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Jak zmieniał się stadion na
„Czarnej Górze” w Olkuszu:
Najważniejszym celem zakończonych niedawno prac rewitalizacyjnych w obrębie
Parku „Czarna Góra” w Olkuszu była przebudowa infrastruktury sportowej, służącej
nie tylko klubowi piłki nożnej KS Olkusz,
ale także całemu środowisku sportowemu.
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Czy ktoś widział
zaśmiecenie lasu
na Pomorzanach?
Komenda Powiatowa Policji
w Olkuszu poszukuje świadków zaśmiecenia lasu na Pomorzanach, do którego nieustalony
sprawca wyrzucił odpady budowlane, opony oraz zużyty sprzęt
AGD. Ilość porzuconych śmieci szacuje się na kilkanaście ton,
a koszt uprzątnięcia zaśmieconego
terenu na ponad 14 tysięcy złotych.

Czytaj dalej na stronie 4

„Niech żyją Legiony!”
- jednak czy na pewno?
I wojna światowa okazała się dla sprawy polskiej niepodległości bardzo korzystna w skutkach. Niewątpliwie do tego
ogólnonarodowego sukcesu przyczynił
się wysiłek całego społeczeństwa, choć
w pierwszych miesiącach zmagań zbrojnych nie wszyscy aktywnie włączyli się
w te działania. Olkusz wraz z całym powiatem znajdował się przy granicy Królestwa
Polskiego z Galicją.
Czytaj dalej na stronie 5
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Jak zmieniał się stadion na „Czarnej Górze” w Olkuszu:
Najważniejszym celem zakończonych niedawno prac
rewitalizacyjnych w obrębie
Parku „Czarna Góra” w Olkuszu była przebudowa infrastruktury sportowej, służącej
nie tylko klubowi piłki nożnej
KS Olkusz, ale także całemu
środowisku sportowemu.
Najbardziej rzuca się
w oczy przebudowa i rozbudowa boiska treningowego do piłki nożnej
z nawierzchnią ze sztucznej trawy, znajdującego się
w połuniowo-zachodniej
części Parku. Wszyscy,
którzy mieli okazję korzystać z dotychczasowego
boiska, pamiętają bowiem
jak skrajne warunki potrafiły zaistnieć na jego
nawierzchni, co wynikało

głównie z usytuowania na
podmokłym terenie. Miejsce po dawnym polu do gry
wraz z niezagospodarowanym wcześniej terenem zostały zatem przeznaczone
na drugie boisko treningowe. Wysokiej jakości nawierzchnia ze sztucznej trawy, wykonane piłkochwyty
oraz system odwodnienia
pozwolą teraz na użytkowanie obiektu nawet
w mniej przyjaznych warunkach atmosferycznych.
Z całej powierzchni murawy głównego boiska
została natomiast zdjęta
darń, którą ułożono następnie na innych obiektach gminnych. Wykonano
także nową podbudowę
z instalacją odwodnienia

boiska oraz instalacją wodociągową, w ramach której na terenie kompleksu zainstalowane zostały
dwa podziemne zbiorniki
o łącznej pojemności około 205 m3 do gromadzenia
wody deszczowej i źródlanej, właśnie w celu jej późniejszego wykorzystywania
do nawadniania boiska.
Zasiano na dodatek wysokiej jakości trawę sportową
oraz zamontowano nowoczesne oświetlenie, wykonane w technologii LED.
W zależności od potrzeb,
może ono realizować różne funkcje: nocne dozorowe, treningowe, meczowe
oraz skupione na bieżni.
Gruntownej rozbudowie
uległa również współist-

