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• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP •

tel. 662 660 373
www.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych
Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

U W A G A !!!!!!!!

POGOTOWIE DOMOWE - ZŁOTA RĄCZKA
Duża rozpiętość w działaniu, od mycia okien po nową aranżację
mieszkań, domu, poprzez naprawy ślusarskie, wodno-kanalizacyjne

PRZYKŁADOWE INNE DZIAŁANIA
• Ścianki RG /gipsowe/ • podwieszane sufity •
• Przywóz mebli własnym transportem zgodnie ze wskazaniem
z katalogu następnie montaż w mieszkaniu, biurze •
• Uzupełnianie uszkodzonych płytek podłogowych, ściennych •
• Ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie budownictwa •

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, przedsiębiorców prywatnych, firm państwowych.

tel. 530 819 919
SALON KOTŁÓW C.O.

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

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

ECO-DOM

Olkusz , ul. Sikorka 65
tel./fax 32 647 00 35, kom. 603 463 034
e-mail: eco-dom1@tlen.pl

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

PROJEKTOWANIE W 3D

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

MEBLE NA WYMIAR

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

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

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

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

• Nowoczesne Laptopy • Szybkie Komputery •
• Tanie kasy fiskalne •
• Wszystko, czego potrzebujesz do komputera •
Profesjonalny serwis:
Usługi związane z pełnym zakresem
serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

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

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 730 - 1600, Sob 800 - 1400

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

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

WOBUD

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

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

2

Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

O pracy – w Ekonomiku

Na debacie „Unia młodych. Jak UE powinna walczyć z bezrobociem wśród młodych
ludzi?” z ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
spotkała się olkuska młodzież. Dyskusja odbyła się 23 września w auli Zespołu Szkół nr
3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu, popularnie zwanego „Ekonomikiem”.
Oprócz ministra, w charakterze gości specjalnych udział wzięli także
m.in.: posłanka na Sejm RP Lidia Gądek, przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, starosta olkuski Jerzy
Antoni Kwaśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu
Małgorzata Adamczyk-Kurzak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury
i Kultury Fizycznej Waldemar Mendak oraz Maciej Zdziarski – prezes
Instytutu Łukasiewicza z Krakowa.
Prezes Zdziarski we wprowadzeniu przytoczył wyniki badań, które
mówią, iż w maju 2013 bezrobocie wśród osób do 25. roku życia sięgnęło
w Europie 23 %. W tym przedziale wiekowym bez pracy pozostaje 6 mln
osób. Jak podaje Eurostat, w najtrudniejszym położeniu są młodzi Hiszpanie – ponad połowa z nich (56,4 %) nie ma pracy. Niewiele lepiej jest
w Portugalii (42,5 %) i we Włoszech (40 %). W Polsce bez pracy pozostaje
prawie 30 % młodych obywateli.
Do końca 2020 r. Unia Europejska chce przeznaczyć na walkę z bezrobociem – w ramach programu „Gwarancja dla młodych” – łącznie 8 mld
euro. Ponadto UE rekomenduje wprowadzenie zasady czterech miesięcy.
Ma być to maksymalny okres bezrobocia dla młodych Europejczyków od
chwili utraty pracy albo ukończenia szkoły. W tym czasie osoby poniżej
25. roku życia mają otrzymywać oferty pracy i mieć możliwość dalszej
edukacji albo szkolenia zawodowego.
Do Polski z programu „Gwarancja dla młodych” na aktywizację zawodową
i miejsca pracy w latach 2014–2015 trafią 2 mld zł. Pieniądze mają być
przeznaczone m.in. na szkolenia i staże.
Po wprowadzeniu Zdziarski, który był moderatorem spotkania, zdawał
pytania gościom specjalnym. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz
opowiadał m.in. o tym, jak rozwiązuje problemy z bezrobociem wśród
ludzi młodych w Polsce oraz o jego pomysłach na przyszłość. Wspomniał
także o tym, jak ważne jest przywrócenie szacunku do każdej wykonywanej
pracy. Za przykład podał jeden z amerykańskich uniwersytetów, gdzie praca
rektora uczelni jest tak samo ważna jak praca pani dbającej o czystość. Ich
praca bowiem składa się w sumie na sukces całej instytucji.
Jednym ze sposobów skutecznego rozwiązywania problemów bezrobocia
wśród ludzi młodych jest polityka państwa dotycząca edukacji zawodowej,
która daje szanse na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy przez
absolwentów takich szkół. Tak, aby na rynek pracy trafiało jak najwięcej osób z umiejętnościami i wykształceniem, których w danym czasie

potrzebują pracodawcy.
Ograniczony czas spotkania sprawił, że niektórzy czuli niedosyt. Mamy
nadzieję, że Instytut Łukasiewicza nie powiedział jeszcze ostatniego
słowa i za jakiś czas zorganizuje ponownie takie spotkanie w Olkuszu.
Po zainteresowaniu sądząc, na pewno warto.
Warto też wspomnieć, że Starostwo Powiatowe w Olkuszu zamierza
w przyszłym roku zorganizować spotkanie młodych z powiatu olkuskiego
oraz powiatów partnerskich z Niemiec i Ukrainy. Jednym z tematów na
pewno będzie praca, więc młodzież będzie mogła porozmawiać na ten
temat ze sobą i, mamy nadzieję, z osobami kreującymi politykę dotyczącą
tej kwestii w skali Polski i UE.
Poniedziałkową debatę przygotowała Fundacja Instytut Łukasiewicza
w Krakowie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

