zarządu komitetu gminnego PiS w Olkuszu. Na nową
kadencje wybrany został 5 osobowy zarząd.
Poseł Jacek Osuch, Ryszard
Roterman, Andrzej Wójcik,
Andrzej Cwikliński i Łukasz Kmita – to nowy zarząd komitetu Prawa
i Sprawiedliwości w mieście i gminie Olkusz. Nowe władze zostały
wybrane podczas poniedziałkowego zebrania członków partii. Do
wyborów na członków Zarządu
kandydowało 11 osób. Z pośród
nich pięcioro, którzy otrzymali
największa liczbę głosów zostało
wybranych członkami zarządu.
Z uwagi na liczne obowiązki
zarówno w Warszawie, Krakowie
jak i powiecie poseł Jacek Osuch,

który uzyskał największa liczbę
głosów w wyborach do zarządu
gminnego, zrezygnował z ubiegania się o szefowanie olkuskim
strukturom PiS. Poseł Osuch
pozostaje wciąż szefem i liderem
struktur powiatowych PiS oraz jest
członkiem Zarządu Okręgowego
w Krakowie.
W wyborach na przewodniczącego komitetu gminnego PiS w
Olkuszu największa liczbę głosów
otrzymał Łukasz Kmita. Jak zapowiedział nowowybrany przewodniczący, głównym priorytetem działalności nowego zarządu będzie

Czas na wzrok
zachowaj ostrość
wzroku po 40+

Przekroczenie czterdziestego roku życia dla każdego ma znaczenie symboliczne. Mamy już ustabilizowaną sytuację zawodową, dzieci dorastają
oraz zdobyliśmy bezcenne życiowe doświadczenie.
Jednakże wraz z nadejściem 40. czy 50. roku życia
nasz wzrok ulega w naturalny sposób pogorszeniu.
Jednym z powodów jest prezbiopia - zaburzenie, które występuje,
gdy jest nam trudniej rozpoznać
i przeczytać obiekty z bliska. Stan
ten spowodowany jest mniejszą
elastycznością soczewki oka, co
wiąże się z gorszym widzeniem.
Po przekroczeniu sześćdziesiątego
roku życia Twój wzrok powinien
się ustabilizować. Jednakże u niektórych osób może się on nadal
pogarszać. Z wiekiem zwracamy
większą uwagę na nasze zdrowie,
a w szczególności na oczy. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby
skonsultować się ze specjalistą,
jeśli pojawią się jakiekolwiek
niepokojące objawy. Nawet jeśli
uważasz, że widzisz dobrze,
pamiętaj o konieczności regularnego badania wzroku. Optymalnie
powinno się je wykonywać dwa
razy w roku, lub częściej, jeśli tak
zaleca specjalista.
Zdrowe oczy = szczęśliwe życie
Wzrok jest jednym z najważniej-

szych ludzkich zmysłów - oczy
przekazują nam 80% informacji
o otaczającym nas świecie. Dobry
wzrok jest konieczny, aby żyć zdrowo i szczęśliwie.
Co należy robić,
aby zachować zdrowie oczu?
Szybko, prosto, obowiązkowo.
Po pierwsze, regularnie badaj swój
wzrok. Badanie wzroku jest całkowicie bezbolesne i zajmuje tylko
kilkanaście minut. Przy pomocy
nowoczesnego sprzętu diagnostycznego możemy zapoznać się ze
stanem Twojego zdrowia w ciągu
kilku minut, a także wydać stosowną diagnozę i zalecenia.
Zapraszamy na bezpłatne badanie ostrości wzroku: 8, 9, 11, 13,
15, 16, 18, 20 PAŹDZIERNIKA
w Kluczach ul. Zawierciańska 4,
tel 501-506-547.
PROMOCJA!!!
SZKŁA PROGRESYWNE
OD 300 ZŁ ZA PARĘ