niejąca ze stadionem infrastruktura lekkoatletyczna.
Wykonano bowiem nową
podbudowę z obrzeżami
i odwodnieniem wokół
bieżni, a na całej jej powierzchni oraz w zakolach
ułożono nową nawierzchnię asfaltową, na której
zamontowano
następnie
profesjonalną, certyfikowaną nawierzchnię lekkoatletyczną „FullPur”. Bieżna posiada teraz 6 torów
o długości 400 metrów
na okrężnej oraz 8 torów
o długości 110 metrów na
prostej. Cały obiekt pozwoli tym samym trenować wszystkie dyscypliny
lekkoatletyczne, w tym
m.in. biegi krótko i długodystansowe, biegi z przeszkodami, skoki w dal, trój-
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skoki, skoki wzwyż, skoki
o tyczce, pchnięcie kulą oraz
rzut oszczepem i dyskiem.
W ramach tego samego
projektu powstało także
zaplecze treningowe, składające się z bieżni dwutorowej o długości 60 metrów, skoczni do skoku
w dal, rzutni do pchnięcia
kulą oraz urządzenia do
skoku wzwyż. Tutaj również nawierzchnia została
wykonana w technologii
„FullPur”. Inwestycję uzupełniła z kolei budowa ciągów pieszo-rowerowych,
dwóch altan rekreacyjnych
oraz placów zabaw, urządzeń
sprawnościowych,
a także siłowni zewnętrznej. Koszt wszystkich wykonanych prac wyniósł

14 517 044,55 złotych,
z czego 9 188 421,30 złotych pokryło unijne dofinansowanie. Już niebawem
rozpoczną
się
ponadto pierwsze prace
związane z budową trybun, szatni, sanitariatów
oraz miejsc parkingowych z drogą dojazdową.
Zamieszczone
zdjęcia
przedstawiają w kolejności
chronologicznej przebieg
kolejnych etapów prac.

Rozmus
Franciszek
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„Przestępczość wigilijna” i sylwestrowa godzina
policyjna w statystykach
Kiedy przed Świętami
Bożego Narodzenia rząd
ogłosił limit gości na
spotkaniach rodzinnych
oraz godzinę policyjną
w sylwestra, wiele osób zaczęło się zastanawiać, jak
egzekwowanie tych przepisów będzie wyglądało
w praktyce. Perspektywa, że
w Wigilię, zamiast niespodziewanego gościa, do
naszych drzwi może zapukać partol mundurowych,
mogła wydawać się kuriozalna, ale policja podkreślała, że jest zobowiązana
reagować na zgłoszenia
o łamaniu prawa. Jak zatem wyglądały w tych
dniach interwencje w powiecie olkuskim?
Apel, zalecenie, dezyderat, obostrzenie - jakkolwiek rządowe zakazy

nie zostałyby nazwane na
konferencjach prasowych,
to były one oficjalnie wpisane do rozporządzenia
Rady Ministrów. Policja
mogła więc próbować pociągać do odpowiedzialności mieszkańców, którzy
by je naruszyli. W przepisach znalazł się m.in.
obowiązujący w okresie
świątecznym zakaz organizacji spotkań prywatnych, w których uczestniczyłoby więcej, niż
5 osób spoza gospodarstwa domowego. Z kolei w
noc sylwestrową rządowe
rozporządzenie przewidziało zakaz przemieszczania się od godziny
19:00 31 grudnia do godziny 6:00 1 stycznia. Wielu prawników nie miało
wątpliwości, że oba zakazy są nielegalne, jednak

Policja zaznaczała, że jej
rolą nie jest badanie zgodności obostrzeń z prawem, a ich egzekwowanie.
Na podstawie przepisu
z tego samego rozporządzenia
policjanci
z zaangażowaniem karali ponadto za niestosowanie się do nakazu zasłaniania ust i nosa. Jak
z kolei wyglądało wprowadzanie w życie zakazów
świątecznych w powiecie
olkuskim?
„Mieszkańcy Olkusza
byli
zdyscyplinowani i stosowali się do
obostrzeń związanych
z COVID-19. Zdarzyła
się jednak w nocy z 31
grudnia na 1 stycznia
sytuacja, gdzie policjanci interweniowali wobec
4 osób, które pomimo

obowiązującego zakazu
przemieszczania się, nie
zastosowały się do zaleceń służb sanitarnych.
Osoby te zostały pouczone. W okresie od 24 do
27 grudnia oraz od 31
grudnia 1 do stycznia
nie odnotowano przypadków
związanych
z naruszeniem zakazu
organizowania imprez
lub spotkań prywatnych
powyżej 5 osób”
- poinformowała nas
oficer prasowy Komendanta
Powiatowego
Policji w Olkuszu podkomisarz
Katarzyna
Matras.
Rzeczniczkę olkuskiej
policji zapytaliśmy także,
czy w powiecie olkuskim
ukarano kogoś za złama-
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nie zakazu przemieszczania się małoletnich bez
opiekuna od poniedziałku do piątku od 8:00 do
16:00 oraz zakazu przemieszczania się osób
powyżej 70. roku życia.
Takie regulacje przewidywały bowiem rozporządzenia rządu w poprzednich miesiącach.
„W analizowanym okresie nie odnotowano takich przypadków. Natomiast interweniowano
wobec dwóch osób, które
oddaliły się ze szpitala zakaźnego, pomimo zakazu (art. 116
§1 kodeksu wykroczeń
dot. nieprzestrzegania
nakazów i zakazów
przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej
lub osoby sprawującej