„STREFA 50+ REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB
PO 50 ROKU ŻYCIA” oraz „SPRAWNI W PRACY”
Dnia 18 września 2013 roku w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu
odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektów „STREFA 50+ REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB PO 50
ROKU ŻYCIA” oraz „SPRAWNI W PRACY”.
Celem projektów jest: podniesienie zdolności do zatrudnienia osób po
50 roku życia oraz osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
pochodzących z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego
i wadowickiego przez wyposażenie ich umiejętności i/lub kwalifikacje
ułatwiające im integrację społeczno-zawodową.
Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektów jest Społeczna
Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu. W ramach w/w projektów
uczestnicy będą mogą skorzystać z:
• Poradnictwa i szkolenia przygotowującego do powrotu na rynek pracy,
• Kursu zawodowego,
• Stażu zawodowego,
• Pośrednictwa pracy,
• Materiałów i stypendium szkoleniowego, cateringu, zwrotu kosztów
dojazdu dla osób mieszkających poza miejscowością, w której
odbywa się szkolenie.

Z dziejów Powiatu Olkuskiego
Opowieści z pamięci
W sierpniu, staraniem Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Starostwa
Powiatowego w Olkuszu, ukazała się
książka autorstwa Anny Szopowej
i Wojciecha Banaszaka zatytułowana:
„Opowieści z pamięci. Wspomnienia
Anny z Sewerynów Szopowej oraz słów
kilka wnuka o Autorce i jej bliskich,
a także o czasach, w których przyszło im
żyć”. Na październik zaplanowano cykl spotkań promocyjnych,
poświęconych książce i jej autorce.
Rzecz obejmuje lata 1894-1939 i dzieje się w obecnej gminie Trzyciąż (wówczas
Jangrot), we wsiach: Porąbka i Zagórowa. Bardzo ciekawą postacią jest nieżyjąca
już autorka dzieła.
– Anna z Sewerynów Szopowa – jak wspomina jej wnuk Wojciech Banaszak – urodziła
się 23 maja 1894 r., w rodzinie chłopskiej (jej dziadek był jeszcze chłopem pańszczyźnianym) w Małopolsce. W momencie wybuchu I wojny światowej skończyła 20
lat, a kiedy Polskę znów rozgrabiały dwa sąsiednie mocarstwa – liczyła ich sobie 45.
U schyłku swojego życia, kiedy Ojczyzna zbliżała się do kolejnego przełomu – była
„z dziewięcioma krzyżykami na karku”. Wtedy to własnoręcznie spisała wspomnienia
młodości – drobiazgowo opisała życie własne i swoich bliskich, doprowadzając tę
opowieść niemal do 1939 roku. A że pamięć miała wyśmienitą, Jej wspomnienia są
obszerne i bogate w szczegóły życia codziennego, o jakich współcześni czasem nie
wiedzą nic! Ponadto znalazłem w tych wspomnieniach bardzo ciekawe informacje
związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, jak na przykład dylematy legionistów związane z decyzją o podpisaniu pruskiej „lojalki”. Opisała też, jak „szło
nowe” – była przecież świadkiem powstawania i „wejścia pod strzechy” większości
wynalazków i udogodnień, które nam, żyjącym w XXI wieku, wydają się zupełnie
naturalne. Do 1966 r. mieszkała w Zagórowej, wsi w gminie Trzyciąż (wówczas
gmina Jangrot) i to właśnie tych okolic, tego regionu i tutejszych zwyczajów dotyczy
ta książka. Anna Szopowa zmarła w 1995 r., w 101 roku życia!
Właściciel praw autorskich do książki, mieszkający w Szczecinie Wojciech Banaszak, udostępnił maszynopis do wydania, chcąc, by ten bardzo interesujący materiał
o wielkich zaletach historycznych i literackich stał się szerzej znany.
Cykl spotkań promocyjno-informacyjnych rozpocznie się w piątek 19 października
o 18:30 w Galerii Sztuki Współczesnej BWA przy ul. Szpitalnej w Olkuszu. Duża
impreza promocyjna planowana jest 19 października o 17:00 w Klasztorze Sióstr
Norbertanek w Imbramowicach. Kolejne spotkania odbędą się 21 października w Domu
Kultury „Papiernik” w Kluczach oraz 30 października w Domu Kultury w Wolbromiu. Wydanie książki oraz jej promocja zostały sfinansowane w 80% ze środków
Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” w ramach Małych Projektów 2013.

