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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

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

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

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

( 0508 218 110

Centrum Diagnostyki Samochodów
Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian
505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 794-058-803
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00

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

HURTOWNIA

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa gratis!
Zapraszamy do współpracy!

OFERUJEMY:
Hurtownia

Olkusz, Al. 1000-lecia
gamexolkusz@poczta.fm
tel. 032 754 77 40-42
fax. 032 754 79 79

MODUŁY REKLAMOWE

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!

• pasty BHP, mydła
• chemia gospodarcza
• kosmetyki
• profesjonalne środki czystości
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe

CHAMPION
POMOC DROGOWA

tel. 506 717 347

io
Tan ko
b
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24 h

Sprinter 316Cdi

KOMBUD

Tomasz Krawczyk
ul. Krasińskiego 8/21, Olkusz 32-300
NIP: 637 209 86 36
www.champion.euroadres.pl

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021

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

WYNAJMĘ POMIESZCZENIA BIUROWE
W BUDYNKU DAWNEGO OPB UL.K.K.WIELKIEGO 29,

Niski czynsz, małe powierzchnie
Informacje: Portiernia, pokój nr. 3,
tel. 32 754 56 70, 668 404 926
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WIEŚCI ZE STAROSTWA
Narada szefów służb
odpowiadających za bezpieczeństwo

We wtorek 03 stycznia na pierwszej w 2012 roku naradzie zebrali
się szefowie służb odpowiadających za bezpieczeństwo w powiecie
olkuskim. Spotkaniu przewodniczył starosta Jerzy Kwaśniewski,
uczestniczył w nim także jego zastępca Henryk Kieca.

Według informacji przekazanych przez czuwających nad naszym bezpieczeństwem,
jest ono na względnie normalnym poziomie. Od poprzedniego spotkania, które miało
miejsce w listopadzie zeszłego roku, nie wydarzyło się nic, co mogłoby to bezpieczeństwo
zakłócić. Każdy z szefów, oprócz informacji statystycznej, przedstawił mniejsze i większe problemy związane ze swoją służbą. Ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Norbert Kubański zwracał uwagę na problem oznakowania budynków i oświetlenia dróg.
– W nagłych wypadkach, gdy liczy się każda minuta, jest niezmiernie ważne, żeby zespół
medyczny nie musiał szukać osoby potrzebującej natychmiastowej pomocy – mówił.
Powiatowy lekarz weterynarii Kazimierz Janik omówił przypadek wystąpienia jednego
przypadku zwierzęcej wścieklizny w gminie Wolbrom. Zwracał uwagę, że w takim przypadku ważne jest prawidłowe oznakowanie miejsca. Niestety, zawiadujący gminami nie
zawsze dobrze wywiązują się z tego, wynikającego z przepisów prawa, obowiązku.
Agata Knapik, szefowa Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Olkuszu,
przekazała, że było 2137 zachorowań na grypę. Przy czym, jak dodała, najmniej wśród
osób powyżej 60 roku życia. Jest to efekt ufundowanych przez Zarząd Powiatu w Olkuszu
dla tej właśnie grupy wiekowej bezpłatnych szczepień. Mówiła także o przeprowadzeniu
kontroli wody w wodociągu Sucha (gm. Trzyciąż), gdzie stwierdzono nieznaczne przekroczenia dopuszczalnego poziomu azotanów.
Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu Edward Rogal podał, że straż
interweniowała 70 razy. Doszło do dwudziestu trzech pożarów. W akcje ratunkowe
zaangażowanych było 113 zastępów i 430 strażaków. Do najpoważniejszej sytuacji
doszło 28 grudnia w Krzywopłotach. Na skutek wybuchu butli z gazem powstał
groźny pożar i poważnie uszkodzony został budynek. Na szczęście obyło się bez
ofiar śmiertelnych.
Powiatowy Komendant Policji w Olkuszu Andrzej Płatek powiedział, że w 2011 roku
zginęło 11 osób, o jedną mniej niż w roku 2010. W grudniu zatrzymano 13 nietrzeźwych
kierowców, dwóch pieszych poniosło śmierć w wyniku potrącenia. Nieoznakowana Skoda
Super B z wideorejestratorem „zarobiła” 320 tysięcy złotych dla budżetu państwa.
Marek Cieślik, dyrektor Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, zamierza uzyskać grant na zorganizowanie dla dzieci z klas 1-3 programu „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”. Zorganizował także spotkanie z firmą energetyczną Tauron, dotyczące
możliwych sytuacji kryzysowych związanych z brakiem energii elektrycznej.
GPT

Powiatowy opłatek samorządowy
W środę, 4 stycznia 2012, w olkuskim Centrum Kultury na tradycyjnym powiatowym opłatku spotkali się samorządowcy ziemi olkuskiej: burmistrzowie, wójtowie,
przewodniczący rad gmin, radni powiatowi i gminni.
Nie zabrakło posłów ziemi olkuskiej: Lidii Gądek
i Jacka Osucha. Gośćmi honorowymi samorządowego opłatka byli biskup diecezji sosnowieckiej ks.
Grzegorz Kaszak i marszałek Małopolski Marek
Sowa. Księdzu biskupowi towarzyszyli kapłani
olkuskich parafii. Przybyłych powitał starosta Jerzy
Antoni Kwaśniewski wraz z przewodniczącym
Rady Powiatu Krzysztofem Dąbrowskim. W słowie
pasterskim biskup Kaszak podkreślał, jak wspaniałą
i jakże polską - bo znaną tylko u nas - tradycją jest
łamanie się opłatkiem: „Tego nie ma nawet we
Włoszech” – podkreślał.
Starosta olkuski witając zgromadzonych mówił,
że rok 2011, z perspektywy olkuskiego powiatu,
był udany: „Jestem przekonany, że możemy być
zadowoleni, bo wykonaliśmy to, co zamierzaliśmy”.
Dodał też: „nie boimy się 2012 roku, bo przecież już
jesteśmy zahartowani w bojach z trudnymi latami.
Z pomocą Bożą poradzimy sobie z czekającymi
nas zadaniami”.

Następnie zgromadzeni łamali się opłatkiem.
W atmosferze wzajemnej życzliwości wybaczano
sobie przewiny, jeśli takowe były, i życzono wszystkiego najlepszego w 2012 roku.
Zwieńczeniem spotkania był koncert zespołu
„Mały Śląsk”. Miło było wypatrzeć w tym kwartecie wokalnym wywodzącą się z ziemi olkuskiej
Monikę Korpusik, solistkę Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
(OD)

Szukamy zdjęć OFNE!