nad nimi pieczę). Osoby te zostały ukarane
mandatami karnymi”
- odpowiedziała podkomisarz
Katarzyna
Matras.

Jak z kolei Państwo
wspominają Święta oraz
sylwestra w obliczu rządowych zakazów? Zapraszamy do dyskusji
na naszym portalu internetowym www.gazetaolkuska.pl

Kulig
Konrad
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Czy ktoś widział
zaśmiecenie lasu
na Pomorzanach?
Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu poszukuje
świadków zaśmiecenia lasu
na Pomorzanach, do którego nieustalony sprawca
wyrzucił odpady budowlane, opony oraz zużyty
sprzęt AGD. Ilość porzuconych śmieci szacuje się
na kilkanaście ton, a koszt
uprzątnięcia zaśmieconego
terenu na ponad 14 tysięcy
złotych.
Wysypywanie
śmieci
w lesie oraz tworzenie
dzikich wysypisk, które powstają na skutek
bezmyślnego i nieodpowiedzialnego
działania
człowieka, są zabronione
prawem. Art. 162. Kodeksu Wykroczeń stanowi bowiem, że „kto
w lasach zanieczyszcza
glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie,
śmieci, złom, padlinę lub
inne nieczystości, albo
w inny sposób zaśmieca
las, podlega karze grzywny albo karze nagany”.
Jeżeli natomiast czyn
sprawcy polega na zako-

pywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu
w lasach lub
składowaniu w lesie odpadów
w inny sposób, to sprawca podlega karze aresztu albo grzywny. Warto również pamiętać, że
w pierwszym przypadku
sąd może orzec nawiązkę,
a w drugim przypadku
orzeka ją obligatoryjnie, do
wysokości równej kosztom
rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia,
wykopania,
usunięcia
z lasu, a także zniszczenia
lub neutralizacji odpadów.
Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat sprawcy zaśmiecenia
lasu na Pomorzanach proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie pod numerem
telefonu 47 83 25 234 lub
z dyżurnym jednostki
pod numerem telefonu
47 83 25 241.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu
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„Niech żyją Legiony!” - jednak czy na pewno?

I wojna światowa okazała się dla sprawy polskiej
niepodległości bardzo korzystna w skutkach. Niewątpliwie do tego ogólnonarodowego sukcesu
przyczynił się wysiłek całego społeczeństwa, choć
w pierwszych miesiącach
zmagań zbrojnych nie
wszyscy aktywnie włączyli
się w te działania. Olkusz
wraz z całym powiatem
znajdował się przy granicy
Królestwa Polskiego z Galicją. Już 12 sierpnia 1914
roku kompanie ochotników ze „Strzelca” i Polskich Drużyn Strzeleckich
przekroczyły granicę nieopodal Racławic, kierując
się na Kielce.
Jeden z nich, Roman Starzyński, tak zapamiętał
te chwile: „Maszeruje-

my przez wieś w skwarne przedpołudnie. Wieś
jakby wymarła. Drzwi
i okiennice szczelnie pozamykane, na drodze ani
żywej duszy. Tak wita nas
pierwsza wieś w Królestwie!”. Mieszkańcy tych
terenów traktowali bowiem wojska rosyjskie
jako „swoje” i dopiero
z czasem zaczęli przekonywać się do idei odbudowy państwa polskiego. W większym stopniu
uświadomieni mieszkańcy „Srebrnego Miasta”
również mieli w większości negatywny bądź
neutralny stosunek do
aktywności powstałych
16 sierpnia 1914 roku Legionów Polskich. Wynikało to przede wszystkim
z obawy o konsekwencje otwartego poparcia