Jesteśmy przygotowani by wziąć
odpowiedzialność za Polskę!

Chcą zmienić Polskę na kraj, w którym będzie się opłacało być człowiekiem
uczciwym. Rodzina będzie wspierana przez państwo, a młodzi ludzie otrzymają
pomoc w zdobyciu własnego „m”. Są jednak dwa warunki: jedność na prawicy
i zwycięstwo w wyborach zarówno parlamentarnych jak i samorządowych –
taki przekaz płynął z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy w niedzielę
na zaproszenie posła Jacka Osucha spotkali się z mieszkańcami Olkusza.
Po raz kolejny Srebrny Gród stał się
ważnym miejscem na mapie objazdu
po Polsce liderów PiS. Do Olkusza przyjechali Wiceprezes Prawa
i Sprawiedliwości, przewodnicząca PiS w Małopolsce, a zarazem
Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Beata Szydło oraz szef
krakowskich struktur okręgowych
Andrzej Adamczyk. Rozmawiano
m.in. o bezrobociu, niżu demograficznym oraz o założeniach programowych i dalszych planach partii.
– W naszym kraju sytuacja gospodarcza jest bardzo zła. Jednocześnie ogromne środki publiczne są
w wielu przypadkach marnotrawione. Prawo i Sprawiedliwość
ma pomysł na uzdrowienie sytuacji jaka panuje w Polsce. Przy
obecnych fatalnych rządach PO
i PSL-u z dnia na dzień zwiększa
się grupa osób, która popada w biedę i problemy finansowe. Młodzi
musieli za chlebem wyjechać za
granicę. Po drugiej stronie jest
niewielka grupa osób, którym się
powodzi i którzy na tej biedzie
się bogacą. Kryzys najbardziej
odczuwają biedni – zaznaczyła
Beata Szydło. Pytana czy politycy
PiS widzą rozwiązanie tej sytuacji
odpowiadała: – Pieniądze w Polsce
na tworzenie nowych miejsc pracy są. Tylko są one nieefektywnie
wykorzystywane. Trafiają one do

lobbystów i oligarchów na rynku.
Dlatego PiS przygotowało Narodowy Program Zatrudnienia, który ma
ożywić dramatyczną sytuację na rynku pracy, szczególnie w mniejszych
miejscowościach, gdzie bezrobocie
przekroczyło 15 procent i stało się
prawdziwą plagą społeczną. W tym
dokumencie postawiono szczególny
nacisk na rozwój polskiej gospodarki.
Jak zapowiadali obecni na spotkaniu parlamentarzyści, aby ratować
budżet państwa należy opodatkować
zagraniczne hipermarkety. Do tej pory
większość z nich była z tego podatku
zwolniona, co nie sprzyjało uczciwej konkurencją z lokalnymi kupcami. Tam gdzie pojawiał się market
padało kilkanaście małych sklepików,
a ludzie tracili pracę. Po raz kolejny
podkreślono także konieczność opodatkowania banków.
W ocenie wiceszefowej Komisji
Finansów Publicznych prawo dzięki
tzw. umowom śmieciowym pomaga
stawać się konkurencyjnymi tylko
tym firmom, które zatrudniają pracowników na gorszych warunkach.
Trzeba to jak najszybciej zmienić. Po
wprowadzeniu Narodowego Programu Zatrudnienia pracodawcy mogliby odliczać koszty zatrudnienia pracowników. – Chcemy doprowadzić
do tego, żeby ci którzy uczciwie
płacą podatki czuli się bezpiecznie. Chcemy, żeby wiedzieli, że

Państwo stoi
po ich stronie. Uszczelnimy system prawny.
Wielkie firmy nie będą mogły
w majestacie prawa omijać podatków, tak jak się dzieje to do tej
pory. – zapowiadała Beata Szydło.
Po spotkaniu zapytaliśmy olkuskiego parlamentarzystę Jacka Osucha
o wnioski i podsumowanie z kolejnego już spotkania polityków Prawa
i Sprawiedliwości na terenie powiatu
olkuskiego.
– Na spotkaniach chcemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców,
których codziennie dotyka problem
bezrobocia, podwyżek opłat czy
braku perspektyw. Widać, że wiele osób ma ciekawe i godne uwagi
propozycje jak zmienić nasz kraj
na lepsze. W wielu przypadkach
stają się one elementami naszego
programu, który jest tworzony
przez ludzi i dla ludzi. Uważamy,
że każdy głos jest ważny i cenny.
Pewnie dlatego zawsze na organizowanych spotkaniach frekwencja
nas pozytywnie zaskakuje. Cieszymy się także gdy mieszkańcy na co
dzień, w naszych biurach poselskich
zgłaszają swoje uwagi i problemy.
Od początku roku prawie 500 osób
skorzystało z bezpłatnej pomocy
prawnej udzielonej tylko w moim
biurze poselskim w Olkuszu – tłumaczy poseł Osuch.