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu planuje wydanie monografii Olkuskiej Fabryki
Naczyń Emaliowanych (dawna Emalia, zakłady Westena). Autorem tekstu monografii był zmarły
przed kilku laty Henryk Osuch, wieloletni pracownik OFNE.
Maszynopis z 1977 roku (a właściwie odbitka ksero, którą posiada Wydział Promocji) jest pełen zdjęć,
ale ze względu na ich niską jakość nie nadają się one druku. Jeśli ktoś z PT Czytelników posiada jakieś
stare zdjęcia budynków i wnętrz wydziałów fabryki, ludzi w niej pracujących i produktów, będziemy
wdzięczni za ich udostępnienie do wykorzystania w rzeczonym wydawnictwie (gwarantujemy ich
zwrot). Zapraszamy do Wydziału Promocji, Starostwo Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2, pokój
16 (przyziemie), tel (032) 647 87 65, e-mail: promocja@sp.olkusz.pl.
Z góry dziękujemy za Państwa odzew. Nie pozwólmy, by pamięć o kiedyś najważniejszym zakładzie
pracy Ziemi Olkuskiej popadła w zapomnienie.

OLKUSZ Spotkanie opłatkowe posła Jacka Osucha

INSTRUMENTY RYNKU PRACY część 1

Prace interwencyjne - oznacza zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej
z urzędem pracy i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Forma ta polega
na częściowej refundacji Pracodawcy kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Osoby uprawnione do odbywania prac interwencyjnych u Pracodawcy
Do odbywania prac interwencyjnych u:
Pracodawcy podlegającemu przepisom o pomocy publicznej może zostać skierowana osoba bezrobotna mieszcząca
się zarówno w kategorii osób wskazanych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jak
również w art. 2 pkt 18 i 19 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008
Pracodawcy nie podlegającemu przepisom o pomocy publicznej może zostać skierowana osoba bezrobotna wyłącznie
mieszcząca się w kategorii osób wskazanych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
1. bezrobotni do 25 roku życia,
2. bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły
zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
5. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
6. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
7. bezrobotni niepełnosprawni.
Art. 2 pkt 18 (WE) 800/2008 - pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji to osoba:
1. będąca bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub
2. nie mająca wykształcenia ponad gimnazjalnego lub zawodowego; lub
3. powyżej 50 roku życia; lub
4. osoba mieszkająca samotnie, mająca na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub
5. pracująca w sektorze lub w zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn
jest co najmniej o 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym
państwie członkowskim należy do tej grupy stanowiącej
mniejszość; lub
6. jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie
członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić
znajomość języka, uzupełni szkolenia zawodowe lub
zwiększyć doświadczenie zawodowe.
Art. 2 pkt 19 (WE) 800/2008- pracownik znajdujący się
w bardzo niekorzystnej sytuacji- jest to osoba, która jest
bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.
Ciąg dalszy na temat prac interwencyjnych
nastąpi w następnym numerze.

W rodzinie Prawa i Sprawiedliwości

Już po raz piąty poseł Jacek Osuch zorganizował tradycyjne
spotkanie noworoczne członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z terenu powiatu olkuskiego.
– Nasze spotkania mają
już swoja tradycję. Zawsze
w nowym roku spotykamy
się z naszymi członkami
i sympatykami, aby złożyć
sobie życzenie, przedstawić propozycje działań na
nowy rok i podyskutować
o naszej działalności. Stałym
punktem jest także wspólne odśpiewanie najbardziej
znanych polskich kolęd
– mówi poseł Jacek Osuch,
organizator poniedziałkowego
spotkania.
Jak co roku uczestnicy nie
zawiedli. Ponad 100 osób,

a wśród nich radni, pracownicy środowisk edukacyjnych,
przedstawiciele świata artystycznego, a przede wszystkim członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości
z całego powiatu zjawili się
w gościnnych progach Biura Wystaw Artystycznych.
– Zarówno dziś, jak i na
co dzień, tworzymy rodzinę „pisowską”. Po wyniku
wyborczym w naszym powiecie widać, że jest nas bardzo wielu. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc
i wsparcie przy październi-

kowej kampanii. To jest nasz
wspólny sukces – podkreślał
poseł Jacek Osuch.
Zgromadzeni na spotkaniu
środowiska Prawa i Sprawiedliwości mogli także nakarmić nie tylko ducha, ale i cało
pysznymi ciastami domowego
wypieku oraz wspaniałymi
wędlinami. A potem dzięki
uprzejmości Pana Organisty
z Bukowna wspólnie zaśpiewać kolędy przy akompaniamencie fortepianu.
Łukasz Kmita

Informacje

3

OLKUSZ Kolejny rekord olkuskiego Finału

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Mimo widma kryzysu i podwyżek cen mieszkańcy naszego miasta nie żałowali grosza na zakup sprzętu
ratującego życie wcześniaków oraz pomp insulinowych dla przyszłych mam. Z prowadzonej przez wolontariuszy kwesty oraz aukcji wielkoorkiestrowych gadżetów udało się tym razem zebrać największą jak
dotychczas kwotę blisko 46,6 tys. zł. Kweście, jak co roku towarzyszyły koncerty i imprezy.
Kiedy jeszcze wielu olkuszan korzystało z uroków dłuższego niedzielnego snu, w dwóch olkuskich sztabach
działających w Miejskim Ośrodku
Kultury i w Gimnazjum Nr 1 odbywały się odprawy wolontariuszy. Do
udziału w akcji zgłosiło się 116 młodych ludzi, uczniów olkuskich szkół
i studentów, a także, po raz pierwszy
i zapewne nie ostatni, drużyna futbolu
amerykańskiego „Silvers” Olkusz. Przy
okazji wydawania puszek i identyfikatorów kierownik Działu Organizacji
Imprez MOK Zdzisława Gardeła i od
lat koordynująca prace Sztabu WOŚP
w MOK Elżbieta Barnaś przypominały
o zasadach kwesty, a także o ciepłych
napojach, które czekały przez cały dzień
na zmarzniętych m. in. w Miejskim
Ośrodku Kultury oraz w znajdującej
się w Rynku kawiarni „Cor Tu”, kolejny
raz bezinteresownie wspierającej akcję
Jurka Owsiaka w Olkuszu.
Zbiórka rozpoczęła się przed godziną
9. Wolontariusze jak zawsze najchętniej wybierali główne ulice i okolice
kościołów, licząc na hojność przechodniów i wychodzących z porannych
nabożeństw wiernych. Tymczasem
w Miejskim Ośrodku Kultury trwały
ostatnie przygotowania do imprez towarzyszących Finałowi Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Te zaczęły się o
godz. 14 od pierwszej niecodziennej
atrakcji – wystawy replik broni palnej. Drużyna Airsoft Gun „Szalone
Pingwiny” nie tylko zorganizowała
ekspozycję, ale umożliwiła każdemu
chętnemu wypróbowanie swych strzeleckich umiejętności.
Nieco później na scenie MOK zaczęły
się koncerty. Tradycyjnie, jako pierwsza
wystąpiła Olkuska Reprezentacyjna