tej formacji, walczącej
bądź co bądź u boku armii
austrowęgierskiej.
Strach przed zemstą ze
strony Rosjan był obecny jeszcze przez długi
czas, jako że coraz bardziej podsycali go dawni
stronnicy zaborcy, grożąc
denucjacjami. Problemy
te doskonale rozumiano w środowiskach kierowniczych związanych
z Legionami, dlatego też
dążono do przeniesienia
działalności politycznego
zwierzchnictwa, będącego zapleczem organizacyjnym tej jednostki, do
Królestwa. Departament
Wojenny
Naczelnego
Komitetu Narodowego
(DW NKN), bo to o nim
mowa, w styczniu 1915
roku, dzięki staraniom
Władysława Sikorskiego,
został tym samym ulokowany w Sławkowie.
Jego działalność skupiła się głównie na agitacji i werbunku. Warto podkreślić, że już
w pierwszych miesiącach
zgłaszali się do niego
ochotnicy z ziemi olkuskiej. Przytoczyć należy
w tym miejscu m.in. dr

Stefana Buchowieckiego,
Józefa Mitkę, Jana Łydkę
czy Józefa Ostachowskiego. Przedstawiciele DW
NKN zostali przywitani z niechęcią, jednak
z czasem, dzięki podejmowanym inicjatywom
np. w sprawie aprowizacji, zjednali sobie przychylność
miejscowego
społeczeństwa. Skupiali
się oni na podkreślaniu
ważnych dla polskości
kwestii: doprowadzili do
zmian nazw sławkowskich ulic z rosyjskich
na polskie, ufundowali pamiątkowy krzyż na
miejscu bitwy pod Krzykawką z 5 maja 1863 roku
oraz, chcąc jeszcze mocniej podkreślić związek
z etosem powstańczym,
w niedzielę 24 stycznia
zorganizowali w Olkuszu
uroczyste
poświęcenie
pomnika na grobie poległego we wspomnianym
starciu płk. Francesco
Nullo. Sam postument
stanął natomiast na miejscu jego spoczynku nocą
1909 roku, czego dokonali m.in. Antoni Minkiewicz, Jan Jarno oraz
wspomniany już Stefan
Buchowiecki. Tak prze-

bieg uroczystości wspomina nauczyciel Szkoły
Rzemieślniczej
Ignacy
Kowalski: „Zapowiedziana chwila przyjścia legionu polskiego zbliża się.
Z bólem serca patrzę na
te garstkę osób, które
z gałązkami kwiecia doniczkowego oczekują ze
drżeniem serca ich przybycia. Już widać na zakręcie drogi od Bolesławia
idące nasze wojska na
przodzie konnica ułanów,
a dalej piechota. I przybyli do granic naszego miasta, nasi swoi, duchem
i ciałem. [kpt Andrzej]
Galica na koniu na przedzie a za nim dwójkami
konni ułani rozwinięty
sztandar z godłem naszej
polski [...] Przy słabem
odgłosie «Niech żyją legiony» wkroczyli sprawnemi czwórkami w ulice
miasta”. Następnie, po
Mszy świętej, pochód
udał się na cmentarz,
co tak opisał Jan Jarno:
„Przed kościołem na
placu dało się zauważyć
szemranie i rodzaj zamieszania w pochodzie: oto
licznie zebranie na sumie
parafianie olkuscy ze wsi
okolicznych oddzieliwszy
się od pochodu rozbiegli się po placu i ulicach
miasta skąd podążyli do
domów lub szynkowni
na poczęstunki, jedynie
mieszczaństwo i część
inteligencji wzięła udział
w narodowej uroczystości. Na cmentarzu po
zwykłych modłach kapłańskich i poświęceniu
pomnika oraz zwykłych
salwach
karabinowych
przemawiał do ludu
ksiądz kapelan a następnie 3-ch legionistów [...]”.
Przedstawiające te chwile

fotografie pokazują, że
uroczystości te nie były
tak liczne, jak w następnych latach.
Żmudna praca nad patriotycznym uświadomieniem i przekonaniem, że
„chcieć to móc”, przyniosła efekty w postaci czynnego udziału w dążeniach
do wyzwolenia. Oczywiście podkreślić należy, że obecność legionistów wiązała się również
z mniej przyjemnymi wydarzeniami, jak chociażby
te z początku lutego 1915
roku, kiedy to, w wyniku protestów miejscowej
ludności, zginęło dwóch
chłopów. Ziarno zostało
jednak zasiane i wydało
w przyszłości wspaniały plon w postaci wielu
działań olkuskiego społeczeństwa zmierzających
do odzyskania niepodległości. Jest to jednak temat na osobną opowieść.