Informacje
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że odchodzę z klubu radnych PiS. Moją
decyzję z żalem uzasadniam brakiem możliwości nawiązania współpracy z przewodniczącym klubu panem
Łukaszem Kmitą.
Nie jest tajemnicą, że od samego początku zawiązania
się klubu w Radzie Miejskiej, tej współpracy nie było.
Swoją decyzją o rezygnacji z członkostwa ustępuję panu
przewodniczącemu, pragnąc jednocześnie za wszelką cenę w zbliżającym się okresie przedwyborczym uniknąć bratobójczej walki wewnątrz
naszego klubu.
Od tego momentu w Radzie Miasta sprawuję dany mi przez społeczeństwo mandat w sposób niezależny od działań partyjnych.
Beniamin Maciej Bujas
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FELIETON

Czy w Olkuszu będą zmiany?
17 września 2013r. na ostatniej sesji Olkuskiej Rady Miejskiej radni wystosowali do burmistrza interpelacje, których
realizacja może poprawić warunki życia wielu mieszkańców naszej gminy. Ponadto radykalnie obniżono wysoki
podatek, który spowalniał rozwój gospodarczy miasta.

Na wspomnianej sesji m.in. radny
Beniamin Maciej Bujas interpelował
w sprawie przygotowania dokumentacji potrzebnej do uzyskania środków
na remont „Starego Starostwa”, które
od lat szpeci Rynek. Natomiast radny
Łukasz Kmita pytał burmistrza m.in.
o to, kto odpowiada za wysokie wynagrodzenie prezesa olkuskiego TBS,
które w ciągu ostatnich 4 lat wzrosło
o 60% i za rok 2012 wyniosło ok. 159
tys. zł (OTBS jest własnością gminy).
Ponadto radni Łukasz Kmita i Janusz
Dąbek zaproponowali wprowadzenie
na stronę internetową urzędu miasta
„centralnego rejestru umów”. Z kolei
radny Grzegorz Tomsia zaproponował usprawnienia przejazdu ul.
Kościuszki i 29 Listopada, interpelował również w sprawie głośnego
koncertu muzyki elektronicznej –
„Emalia Festiwal” (radny oczekuje od
burmistrza lepszego nadzoru nad tego
typu imprezami), ponadto radny zaproponował zorganizowanie w Olkuszu
otwartych dni muzeów.
Natomiast radny Roman Piaśnik
zgłosił kilka interpelacji, z których
dwie mogą mieć szczególne znaczenie. W pierwszej radny wystąpił do
burmistrza z wnioskiem o rezerwację w budżecie gminy na rok 2014
środków na wydatki związane z tworzeniem warunków do powstawania
nowych miejsc pracy w wysokości
co najmniej 10% łącznych wpływów z podatku dochodowego od
osób fizycznych i od osób prawnych
oraz z podatku od nieruchomości.
Na rok 2013 równałoby się to 5,9
mln zł, co stanowi ok. 4% dochodów gminy. Radny zaproponował,
by środki uzyskiwane z tego źródła
rezerwować we wszystkich kolejnych
budżetach przez najbliższe 10 lat
przede wszystkim na cele związane
z wykupem i uzbrojeniem terenów
pod inwestycje, szczególnie przemysłowe, na których będą tworzone
strefy aktywności gospodarczej.

Druga interpelacja radnego Piaśnika dotyczyła polityki prorodzinnej,
w ramach której zaproponował wprowadzenie dla rodzin ulg w opłatach za
śmieci, wodę i ścieki w wysokości 10%
na każde dziecko, maks. ulga wynosiłaby 50%. Ponadto radny zaapelował
o wprowadzenie Olkuskiej Karty
Dużej Rodziny, która uprawniałaby
dzieci z rodzin wielodzietnych m.in.
do darmowych przejazdów komunikacją miejską. Pozostałe dzieci na
wszystkich trasach jeździłyby za 50
gr. oraz miałyby znacznie tańsze bilety
miesięczne. Radny Piaśnik zaproponował również organizację żłobków
samorządowych, zwiększenie ilości
miejsc w przedszkolach i wprowadzenie zasiłku porodowego. - Proponowane przeze mnie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już
w wielu polskich gminach, a pieniądze zainwestowane w dzieci zwrócą
się naszemu miastu wielokrotnie
– podsumował radny.
W trzeciej interpelacji radny Piaśnik
pytał burmistrza o kamienne płyty
oraz kostkę granitową, które stanowiły
dotychczasową nawierzchnię rynku.
Jak stwierdził, na rynku było ok. 4000
m kw. płyt z piaskowca o gr. 8-10cm,
czyli ok. 1000 ton materiału w bardzo dobrym stanie, podobne nowe
płyty mogą być warte nawet 2 mln zł.
Ponadto było tam jeszcze ok. 500 ton
kostki granitowej. W związku z tym
radny zapytał burmistrza o to: gdzie
znajduje się ten materiał, w jakim jest
stanie oraz w jaki sposób burmistrz
planuje go wykorzystać? Dodatkowo
radny Roman Piaśnik złożył ostatnio
dwie interpelacje w sprawie umożliwienia przejścia oraz przejazdu
samochodów przez teren Emalii SA
na odcinku od Alei Tysiąclecia, drogą
obok Marketu Budowlanego do stacji
PKP oraz dokończenia remontu kładki
nad torami przy stacji PKP.
Na sesji poinformowano również
o uchyleniu przez Wojewodę uchwa-