KĄCIK KOLEKCJONERA
Nowości Poczty Polskiej i nie tylko

NBP planuje w 2012 roku 11 tematów emisji monet.
Oczywiście – jak zwykle plan może ulec zmianie.
1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (2, 10 złotych) – 5.01.2012
2. Polacy ratujący Żydów – rodzina Ulmów, Baranków, Kowalskich (2, 20 złotych) - luty
3. Stefan Banach (2, 10, 200 złotych) - luty
4. 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce (2, 10 złotych) – marzec
5. 150 lat Muzeum Narodowego w Warszawie (2, 10 złotych) – maj
6. Mistrzostwa Europy Euro 2012 (2, 10, 100 złotych) – czerwiec
7. Polska Reprezentacja Olimpijska Londyn 2012 (2, 10, 200 złotych) – lipiec
8. Zabytki kultury materialnej – Krzemionki Opatowskie (2, 20 złotych) – lipiec
9. Bolesław Prus (2, 10, 200 złotych) – wrzesień
10. Polscy malarze – Piotr Michałowski (2, 20 złotych) – grudzień
11. Polskie okręty (inauguracja serii) (2 złote)
Plan niezbyt duży – jak zwykle w planach NBP, co tym bardziej prawdopodobne,
że się znacznie zmieni.

Poczta Polska przygotowała (na dzień dzisiejszy) 19 tematów emisji znaczków na 2012 rok.
Jak zwykle plan ambitny i jak dotychczas – znaczki coraz ładniejsze.
1. 20 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej (1 znaczek w bloczku) – 8.01.2012
2. 200 rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego (1 znaczek w bloczku) – luty
3. 70 rocznica powołania Armii Krajowej (1 znaczek) – luty
4. Historia polskiej fotografii (4 znaczki) – marzec
5. 300-lecie miasta Suwałk (1 znaczek) – marzec
6. 200 rocznica urodzin Leopolda Kronenberga (1 znaczek) – marzec
7. Euro 2012 (4 znaczki) – kwiecień plus 1 znaczek w lipcu
8. Europa (1 znaczek) – maj
9. Polski film animowany (1 znaczek w bloczku) – maj
10. 150 rocznica powstania Muzeum Narodowego w Warszawie (1 znaczek w bloczku) – maj
11. Park Mużakowski Muskauer Park (1 znaczek) – lipiec
12. 200 rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego (1 znaczek) – lipiec
13. Grzyby w polskich lasach (4 znaczki z przywieszkami) – sierpień
14. Rok Piotra Skargi (1 znaczek) – wrzesień
15. Ludzie kina i teatru (3 znaczki) – październik
16. Śladami Karola Wojtyły – Kraków (1 znaczek) – październik
17. Piotr Kwit – malarz przyrody (1 znaczek) – październik
18. 100 rocznica urodzin Jerzego Turowicza (1 znaczek) – grudzień
19. Emisja obiegowa (7 znaczków) – w miarę potrzeb emisyjnych
Oczywiście na bieżąco będę informował o ukazujących się na świecie monetach i znaczkach o tematyce Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej w Polsce. Nic nie wskazuje na wybitne osiągnięcia naszej reprezentacji, ale warto mieć w kolekcji wydawnictwa
związane z tymi wydarzeniami.

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 0 691 364 130

Orkiestra Dęta pod batutą Wiesława
Drygały. Gdy umilkły dźwięki marszy
i tanecznych standardów, salę widowiskową wypełniły pieśni w wykonaniu
Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pod kierunkiem Neonili Piekarz. Warto przypomnieć, że zespół ten zdobył
główną nagrodę ubiegłorocznego przeglądu chórów w Chrzanowie. Jak co
roku, tak i tym razem nie mogło wśród
grających na Finale WOŚP zabraknąć
podopiecznych Ogniska Muzycznego
„Żaczek”. Po koncercie młodych, utalentowanych wokalistów i gitarzystów
pod kierunkiem Adama Jochemczyka,
kolejną niecodzienną atrakcję przygotowało Bractwo Rycerskie „Kruk”
Starostwa Rabsztyńskiego. Pokazom
bojowego rzemiosła średniowiecznych
wojów towarzyszyły fachowe komentarze, pozwalające poznać tajniki rycerskiego uzbrojenia.
Dla złagodzenia bitewnej atmosfery,
specjalnie dla najmłodszych Sekcja
teatralna MOK przygotowała pełen
wartościowych przesłań spektakl pt.
„Adonis ma gościa” w reżyserii Stanisławy Szarek. Inscenizacja ta zdobyła
I nagrodę na Powiatowym Festiwalu
Kultury – Teatralia 2011.
W przerwach pomiędzy imprezami
konferansjer XX Finału w Olkuszu
Piotr Skrzynecki prowadził aukcję
wielkoorkiestrowych gadżetów i upominków, m. in. płyty z XV Przystanku
Woodstock, książki Jurka Owsiaka, a
także 20 koszulek przekazanych przez
sklep Reporter Young i 3 zaproszeń
na kolację we dwoje w Chochołowym
Dworze. Dochód z licytacji wyniósł
935 zł.
Różnorodne, lżejsze i ostrzejsze
odmiany rocka w wykonaniu zespołów

„WAAMP”, „Mate Choice Coping”
oraz „Audioterapia” wypełniły koncertową część wieczoru aż do godz.
20. Wówczas, tak jak w całej Polsce,
również na placu przy Miejskim Ośrodku Kultury wystrzeliło „Światełko do
nieba”, a rycerze spod znaku „Kruka”
wzbogacili pokaz sztucznych ogni
wystrzałami z replik średniowiecznej
broni czarno-prochowej. Po powrocie
z pokazów „Światełka do nieba” w sali
widowiskowej na wielkoorkiestrową
publiczność czekały jeszcze występy
rockowych kapel: powstałej w ubiegłym
roku olkuskiej grupy „Party Hard” oraz
zespołu „Kruk” z Dąbrowy Górniczej,
doskonale znanego miłośnikom metalowych klimatów, a wśród nich również
uczestnikom poprzednich edycji WOŚP.
Podczas gdy na scenie i przy budynku
MOK odbywały się imprezy, w obu
olkuskich sztabach trwało liczenie
zebranych przez wolontariuszy datków. Jak poinformowali przedstawiciele
sztabów, z kwest i licytacji udało się
zgromadzić tego dnia kwotę 46.565,97
zł. Rekordzistami XX Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Olkuszu ponownie okazali się Rafał
Węgrocki, w którego puszce znalazło
się 2.605,36 zł oraz Dariusz Słaboński,
który zgromadził 1.475,67 zł. Podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom, a także zespołom, klubom i
stowarzyszeniom - współorganizatorom
imprez, wspierającym akcję osobom
oraz oczywiście ofiarnym mieszkańcom
Olkusza. Do zobaczenia za rok. Sie ma!