Mateusz
Radomski
Wiceprezes olkuskiego
koła Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej

OGŁOSZENIA
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Olkuscy nauczyciele zostali przebadani
na obecność koronawirusa

Zgodnie z ostatnimi
decyzjami rządu, w poniedziałek 18 stycznia
uczniowie klas I-III
szkół
podstawowych
wrócili do nauki stacjonarnej. Z tej okazji
nauczyciele wspomnianych klas, w ramach
ogólnopolskiej
akcji,
którą w Olkuszu koor-

dynowała
Powiatowa
Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna,
mieli
możliwość
skorzystania z bezpłatnych testów przesiewowych na
obecność SARS-Cov-2.
„Przeprowadzane testy były dobrowolne,
choć cieszy mnie fakt,

że aż 70% nauczycieli poddało się badaniu. Dzięki temu
w nowy okres weszliśmy bowiem z większą pewnością o bezpieczeństwo uczniów,
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dochowujemy
wszelkich wytycznych
sanitarnych, by zapewnić możliwie najlepsze
warunki do komfortowej nauki. W dalszym
ciągu apeluję jednak
do wszystkich, by zachowywali ostrożność,
gdyż, do czasu uzyskania
odporności,
koronawirusem może
zarazić się każdy”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Przeprowadzone w poniedziałek 11 stycznia
testy, oprócz nauczycieli
prowadzących
zajęcia dla klas I-III,
objęły również pracowników administracji i obsługi wszystkich
szkół
podstawowych
z powiatu olkuskiego. Wymazy pobierane były pod halą
Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Olkuszu, a chęć badania wyraziło 110
nauczycieli oraz 45
pracowników administracji i obsługi z terenu Gminy Olkusz.

źródło:
Urząd
Miasta i Gminy w Olkuszu
OGŁOSZENIE PŁATNE
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Busem do Krakowa już za 10 złotych
Od nowego roku podrożały ceny biletów w busach
relacji
Olkusz-Kraków.
Za przejazd do stolicy naszego województwa trzeba już bowiem zapłacić równe 10 złotych.
Przypominamy,
że
1 marca 2019 roku cena
wspomnianych biletów
wzrosła z 7 na 8 złotych,
a 1 stycznia 2020 roku
została podniesiona na
9 złotych. Podwyżki cen
w busach do Krakowa
stały się już zatem pewnego rodzaju „noworoczną
tradycją”.
Przewoźnicy
tłumaczą taki stan rzeczy rosnącymi składkami ZUS dla przedsiębiorców,
podwyżkami
płacy minimalnej oraz
spowodowaną pandemią
koronawirusa mniejszą
liczbą pasażerów na poszczególnych
liniach.

Wiele osób zwraca również uwagę na fakt braku połączenia kolejowego Olkusza ze stolicą
naszego województwa.
W 2020 roku bilet na
niemal identycznej, bo
również liczącej 40 kilometrów trasie Kraków-Miechów, kosztował bowiem zaledwie 6 złotych.
Pomiędzy oba miastami funkcjonuje jednak
właśnie konkurencyjne
połączenie
kolejowe.
Temat utworzenia kolei
z Olkusza do Krakowa
ciągnie się już od wielu lat, jednak tej jak nie
było, tak nie ma. W 2020
roku poseł Aleksander
Miszalski z Krakowa złożył poprawkę do budżetu
państwa dotyczącą budowy wyczekiwanej linii
kolejowej za kwotę 80
milionów złotych, lecz

głosem m.in. posła Jacka
Osucha z Olkusza została
ona odrzucona. Podobną poprawkę do budżetu
na 2021 rok złożył niedawno inny krakowski
poseł Ireneusz Raś. Poseł Osuch i tym razem
zagłosował
przeciwko
niej (w tym roku odbyło
się dość kontrowersyjne,
łączne głosowanie głosowanie nad wszystkimi
zgłoszonymi do budżetu
poprawkami). Co ciekawe, w swojej ulotce
wyborczej przed wyborami parlamentarnymi
w 2019 roku chwalił się
on natomiast... że już „załatwił” budowę tej linii.