ły olkuskich
radnych
dotyczącej
wprowadzenia minimalnej odległości
1500m od zabudowań dla przemysłowych turbin wiatrowych. Uchwała
ta miała zapobiec realizacji kontrowersyjnych planów budowy wielkich
turbin w bezpośrednim sąsiedztwie
sołectw Zimnodół, Osiek i Zawada,
które chce postawić pan Paweł Piasny
(obecnie radny powiatowy). Z kolei
radny Beniamin Maciej Bujas poinformował, że opuszcza koło miejskich
radnych PiS. Pomijając motywy tej
decyzji, zastanawiające jest to, że radny jest już czwartym z kolei, który
opuścił PiS w tej kadencji. Wcześniej
z powiatowego koła PiS wystąpiło
trzech innych radnych…
Cieszy natomiast fakt, że radni obniżyli rentę planistyczną płaconą przez
właścicieli działek od wzrostu wartości ziemi związanej ze zmianą przeznaczenia w planie. Renta dotychczas
wynosiła 30%, po obniżce będzie to
nie więcej niż 10%. Pomysłodawcą
obniżki jest radny Roman Piaśnik, który kilka miesięcy temu złożył interpelację w tej sprawie. Niestety burmistrz
nie przychylił się do jego wniosku.
Mimo tego radny Piaśnik razem
z radnym Apolinarym Ćwięczkiem
- Przewodniczącym Komisji Rozwoju
uparli się i przeforsowali ten słuszny pomysł. Jednakże nadal walczą
o obniżenie opłaty adiacenckiej, gdyż
burmistrz i część radnych nie chcą się
na to zgodzić. Miejmy nadzieję, że
i w tym przypadku zwycięży zdrowy
rozsądek.
Z powodu wysokiego bezrobocia i stale rosnących kosztów życia Olkusz
staje się coraz mniej atrakcyjnym
miejscem do życia i zakładania rodziny. Dlatego cieszy fakt, że wreszcie
pojawiły się pomysły na rozwiązanie
tego problemu.

vv Robert Rusinek

FELIETON

Fatalny brak wyobraźni byłego starosty
Kompetentnych i fachowych polityków, nawet
tych z półki samorządowej, powinna cechować
intuicja i wyobraźnia pozwalająca przyjmować
rozwiązania wychodzące naprzeciw wymaganiom coraz bardziej zaskakującej przyszłości.

W świetle wspomnianego kryterium zadziwiająca jest ignorancja
i bezczynność byłego starosty Pana
Leszka Konarskiego, który mimo
kontrowersji, jakie pojawiały się
wokół jego osoby, uchodził za
mocnego człowieka i sprawnego
polityka trzymającego pewną ręką
przez osiem lat instytucje powiatowe. Nawet komedia zagrana przez
Pana Soskę przy otwarciu „bydlinki” mogła być dla niektórych starannie wyreżyserowanym przez
włodarza powiatu spektaklem
mającym służyć niekonwencjonalnej reklamie regionu. Te olbrzymie
możliwości oraz szerokie kontakty
towarzysko – polityczne powinny
podpowiedzieć Panu Staroście
działania, które w dniu dzisiejszym
uchroniłyby samorząd powiatowy przed bezwładem i postępującą
kompromitacją. Aby tak się stało
wystarczyło tylko poprzez zmiany
w statucie i odpowiednich aktach
ustawodawczych zwiększyć ilość

starostów olkuskich z jednego do
czterech zachowując dla każdego
z nich identyczne wynagrodzenie
i porównywalny zakres kompetencji. Doprawdy niewytłumaczalnym
jest jak można było na kilka miesięcy przed końcem swojej kadencji
nie zauważyć, iż na listach wyborczych wręcz roi się od samorządowych geniuszy, którzy umiejętność
sprawnego zarządzania powiatem
wyssali z mlekiem matki. Skutkiem
tego zaniechania obecny starosta
choć utracił poparcie większości
radnych może spokojnie pełnić
swoją funkcję, gdyż mnogość kandydatów nie pozwala wyłonić jego
następcy. Poza tym część samorządowców na samą tylko myśl,
kto mógłby ewentualnie zasiąść
w opuszczonym fotelu, błyskawicznie wyzbywa się wszelkich
odwoławczych zamiarów. Pikanterii całemu zamieszaniu dodaje
bowiem okoliczność, w której siła
pędu niektórych kandydatów do