FELIETON Gdy brakuje na paliwo...

GŁODOWE PENSJE PARLAMENTARZYSTÓW

jest nasz kraj i o nas samych, płacimy podatki z których finansowane
są wydatki na nich właśnie, a więc
utrzymujemy te x setek ludzi a oni
co robią? Kłócą się o sprawy zupełnie nie istotne, powołują komisję po
komisji, aby badać sprawy którymi
powinien zając się prokurator – (ale
przecież komisja to dodatkowe
pieniądze do tej jakże skromnej
9 892,30 miesięcznie wyno- samej diety to więcej niż wiele poselskiej pensji) – i zawstydzają
si w tym roku uposażenie posła rodzin ma na miesiąc i jeszcze musi obywateli swoją niekompetencją.
Wielu ludzi nie głosuje w wybo(podstawa pensji) do tego 2 473 zł od tego zapłacić wszelkie składki
miesięcznie zwolnionej od podatku i podatki. Tymczasem ludziom, któ- rach bo po co? I tak wiadomo,
diety, 11 650 miesięcznie na prowa- rzy swoją postawą moralną niejed- że nowych ludzi w parlamencie
dzenie biura + 9000 jednorazowo nokrotnie wywołują zażenowanie będzie mniejszość, a tą mniejna otwarcie biura, 2 200 na wynaję- współobywateli płaci się ciężkie szość i tak wciągnie wir zakulucie mieszkania w Warszawie, 7600 pieniądze za to, że... no właśnie arowych intryg i w końcu niczym
rocznie na noclegi poza miejscem za co? Za to ze ziewają znudzeni nie będą się różnic od starych
zamieszkania i poza Warszawą. przedłużającymi się przemówie- wyjadaczy. Być może służba jaką
Jeden poseł, nie licząc wszelkiego niami? Głosują nie bardzo wiedząc jest reprezentowanie nas Polaków
rodzaju dodatków np. z tytułu zasia- za czym? Biegają po sali sejmowej jest zbyt opłacalnym zajęciem
dania w jakiejś komisji itp., kosztuje wciskając guziki za kolegów? Te aby zajęli się nią ludzie, którym
podatników 322180,00 zł rocznie, dwadzieścia parę tysięcy które mają naprawdę zależy. Może poseł czy
zatem na wszystkich 460 posłów miesięcznie do swojej dyspozycji senator powinien zamiast tych
państwo wydaje 148 202 800,00zł to więcej niż połowa obywateli rzeczonych kilkunastu tysięcy
dostać średnią krajową (opodatplus 4 140 000,00 na utworze- zarabia w ciągu roku.
nie biur. Jeśli weźmiemy jeszcze
Może te pieniądze nie są jaki- kowaną), aby rzetelnie wypełniać
do tego pieniądze przeznaczane miś ogromnymi kwotami z punktu spoczywające na min obowiązki.
z budżetu na finansowanie partii widzenia finansów Państwa, ale I jeszcze ta kwota na podróże, czy
politycznych uzbiera się całkiem jeśli oszczędzamy, to cięcia powin- rzeszy ciężko pracujących Polaładna sumka.
ny się zacząć na samej górze. Pol- ków ktokolwiek zwraca koszty
Najzabawniejsze jest to, że pod- ski parlament to jedno z najlepiej przejazdów??? Dlaczego więc
kreślając palącą potrzebę zaciska- opłacanych miejsc (nie koniecznie) pracownik (bo przecież naród
nia pasa i brania wspólnej odpo- pracy. Nic dziwnego, że tak wie- tych ludzi wybrał i im płaci) jest
wiedzialności za finanse państwa lu zaprzedałoby duszę, aby tylko bardziej uprzywilejowany niż
pracodawca????
politycy pomijają siebie. Za każdą usiąść w poselskiej ławie.
pracę należy się wynagrodzenie i to
Wybieramy posłów i senatorów,
oprac. Izabela Szatyn
nie podlega dyskusji, ale niemal 2,5 aby byli naszymi reprezentantami,
email: go_izabelaszatyn@op.pl
tys. złotych zwolnionej z podatku aby dbali o to wspólne dobro jakim
Jeden z portali internetowych doniósł ostatnio, że naszym biednym współbraciom z Wiejskiej nie starcza pieniędzy na paliwo
i muszą dokładać z własnej kieszeni w związku z czym pragną
podniesienia o 500 zł kwoty przeznaczonej na podróże właśnie.
Niejednemu czytającemu tą informację pewnie dłoń zacisnęła
się w pięść, a szczęka zazgrzytała w bezsilnej złości. Kryzys za
pasem, dziura w budżecie nie mniejsza niże te na polskich drogach, ludziom każe się płakać i płacić coraz to więcej i więcej...
po to żeby wypychać kieszenie politykom???
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

MODERNIZACJA SZPITALNEGO
ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
W Nowym Szpitalu w Olkuszu zakończyły się prace modernizacyjne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dostosowujące
oddział do wymogów Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia
3 listopada 2011 r.
Według nowych przepisów mieliśmy bardzo mało czasu na dostosowanie oddziału do wymagań nałożonych przez Ministra Zdrowia. Istotne
dla szpitalnego oddziału ratunkowego było wydzielenie odpowiedniej
powierzchni, która stanowi odrębne obszary realizacji świadczeń
medycznych zapewniając przy tym komfort pacjentom oraz kadrze
medycznej. Między innymi spełniony został obowiązek wydzielenia
obszaru konsultacyjnego, utworzone zostało również pomieszczenie
dekontaminacji. Wykonana została instalacja sprężonego powietrza
i centralnej próżni, zakupiona została również odpowiednia ilość sprzętu
specjalistycznego między innymi 3 lampy operacyjne, przy łóżkowy
aparat RTG, materac grzewczy, 2 ogrzewacze pacjenta, 2 stoły zabiegowe oraz 3 kardiomonitory.

NOWOCZESNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY

Nowy Szpital w Olkuszu zakupił nowoczesny szesnastorzędowy tomograf komputerowy, w chwili obecnej aparat został zainstalowany w pracowni Tomografii Komputerowej im. W. Głucha, czekamy jeszcze
na odebranie sprzętu przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Aparatura ma być gotowa do użytku już na początku roku, ponieważ oprócz samego montażu i kalibracji konieczne
jest jeszcze przeszkolenie personelu, po zapoznaniu się kadry z urządzeniem pierwszych pacjentów będziemy przyjmować już na początku stycznia.
Tomograf komputerowy szesnastorzędowy jest aparatem najnowszej generacji umożliwiającym jednoczesne uzyskanie
obrazu 16 przylegających do siebie warstw ciała badanego pacjenta, powszechnie stosowane aparaty jednorzędowe
uzyskują obraz jednej warstwy, co znacznie wydłuża czas badania, a więc czas w którym pacjent narażony jest na
działanie promieni rentgenowskich.

OLKUSZ Spotkanie z szefem Kongresu Nowej Prawicy

JANUSZ KORWIN-MIKKE W OLKUSZU
Dnia 14.12.2011 w Olkuszu w restauracji Galeria
Smaku zagościł Janusz Korwin-Mikke KNP (Kongres
Nowej Prawicy). Na spotkanie które zaczęło się po
godzinie 20:00 przybyło około 50 zainteresowanych
osób co jest dość dobrą frekwencją zważywszy na
to że o spotkaniu w Olkuszu było wiadomo dopiero
12 grudnia i nie było wystarczająco dużo czasu na
rozreklamowanie tego wydarzenia.
Spotkanie zorganizowali m.in.
Lech Walicki i Agata Banasik
(KNP Kraków) znani z programu Młodzież kontra… czyli pod
ostrzałem. Wizyta JKM trwała
około 2,5 godziny podczas której publiczność mogła zadawać
pytania co też uczyniła. Janusz
Korwin-Mikke przedstawił jakie
problemy ma dzisiejsza socjalistyczna Europa i jak te problemy
można w prosty sposób zlikwidować wprowadzając liberalizm
gospodarczy. Była poruszana
kwestia nieszczęsnych przymusowych ubezpieczeń, nieciekawego
ustroju jakim jest demokracja,
zbliżającego się kryzysu, kary
śmierci, tragicznego przymusowego szkolnictwa – czyli ogólnie
rzeczy do których wtrąca się państwo i efekt tego jest przeważnie

jeden: niska jakość za wysoką
cenę. Warto było przyjść na to
spotkanie aby usłyszeć co tak
właściwie dzieje się wokół nas
i z naszymi pieniędzmi. Takich
informacji nie usłyszymy w telewizji w której pokazywane są
drugorzędne sprawy i to jeszcze
w sposób odpowiednio zmanipulowany. Nagranie z tego dnia
można obejrzeć na portalu youtube.com na kanale użytkownika
CEPERolkV2 a zdjęcia na olkuszanin.pl. Prawdopodobnie Janusz
Korwin-Mikke zagości ponownie
w połowie lutego 2012 w Olkuszu
a wtedy zapewne poinformujemy wcześniej o dokładnej dacie
i miejscu.
Pan Ceper

OLKUSZ Koncert kolęd u św. Maksymiliana

HALINA FRĄCKOWIAK JEJ ŚPIEW TO MODLITWA
To był niesamowity występ.
Niemal do ostatniego miejsca kościół św. Maksymiliana
M. Kolbego w Olkuszu wypełnił się wiernymi z terenu całej
diecezji. A wszystko za sprawą
wyjątkowego gościa – znanej
artystki Haliny Frąckowiak, która
wystąpiła z koncertem kolęd.

Zgromadzeni goście przez ponad półtorej
godziny słuchali przepięknie wykonanych
kolęd w aranżacji i wykonaniu Haliny Frąckowiak. Koncert przeplatany był przypomnieniem
osobistego przesłania ŚP. Biskupa Polowego
gen. Tadeusza Płoskiego, które odczytywał
ks. Przemysław Kocjan. Wszystko to tworzyło
niezwykle świąteczną i wzruszająca atmosferę.
Frąckowiak urzekła zgromadzoną publiczność.
Przez kilka minut uczestnicy koncertu na stojąco oklaskiwali występ artystki. Halina Frąckowiak zachęcona przez ks. Proboszcza Henryka
Chmiełę, zrewanżowała się podwójnym bisem.
Po koncercie fani Frąckowiak w długiej kolejce
ustawili po płyty z autografem artystki oraz
pamiątkowe zdjęcie.
W parafii licznie zawitali goście m.in. poseł
Jacek Osuch, starosta olkuski Jerzy Antoni
Kwaśniewski, z-ca burmistrza Włodzimierz
Łysoń, radni rady powiatu oraz miejscy. Na
koncert przybyli także duchowni z terenu całej
diecezji.
Organizację koncertu wsparł finansowo Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz liczne
grono sponsorów,
Łukasz Kmita
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RYSZARD TADEUSIEWICZ