wie utworzenia alternatywnej linii autobusowej
Olkusz, Supersam - Kraków, Bronowice. W ciągu miesiąca podpisało
się pod nią ponad 1 000
mieszkańców. Finalnie
nigdy nie doczekaliśmy
się jednak realizacji tego
pomysłu, ale za to uruchomione zostały busy
do Krzeszowic. Argumentowano wówczas, że
mają one stanowić stanowić jedną z opcji podróży do stolicy naszego województwa, gdyż
rozkład ich jazdy został
zsynchronizowany z rozkładem pociągów na linii
Kr z e s z ow i c e - Kr a ków.

Przed dwoma laty powstała ponadto petycja
internetowa do Wojewody Małopolskiego oraz
Marszałka Województwa
Małopolskiego w spra-

Michał
Pasternak

Szkoła Podstawowa w Zedermanie
doczekała się modernizacji

Na dzieci i młodzież wracającą po feriach do murów Szkoły Podstawowej
w Zedermanie czekała niespodzianka.
Zakończyły
się bowiem prace modernizacyjne, w ramach których odświeżono korytarze
oraz wymieniono drzwi
i oświetlenie w budynku.

„Szanujemy każdą złotówkę w budżecie gminy, tak by móc wykonywać tego typu remonty.
Szkoła stała się teraz
bardziej estetyczna, ciepła i przytulna, dzięki
czemu nasi najmłodsi
mieszkańcy mogą od
teraz zdobywać wiedzę
w bardziej komfortowych warunkach. Zapewniam, że patrzymy
kompleksowo na potrzeby gminnej oświaty,
dążąc, w miarę dostępności środków finansowych, do systematycznej

poprawy infrastruktury
i oferty edukacyjnej”
- komentuje Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz
Roman
Piaśnik.
Przeprowadzone prace polegały m.in. na uzupełnieniu
tynków, odgrzybieniu stropów, ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej, malowaniu
ścian oraz montażu nowych
drzwi, grzejników i oświetlenia. Ich wartość sięga łącznie kwoty 50 tysięcy złotych.
źródło:
Urząd
Miasta i Gminy w Olkuszu

WWW.GAZETAOLKUSKA.PL

Każdemu naszemu klientowi udostępniamy oświadczenie z drukarni o ilości nakładu oraz aktualną fakturę za wykonany kolportaż! Wszystko to z szacunku do Państwa firmy oraz pieniędzy, które
inwestują Państwo w reklamę w naszej gazecie! Oczekujcie, tego samego od konkurencji! Wspólnie
zadbajmy o przejrzystość i wysokie standardy olkuskiej prasy!

Szukasz skutecznej reklamy dla Twojej firmy?
Zamów ją w naszej gazecie!

REKLAMY
Artykuł
sponsorowany

Strona ogłoszeniowa
kolorowa

2 moduły

80,00 zł

76,00 zł

72,00 zł

64,00 zł

4 moduły

160,00 zł

152,00 zł

144,00 zł

128,00 zł

6 modułów

240,00 zł

228,00 zł

216,00 zł

192,00 zł

8 modułów

320,00 zł

304,00 zł

288,00 zł

256,00 zł

9 modułów

360,00 zł

342,00 zł

324,00 zł

288,00 zł

10 modułów

400,00 zł

380,00 zł

360,00 zł

320,00 zł

12 modułów (1/8)

480,00 zł

456,00 zł

400,00 zł

370,00 zł

24 moduły (1/4)

960,00 zł

912,00 zł

650,00 zł

600,00 zł

48 modułów (1/2)

-

1 500,00 zł

1 000,00 zł

910,00 zł

96 modułów (strona)

-

2 900,00 zł

1 990,00 zł

1 300,00 zł

Rabaty

6 emisji - 20%

Ostatnia
strona

3 emisje - 15%

Pierwsza
strona

Ilość modułów*

Wszystkie ceny netto

Dopłaty
Wybór miejsca na stronie +10%

42,5mm
21mm

1 moduł
42,5 x 21mm

Kontakt:
reklama@gazetaolkuska.pl
tel. 725-933-555

* Rozmiar modułu
BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
redakcja@gazetaolkuska.pl
tel. 725 933 555
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