stołka starosty jest odwrotnie proporcjonalna do siły ich poparcia
wśród powiatowych rajców. Jak
widać z tego wszechogarniającego
chaosu mogłoby nas wybawić tylko kolegialne kierownictwo, które
dodatkowo pozwoliłoby poprawić
status materialny i czule połechtać próżność kolejnej grupy zaradnych i ambitnych samorządowców.
Osobiście nie przejmowałbym się
złośliwymi pretensjami o zwiększenie kosztów utrzymania lokalnej władzy, gdyż na tle kolebki
demokracji - starożytnych Aten
rządzonych przez Radę Pięciuset
- powiat olkuski mógłby uchodzić
za wyjątkowo oszczędny, który
w sposób niezwykle przemyślany
wydaje każdą publiczną złotówką.

vv dr Rober Herzyk
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Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
Wcześnie wykryty rak szyjki macicy jest wyleczalny
Wcześnie wykryty rak szyjki macicy jest chorobą całkowicie uleczalną. Niestety w Polsce
rak szyjki macicy jest drugim co do częstości
występowania nowotworem narządów płciowych u kobiet do 45 roku życia. Tymczasem
do wykrywania wczesnych postaci raka
szyjki macicy wystarczy prosta cytologia.
Poradnia Ginekologiczna Nowego Szpitala
w Olkuszu i w Wolbromiu ma podpisaną umową
z NFZ na wykonywanie cytologii. Zgodnie
z programem proﬁlaktyki raka szyjki macicy,
każda kobieta od 25 do 59 roku życia co trzy lata
może wykonać badanie cytologiczne. Badania
są bezpłatne i nie wymagają skierowania.
- Wśród chorych na raka szyjki macicy
Polek, połowa nie miała nigdy wykonane-

go wymazu cytologicznego, a kolejne 10
proc., w ciągu 5 ostatnich lat – mówi lek.
med. Jerzy Tylnicki z Nowego Szpitala
w Olkuszu. – W ostatnich latach napływają
doniesienia o ponownym wzroście liczby
zachorowań na inwazyjnego raka szyjki
w grupie kobiet poniżej 35 roku życia. Nierzadko chodzi o raki bardzo złośliwe. Rak
szyjki występuje u coraz młodszych
kobiet – tym częściej, im wcześniej zaczęły one odbywać regularne stosunki płciowe – tłumaczy dr Tylnicki.
Pierwszy szczyt zachorowań na raka szyjki
macicy przypada na 35 – 45 rok życia. Dysplazja szyjki macicy jest rozpoznawana
u kobiet począwszy od 25 roku życia,
a szczyt rozpoznań raka szyjki przypada na

Grupa NOWY SZPITAL to:
13 szpitali

3700 pracowników

109 oddziałów

85 000 hospitalizacji (2012 r.)

35 rok życia. Przeważająca liczba kobiet,
u których obecnie rozpoznaje się zaawansowanego raka szyjki, wiele lat nie była badana
ginekologicznie.
Dlatego lekarze zachęcają do badań.
W Olkuszu można je wykonać w Przychodni
Ginekologicznej prowadzonej przez Nowy
Szpital przy ul. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu i Wolbromiu.
Poradnia Ginekologiczna
Nowego Szpitala w Olkuszu
Olkusz, ul. Kazimierz Wielkiego,
tel. 32 643 04 67
Wolbrom, ul. Skalska 22,
tel. 32 644 10 97

Nowy Szpital w Olkuszu
Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów
Dlatego:

zmieniamy się dla pacjentów
inwestujemy w szpital

212 poradni specjalistycznych
2250 łóżek szpitalnych

655 000 osób objętych opieką medyczną

poszerzamy zakres świadczonych usług

250 mln zł

dbamy o bezpieczeństwo ﬁnansowe szpitala

łączna wartość kontraktów z NFZ (2012 r.)