Urodzony 5 maja 1947 r. w Środzie Śląskiej), prof. dr hab. inż., trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
członek wielu organizacji krajowych i zagranicznych. W latach 1996-1998 Prorektor ds. Nauki AGH, od 1998
Rektor AGH, wybrany na powtórną kadencję (1999-2002) oraz po raz trzeci z rzędu na kadencję (2002-2005);
wiceprzewodniczący i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1999-2005),
wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (1999-2005), członek prezydium KRASP
w kadencji (1999-2002). Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2001 r.), wiceprezes Krakowskiego
Oddziału PAN (od 2007 r.), członek Prezydium Akademii (od 2007 r.), Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu
Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN (od 2006 r.). Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (od
1999 r.). W PAU był inicjatorem powstania Komisji Geoinformatyki (od 2000 r. jest jej wiceprzewodniczącym) oraz
Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych, którą w 2003 r. współorganizował, a w 2004 r. został wybrany
jej przewodniczącym (funkcję tę pełni do dzisiaj). Członek Polskiej Akademii Inżynierskiej, członek zagraniczny
Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych od 1999 r., członek tytularny Europejskiej Akademii Nauk, Sztuk
i Literatury z siedzibą w Paryżu od 2001 r., członek Światowej Akademii Nauk i Umiejętności z siedzibą w San
Francisco od 2005 r.. W latach 1990-1997 był z wyboru członkiem KBN w pierwszej (historycznej) i w drugiej
kadencji. Aktualnie, jako rektor uczelni nie może kandydować do KBN, ale w latach 1999-2005 nieprzerwanie
był mianowany Przewodniczącym Sekcji Informatyki KBN (potem MNiI). W 2005 r. Minister Nauki i Informatyzacji powołał go na Przewodniczącego Rady Informatyzacji. Po przejęciu zadań informatyzacji Polski przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył rezygnację z tej funkcji (w 2006 r.).
Doktora Honoris Causa 12 krajowych i zagranicznych uniwersytetów), Ma tytuł Euroinżyniera nadany przez
FEANI, Złotego Inżyniera Pięciolecia 2000-2004 nadany przez NOT i Mistrza Mowy Polskiej nadany w ogólnopolskim plebiscycie (2004). Studiował na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, który ukończył (z wyróżnieniem) w 1971 roku. Dodatkowo (już po uzyskaniu stopnia naukowego z automatyki) studiował
na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Od kwietnia 1971 roku całkowicie poświęcił się pracy
naukowej związanej z biocybernetyką, automatyką i informatyką, osiągając kolejno w 1975 roku stopień naukowy doktora, w 1981 roku doktora habilitowanego, w 1986 roku profesora a w 1991 roku profesora zwyczajnego
nauk technicznych - wszystkie w AGH. Napisał i opublikował ponad 500 prac naukowych, które były wydawane
w renomowanych periodykach naukowych w kraju i za granicą oraz prezentowane na ponad dwustu konferencjach
naukowych - krajowych i międzynarodowych. Napisał także ponad 70 monografii naukowych i innych książek,
m.in. cenionych i poszukiwanych podręczników (większość z nich doczekała się wielu kolejnych wydań
i wznowień), a także kilkadziesiąt artykułów i kilka książek popularnonaukowych. Prowadził wykłady na
większości krakowskich uczelni, a od 30 lat nieprzerwanie wykłada na AGH - na studiach dziennych, podyplomowych i doktoranckich, od 25 lat prowadzi wykłady i seminaria magisterskie w Akademii Ekonomicznej,
gdzie współtworzył katedrę Informatyki dla której wykształcił i wypromował (ze stopniami doktora i doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych) znaczny odsetek jej Kadry. Wypromował łącznie 56 doktorów (w AGH,
Akademii Ekonomicznej i Akademii Medycznej).

IGOR MITORAJ

Urodził się w 1944 roku w niemieckiej miejscowości Oederan w Rudawach jako syn deportowanej polskiej
robotnicy przymusowej i oficera Legii Cudzoziemskiej francuskiego jeńca wojennego. Po zakończeniu wojny
matka wraz z synem powróciła do Polski, do swoich rodziców. Dzieciństwo i młodość Mitoraj spędził w miejscowości Grojec. Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Bielsku-Białej w roku 1963 zaczął studia na Akademię
Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował malarstwo pod kierunkiem Tadeusza Kantora.

W 1968 roku, wyjechał do Paryża kontynuować studia w École Nationale Supérieure des Beaux Arts. Zaczynał
tam jako malarz i grafik, pierwszą wystawę w galerii La Hune w Dzielnicy Łacińskiej, związanej z księgarnią o tej
samej nazwie (1976). Rok później zainteresował się rzeźbą. Wkrótce potem otrzymał propozycję przygotowania
wystawy dla galerii ArtCurial w Paryżu, prowadzonej przez bratanka ówczesnego Prezydenta Francji Mitteranda.
By przygotować prace do tej wystawy, Mitoraj wyjechał na rok do centrum artystycznych odlewni pracujących
w brązie oraz kamieniarzy pracujących w marmurze w Pietrasanta, we Włoszech. Tam powstały pierwsze brązy
Mitoraja, oraz pierwsze monumentalne rzeźby z białego marmuru z pobliskiej Carrary.
Od momentu wystawy ArtCurial w 1977 rzeźby i rysunki Igora Mitoraja pokazano na 120 wystawach indywidualnych na całym świecie. Jego rzeźby, często gigantycznej wielkości, stoją w reprezentacyjnych punktach wielu
miast - m.in. w Paryżu na La Défense oraz w Rzymie, Mediolanie, Lozannie, Londynie, Krakowie, Scheveningen
koło Hagi, w USA i Japonii.

Głównym tematem rzeźb Mitoraja jest ludzkie ciało, jego piękno i kruchość, a także głębsze aspekty ludzkiej
natury, które pod wpływem czasu i okoliczności ulegają wynaturzeniu. Odwołując się, nawet dosłownie (niekiedy
już w tytule rzeźby: Ikar, Tyndareus, Centauro, Eros, Mars, Gorgona, Paesaggio Ithaka), do mitologii lub historii
Grecji i Rzymu, niejako "cytuje" piękno i idealne proporcje rzeźb klasycznych, jednocześnie uzmysławiając
odbiorcy ich ludzką naturę i niedoskonałość poprzez umyślne spękania i uszkodzenia powierzchni posągów,
a nawet powalenie ich na ziemię. Mityczni bohaterowie, zranieni, niedoskonali patrzą niemo na widza pustymi
oczodołami, często zakryci całunami, niczym istoty ranne lub kalekie, niejednokrotnie niemi - z ustami zakrytymi
tkaniną. Styl Mitoraja polegający na interpretacji antyku z wprowadzeniem wyraźnych akcentów nowoczesności,
jest obecnie rozpoznawany przez miłośników sztuki na całym świecie. Elementem charakterystycznym prac
Mitoraja są usta, które zawsze mają kształt ust autora i stanowią nieformalny "podpis" rzeźbiarza na dziele.
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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 12
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,
że w wyniku adaptacji poddasza pozostały jeszcze dwa nie zarezerwowane
nowe lokale mieszkalne. Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych
właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro
OLKUSZ Po spotkaniu GDDKiA, przedstawicieli posła Osucha oraz Policji

Poprawią oznakowanie przejścia na DK 94

Na wniosek olkuskiego parlamentarzysty Jacka Osucha w ostatni wtorek zorganizowano
wizję lokalną z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, Komendą Wojewódzką Policji i KPP Olkusz. Na razie mieszkańcy mogą liczyć na
lepsze oznakowanie feralnego przejścia.
Poseł Osuch po tragicznym wypadku, w którym zginęła mieszkanka os.
Glinianki wystąpił o przeprowadzenie lustracji miejsca w którym doszło
do tragedii przez administratora drogi
tj. GDDKiA. W spotkaniu oprócz
przedstawicieli Generalnej Dyrekcji
Dróg z Krakowa wzięli udział także
miejscowi radni oraz członkowie
zarządu osiedla oraz Naczelnik
Wydziału Drogowego UMiG Olkusz.
– Spotkanie rozpoczęło się od
przekazania przedstawicielom
GDDKiA przez dyrektora mojego
biura szczegółowych materiałów ze
zdjęciami dotyczących obecnego
oznakowania przejścia oraz propozycji poprawy bezpieczeństwa w
tym rejonie do czasu wybudowania
kładki lub przejścia podziemnego
– mówi poseł Jacek Osuch.

ruchu drogowego. Poseł zaproponował także, aby przed przejściem
dla pieszych zamontować tablicę
fluoroscencyjną ze znakami „Przejście dla pieszych” i „Przejście dla
pieszych szczególnie uczęszczane
przez dzieci”, która znajdzie się na
żółtym-odblaskowym tle. Montaż
nowego znakowania ma odbyć się
niebawem, gdyż zarządca drogi zgodził się na propozycję.