OPTYK OKULISTA - PATRZ STR. 1

dalsza aktywizacja członków PiS.
– Chcemy jeszcze mocniej pracować zarówno dla Polski jak i dla
naszej Małej Ojczyzny - Olkusza.
Mamy świadomość, że Platforma
psuje państwo. Już od teraz chcemy przygotowywać się do wyborów samorządowych poprzez
wspólne tworzenie programu,
który będzie szansa na rozwój
Olkusza. Ważnym elementem
naszej działalności będzie rozbudowa struktur młodzieżówki,
która już w tej chwili liczy 15
osób – podkreślał Łukasz Kmita.
Nowowybrany przewodniczący

Kmita podziękował posłowi Jackowi Osuchowi za wsparcie oraz zdobywanie coraz większego doświadczenia pod okiem doświadczonego
polityka, jakim jest niewątpliwie
olkuski parlamentarzysta PiS.
Dwa tygodnie temu wybory
odbyły się także w komitecie PiS
w Wolbromiu. Szefem struktur
wolbromskiego PiS-u został Sławomir Rosiek.

vv PiS Olkusz

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

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

ALERGO-MED

Autoryzowany Gabinet Biorezonansu
• RZUĆ PALENIE!! Najskuteczniejsza w Polsce metoda
rzucania palenia opracowana przez lekarzy metoda BRT!
• POZBĄDŹ SIĘ ALERGII !!
Bezbolesne, komputerowe testy alergiczne, odczulanie bez leków
• INNE TERAPIE METODĄ BRT
Olkusz, ul.K.K.Wielkiego 28, przychodnia obok Skarbka (2 piętro )
tel: 511 998 966, www.alergo-med.pl
WAKACYJNA PROMOCJA Testy alergiczne (90 alergenów) 99zł

AUTO MECHANIKA
ELEKTRYKA

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu
knpolkusz@wp.pl
tel. 513 949 580
knpolkusz.cba.pl
facebook.com/KNP.Olkusz

• Wolność • Własność •

W sobotę, 29 września o 14.00 w klubie „Kubuś” na Słowikach
odbyło
• Sprawiedliwość
• się
spotkanie z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem, byłym prezesem
Unii Polityki Realnej i byłym sędzią Trybunału Stanu, a obecnie znanym
publicystą, zorganizowane przez Kongres Nowej Prawicy w Olkuszu.
Przewodnią częścią spotkania był wykład pt. „Dobry „zły” liberalizm”, podczas
którego Michalkiewicz starał się wyjaśnić słuchaczom, czym liberalizm jest, a czym
nie jest. W ciągu ponad trzygodzinnego spotkania poruszono problematykę ideologii
politycznych i fundamentów cywilizacji łacińskiej, wraz z omówieniem podstaw doktryny
konserwatywnego liberalizmu oraz zagrożeń ze strony jej przeciwstawnego nurtu, czyli
liberalizmu demokratycznego. Dużo miejsca poświęcono tematyce wolności gospodarczej
i jej wpływowi na dobrobyt i niezależność człowieka.
Po zakończeniu wykładu była możliwość zadawania pytań. Przeważająca ich część
dotyczyła problemów polskiej polityki wewnętrznej i stosunków międzynarodowych
oraz historii najnowszej i ekonomii. Pytano o wpływ historii na teraźniejszość oraz
dług publiczny, który redaktor powiązał z „życiem ponad stan” oraz z odejściem od
parytetu złota.
Organizator wizyty, Kongres Nowej Prawicy w Olkuszu pragnie podziękować wszystkim
uczestnikom za przybycie, a członkom partii i jej sympatykom za pomoc w jego
zorganizowaniu. Dla osób niemogących wziąć udziału dostępne jest całe nagranie
w serwisie youtube.pl na kanale CEPERolkV4
KNP Olkusz

AUTO-SZYBY

MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE
Sprzedaż • Montaż • Naprawa

WULKANIZACJA • WYMIANA OPON

P.K.S. Olkusz
Al. Tysiaclecia 1
tel. 511-410-570

Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
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„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej
oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych
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w części lub całości bez jego zgody.

8

Reklamy

PACIEJ

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY
„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ
UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61

POKRYCIA
dachowe

gwarancja do 40 lat

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

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

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

INWESTYCJE „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl
Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne • roboty remontowe
• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