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
-

OFERUJEMY:
NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
NAPRAWY ZAWIESZENIA
ROZRZĄDY, HAMULCE
WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1
(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

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

INFORMUJEMY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza )
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014
w wyniku adaptacji poddasza powstaje osiem nowych lokali mieszkalnych o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących
układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

P.K.S. Olkusz, Al. 1000-lecia 1
tel. 511-410-570

KINO ZBYSZEK

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Warsztat mechaniczny:

• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa
samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów

www.maxirent.pl

4 - 6 X, 8 - 9 X, 12-16 X - godz. 17.00, 19.30
7 X - godz. 19.00, 21.30; 10 X - godz. 19.00;
11 X - godz. 21.00; 17 X - godz. 19.00;
18-19 X, 21-23 X - godz. 17.00; 20 X - godz. 11.00
OGÓLNOPOLSKA PREMIERA FILMU
„WAŁĘSA. CZŁOWIEK Z NADZIEI”
DRAMAT BIOGRAFICZNY PROD. POLSKIEJ
Cena biletu: piątek-niedziela - 16.00, 14.00 ;
poniedziałek - czwartek 14.00 , 12.00

biuro@maxirent.pl

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

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

18 -22 X - godz. 19.30
„DIANA”
DRAMAT BIOGRAFICZNY PROD.SZWECJA/USA/W. BRYTANIA
Cena biletu - 14.00 , 12.00

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, 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

POLICJA
• 30.09. Wolbrom. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego. Policjanci z wolbromskiej patrolówki w Wolbromiu na ul. Kościelnej ujawnili 44-letniego
mieszkańca Wolbromia, który kierował pojazdem marki
Fiat Seicento, będąc w stanie nietrzeźwości. Kierujący
miał 2,73 promila w organizmie oraz orzeczony przez
sąd prawomocny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych. Mężczyzna ponadto odpowie za kilka
wykroczeń, m.in.za jazdę bez wymaganych dokumentów.
• 28.09. Olkusz. Pijany tata zajmował się 8-latką.
Po raz kolejny w tym miesiącu policjanci interweniowali
wobec nietrzeźwego opiekuna, który w stanie upojenia
alkoholowego zajmował się córką. Około godz. 21.00
dyżurny policji skierował patrol prewencji do jednego
z mieszkań przy ul. K. K. Wielkiego. Tam policjanci zastali
agresywnego mężczyznę oraz jego 8-letnią córkę. Ojciec
został odwieziony do wytrzeźwienia. Badanie wykazało
w jego organizmie 2,77 promila. Dziewczynką zaopiekowała się babcia.
• 28.09. Włamywacz uciekając zgubił buty. Mieszkaniec Klucz powiadomił policję o nietypowym włamaniu. Około godziny 5 nad ranem zgłaszający zauważył
u siebie w garderobie porozrzucaną odzież oraz uszkodzone okno. Kiedy przez nie wyjrzał dostrzegł w swoim
garażu mężczyznę z latarką. Szybko wybiegł przed dom.
Włamywacz na widok właściciela zaczął uciekać. Pokrzywdzony zdołał zedrzeć z niego skradzione kurtki oraz
plecak. Sprawca, przeskakując płot, zgubił buty. Okazało się, że w plecaku znajduje się sprzęt do nurkowania.
Policjanci ustalili, że skradziono go z pobliskiej posesji.
Sprzęt został zwrócony właścicielowi.

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"

MAXIRENT, ul. Skośna 2, 32-327 Gorenice
Tel. 32 645 61 91, 507 022 650, 508 078 414

• 26.09. Włamanie do domu w Wolbromiu. Mieszkaniec Rudy Śląskiej powiadomił policję, że w bliżej nieokreślonym czasie, nieustalony do chwili obecnej sprawca przez zerwanie kłódki włamał się do niezamieszkałego
domu w Wolbromiu przy ul. Łukasińskiego. Skradziono
ok. 30 mb kabla na szkodę zgłaszającego.
• 26.09. Policjanci z Bukowna uratowali życie
mężczyźnie. Policja otrzymała zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym na trawniku przy ulicy
Kolejowej w Bukownie. Na miejsce pojechało dwóch
policjantów. Wezwano pogotowie. W pewnym momencie 49-latek przestał oddychać. Policjanci przystąpili
do reanimacji. Po chwili na miejsce dotarło pogotowie.
Z zapisu aparatu medycznego wynikało, iż mężczyzna ma
wstrzymaną akcję serca. Policjanci kontynuowali reanimację. Po kilkunastu minutach poszkodowanemu przywrócono tętno i oddech. Bukowianin przewieziony został
do szpitala. Policjanci, którzy uratowali mężczyźnie życie
pełnią służbę w Komisariacie Policji w Bukownie. Sierż.
szt. Paweł Madejski pracuje w zespole kryminalnym,
sierż. Paweł Duda jest dzielnicowym.
• 23-24.09. Olkusz. Sprawcy napadu zatrzymani
Policjanci wydziału kryminalnego ustalili i zatrzymali 4
młodych mężczyzn, sprawców brutalnego napadu na
19-letniego olkuszanina. Zdarzenie miało miejsce 30.
sierpnia 2013 roku w godzinach wieczornych w Olkuszu na
ul. Orzeszkowej. Sprawcy to mieszkańcy Olkusza w wieku
18, 20 i 21. Trzem mężczyznom przedstawiono zarzut pozbawienia wolności i gróźb. Czwarty z nich, 20. latek odpowie również za rozbój, bowiem doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności i ukradł mu telefon i pieniądze.