Kilkuosobowa delegacja mieszkańców osiedla Glinianki wnioskowała o remont dojść do przejścia. Jak
obiecali przedstawiciele GDDKiA,
ze środków w ramach tzw. remontów bieżących administrator drogi
w ma poprawić chodniki do przejścia
dla pieszych, zarówno od strony ul.
Cegielnianej jak i ul. Szkolnej. Mieszkańcy zaapelowali także o przynajPoseł zaproponował, aby nad przej- mniej częściowe odwodnienie okolic
ściem wykonano specjalną bramow- przejścia, gdyż obecnie po opadach
nicę (podobne stoją wSienicznie, deszczu pojawiają się kałuże, a piesi są
Zedermanie i Przeginii) na której chlapani przez przejeżdżające pojazumieszczono by podświetlony znak dy. Przybyli na miejsce olkuszanie
D-6 „przejście dla pieszych” wraz z prosili także o podcięcie drzew, aby
dodatkowym doświetleniem samego zwiększyć widoczność oraz wnioskoprzejścia. Przedstawiciele GDDKiA wali o wydłużenie czasu „zielonego
zapewnili, że będą wnioskować do światła” dla pieszych przechodzących
centrali o jej o montaż w ramach na skrzyżowaniu ze światłami zarówprogramu poprawy bezpieczeństwa no na pobliskiej ul. Rabsztyńskiej jak

Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
Będzin oraz zespołów świetlicowych MOK.
• 19.01. godz. 17.00
Dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
"Prawda i kłamstwo fotografii w mediach"
wykład w ramach Olkuskiego Uniwersytetu
III Wieku
• 22.01. godz. 19.00
Przegląd Filmu Japońskiego - film dokumentalny "Mario Barth: na własnej skórze"
• 26.01. godz. 17.00
Prof. dr hab. Dobiesław Dudek "Sport - wczoraj i dzisiaj". Wykład w ramach Olkuskiego
Uniwersytetu III Wieku
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POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
POTRĄCENIE PIESZEJ
Do szpitala przewieziono 80-letnią pieszą, która potrącona została przez
samochód. Wypadek miał miejsce 5 stycznia br., tuż po godzinie 9:00,
na ul. K. K. Wielkiego w Olkuszu. Kobieta ma złamaną nogę. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było nagłe wtargnięcie pieszej na jezdnię.
WŁAMANIE DO FIATA
Nocą, 3 stycznia br., na ul. Legionów Polskich w Olkuszu włamano
się do fiata ducato. Z jego wnętrza skradziono przedmioty o łącznej
wartości około 800zł.
KIERUJĄCY Z ZAKAZEM
7 stycznia br. w Wolbromiu, policjanci z miejscowego komisariatu,
zatrzymali 38-latka, który kierował renaultem posiadając zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za niestosowanie się do orzeczonego
przez sąd zakazu grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

i 20-straconych. Postul;aty te poparli obecni na miejscu radni Leszek
Osuch i Roman Piasnik. Przewodniczący Zarządu Osiedla Glinianki
Kazimierz Czarnota zaproponował
montaż fotoradaru, który miałby
powstrzymać zapędy kierowców
łamiących przepisy ruchu drogowego. Obecny na miejscu dyrektor biura
Łukasz Kmita – w imieniu posła –
wnioskował także o wykonanie przejścia w technologii grubowarstwowej,
co miałoby przyczynić się do wzrostu
bezpieczeństwa pieszych – gdyż Ci
byliby lepiej widoczni. Po ponad
godzinnym spotkaniu – które czasa-

mi było bardzo nerwowe –udało się
spisać protokół wraz z postulatami
mieszkańców.

– Pespektywa remontu olkuskiego
odcinka dopiero po 2012 r. spowodowała, że w trybie pilnym poprosiłem o polepszenie bezpieczeństwa
mieszkańców os. Glinianki poprzez
lepsze oznakowanie przejścia dla
pieszych. Codziennie przechodzi
tamtędy setki mieszkańców – mówi
poseł Jacek Osuch.
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WYDARZENIA KULTURALNE
PROGRAM MOK OLKUSZ
• 11.01. godz. 18.00
Spotkanie w Klubie Globtrotera
- Robert Skibiński "Borneo"
• 12.01. godz. 17.00
Dr Marcin Rzepka "Skąd przybyli
Królowie" wykład  w ramach
Olkuskiego Uniwersytetu III Wieku
• 13.01. godz. 10.00, 11.00
"Adonis  ma gościa" spektakl teatralny
w reż.  Stanisławy Szarek
• 15.01. godz. 17.00
Koncert Bożonarodzeniowy, występy
laureatów Eliminacji Rejonowych XVIII

Posiadamy do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2
z kanałem, wyposażone w energię
elektryczną, i wodę

• 27.01.2012
Spektakle dla dzieci i młodzieży
w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Edukacji
- godz. 8.30 "Tajemniczy Ogród"
- godz. 10.00 "Bajki Naszego
    
   Dzieciństwa"
- godz. 11.50 "Pióro Mistrza Jana"
• 28.01. godz. 18.00
Uroczystość wręczenia
nagród  "Cordis Noblis"
REPERTUAR KINA "ZBYSZEK"
• 13-14; 16-17.01. godz. 17.00
"Wyścig z czasem" - USA
/fantastyczno-przygodowy/

• 13-14; 16-17.01. godz. 19.00;
"Szpieg" - Wielka Brytania /sensacyjny/
• 15.01. godz. 20.00
"Szpieg" - Wielka Brytania /sensacyjny/
• 20-21; 23-24.01. godz. 17.00, 19.00
22.01. godz. 17.00
"Listy do M" - polska komedia romantyczna
KINO FILMOWEGO KONESERA
• 11.01. godz.18.00
"Służące" USA - dramat, 4 nominacje do
Złotych Globów , kandydat do Oskara.
• 25.01. godz.18.00
"Habemus Papam - mamy Papieża"
Włochy , w roli głównej Jerzy Sthur

„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.