• 20.09. Olkusz. Poszukiwany listem gończym
mężczyzna zatrzymany. Funkcjonariusze wydziału
kryminalnego przy wsparciu policjantów prewencji zatrzymali poszukiwanego listem gończym mężczyznę, który
był podejrzany o wtargnięcie w dniu 7 lipca do jednego
z mieszkań na Osiedlu Pakuska oraz pobicie i wypchnięcie
przez balkon 41 letniego olkuszanina. Policja zatrzymała
wówczas 30 letniego mieszkańca Gorenic. Przez cały ten
okres trwały poszukiwania drugiego sprawcy. Policjanci
uzyskali informację, iż poszukiwany ukrywa się w jednym
z mieszkań na Os. Młodych. 20 września policjanci weszli przez okno balkonowe do mieszkania na ul. Tuwima
w Olkuszu. W mieszkaniu znajdował się poszukiwany 36
latek oraz dwóch innych mężczyzn. Poszukiwany podjął
ucieczkę przez drzwi wejściowe, jednakże na klatce schodowej został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów
zabezpieczających drogę ucieczki.
• 20.09. Kradzież złomu w Olkuszu. Nieustalony do
chwili obecnej sprawca po uprzednim rozcięciu siatki
w ogrodzeniu jednej z firm mieszczących się w Olkuszu
przy ul. Wyszyńskiego ukradł złom samochodowy. Straty
około 1000 złotych na szkodę mieszkańca Myślachowic.
KOMUNIKAT
Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia dwóch
pojazdów marki Opel Astra i VW Passat. Do zdarzenia
doszło najprawdopodobniej wieczorem lub w nocy z 15
na 16. września 2013 roku na parkingu przy bloku 22 na
ulicy Legionów Polskich w Olkuszu. Ewentualni świadkowie proszeni są o kontakt z prowadzącym sprawę, nr. tel.
32-6478-234 lub 997.

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości
i naturalności kosmetyków. W naszej bogatej
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl

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

Kompra
BIURO RACHUNKOWE

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

www.my.oriflame.pl/matori

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

Zakres działalności

Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

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

Informacje, Reklamy
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SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti,
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny
rolnicze oraz budowlane JCB.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie
dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując
rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję
jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego
na południu Polski.

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej ogłasza

Jesienny Nabór na "STRZELCA"

OLKUSZ

STOPNICA
Mariusz Bąk

28-130 Stopnica, Szczeglin 30
tel. 501 435 596, 509 971 107

Krzysztof Augustowski

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

• numizmatyka • ﬁlatelistyka •
• doradztwo• wyceny •

Społeczny Komitet Upamiętnienia Petera Westena
w Olkuszu oraz Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddziałowa Komisja Opieki nad Zabytkami
w Olkuszu Rynek 20

Serdecznie zapraszają do udziału
w uroczystościach związanych z upamiętnieniem
Petera Westena (ur. 1875, zm. 1934 )
austriackiego przedsiębiorcy, założyciela w 1907 roku
Fabryki Naczyń„Westen” w Olkuszu, funkcjonującej
przez następne 100 lat pod różnymi nazwami, z których
najbardziej znana jest Ozlkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych „Emalia”. Zaprosiliśmy do udziału w uroczystości
mieszkańców regionu i władze samorządowe.

Zapraszamy młodzież w wieku szkolnym (od 16 lat)
oraz rezerwistów WP, pasjonatów wojskowości, militaiów,
sportów strzeleckich,survivalu, sportów obronnych, ASG.
Werbunek do Drużyn prowadzą:
Drużyna Bukowno - chor. Z.S. Mateusz Jedynak
Drużyna Olkusz - chor. Z.S. August Pasztaleniec
Rekrutacja trwa od 23.09.13 do 18.10.13
Grupa Militarna Strzelec - www.strzelec.olkusz.pl
kontakt:
strzelecrzeczypospolitej@gmail.com
strzelecolkusz@wp.pl

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego
- również w okresie wakacyjnym!!

Uroczystość odbędzie się
w dniu 5 października 2013, o godz. 11.00.
Z wyrazami szacunku w imieniu Społecznego Komitetu
Adam Przewięźlikowski
Rynek 20, 32-300 Olkusz,
aprzewiezlikowski@gmail.com, tel. 662 152 364.
SPRZEDAM DOM W SŁAWKOWIE
PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 26
O POWIERZCHNI 156 m2
na działce budowlanej o powierzchni 19 arów.
Dom z cegły, ocieplony.
Cena 320 000 PLN
W rozliczeniu może być mieszkanie 3 pokojowe w Olkuszu.
tel. 537-725-394, 798-933-103

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

Olkusz, ul. Kościuszki 12, tel. 691 364 130

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

„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.
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Reklamy

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