DO „POLICYJNEGO ARESZTU” ZA NARKOTYKI
Dzielnicowi z olkuskiej komendy zatrzymali 17-letniego olkuszanina, który posiadał marihuanę. Młodego mężczyznę zatrzymano 4 stycznia br.,
w piwnicy jednego z bloków przy ul. Skalskiej w Olkuszu, zaraz po tym
jak znaleziono przy nim około 1,17 g narkotyku. Trafił do policyjnego
aresztu olkuskiej komendy.
Tego samego dnia na ul. Niepodległości w Bukownie, policjanci miejscowego komisariatu, zatrzymali 28-letniego mieszkańca Bukowna, przy
którym znaleziono trzy woreczki z narkotykami. Prawdopodobnie była to
amfetamina w ilości 3g. Policjanci przeszukali również mieszkanie mężczyzny, gdzie znaleźli około 1g marihuany.
Obaj mężczyźni, za posiadanie narkotyków, odpowiedzą wkrótce przed sądem.
NIETRZEŹWI ROWERZYŚCI
Trzech nietrzeźwych rowerzystów zatrzymali policjanci pełniący służbę
na terenie powiatu olkuskiego. Pierwszego z mężczyzn, 7 stycznia br.,
zatrzymali policjanci z Klucz w Chechle (gmina Klucze). Kierował jednośladem mając w organiźmie około 0,6 promila alkoholu. Kolejnego,
również 7 stycznia br., zatrzymano w Chełmie (gmina Wolbrom). Kierował rowerem posiadając w organiźmie około 0,9 promila alkoholu.
Trzeci z mężczyzn został zatrzymany w Bukownie na ul. Nowej. W momencie prowadzenia roweru, w organizmie mężczyzny, znajdowało się
około 2,5 promila alkoholu.
Wszyscy mężczyźni, za prowadzenie roweru w stanie nietrzeźwości,
mogą trafić do więzienia na rok.
PLAGA PIJANYCH KIEROWCÓW
W ciągu pięciu dni, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu,
zatrzymali sześciu nietrzeźwych kierujących samochodami. W organizmach kierowców znajdowało się od 0,6 do 3,4 promila alkoholu.
• 5 stycznia br., tuż po północy, na ul. Zawierciańskiej w Kluczach,
zatrzymano 56-letnią mieszkankę Gminy Klucze, która kierowała renaultem posiadając w organizmie około 2,5 promila alkoholu. Kierującą, jak i samochodem, zaopiekowała się rodzina.
• Około 13:30, również 5 stycznia, na ul. Nowej w Bukownie policjanci
zatrzymali 30-lerniego olkuszanina, który kierował audi znajdując się
w stanie nietrzeźwości. W jego organizmie znajdowało się około 0,6
promila alkoholu.
• 6 stycznia br., na ul. Kolejowej w Bukownie, zatrzymano mieszkańca Bukowna, który kierował fordem mając w organizmie prawie 1,5
promila alkoholu.
• W Jangrocie (gmina Trzyciąż), policjanci zatrzymali mieszkańca Suchej, który kierował bmw będąc nietrzeźwym. Miał około 2,7 promila
alkoholu w organizmie. Oprócz przestępstwa, odpowie również za
popełnienie wykroczenia. Jak się okazało nie posiadał uprawnień do
kierowania samochodem.
• Przed północą, 8 stycznia br., policjanci z Wolbromia, zatrzymali
nietrzeźwego kierowcę volkswagena. Mężczyzna miał w organizmie
około 3,4 promila alkoholu. Nie posiadał uprawnień do kierowania
samochodem.
• 9 stycznia br. około 2:00, na ul. K. K. Wielkiego w Olkuszu, zatrzymano olkuszanina, który kierował hondą, mając w organizmie około
2,4 promila alkoholu.
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości można
trafić do więzienia na dwa lata.
KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
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Chcieliśmy z zadowoleniem poinformować iż została otwarta
w Olkuszu nowa, nowoczesna, myjnia samochodowa
samoobsługowa Słowiki 24h
dla wszystkich zmechanizowanych użytkowników dróg, którzy mają możliwość
indywidualnego wyboru pielęgnacji swoich samochodów za
pomoca mycia bezdotykowego lub przy użyciu mycia
bezdotykowego + szczotki aktywna piana (wysoki połysk).
Wystawiamy faktury VAT (dostępne karty magnetyczne).

MYCIE bezdotykowe

używamy kolejno programów 1, 3, 4, 5.
1 - mycie zasadnicze – wysokie ciśnienie
– gorąca woda z szamponem
2 - pomijamy program 2
3 - spłukiwanie – zimna woda
4 - super wosk + woda zmiękczona
5 - nabłyszczanie - woda zmiękczona bez kamienia
(wskazane końcowe użycie tego programu – minimalizuje
powstawanie plam po wyschnięciu.

MYCIE bezdotykowe

+ szczotka aktywna piana (wysoki połysk)

używamy kolejno programów 1, 2, 3, 4, 5.
1 - mycie zasadnicze – wysokie ciśnienie
– gorąca woda z szamponem
2 - wciskamy 2 i przechodzimy do stanowiska
ze szczotką (aktywna piana)
3 - spłukiwanie – zimna woda
4 - super wosk + woda zmiękczona
5 - nabłyszczanie - woda zmiękczona bez kamienia
(wskazane końcowe użycie tego programu – minimalizuje
powstawanie plam po wyschnięciu.

OLKUSZ Powyborcze sprzątanie

RAMKI
Noworoczne sprzątanie młodzieżówki PiS MAŁE
KOMPL. USŁUGI

Choć termin usunięcia materiałów wyborczych minął ponad miesiąc temu na ulicach
naszego miasta dalej zalegały plakaty z październikowych wyborów parlamentarnych.
Forum Młodych PiS z Olkusza postanowiła posprzątać swoją miejscowość.
- W Olkuszu wisiały na słupach
prawie wyłącznie tablice z kandydatami na parlamentarzystów,
którzy startowali z list Platformy
Obywatelskiej. Kilkadziesiąt tablic
kandydata Mateusza Sławińskiego
wisiało na słupach oświetleniowych
w samym centrum miasta, zaledwie
kilkaset metrów od rynku. Ale były
też inni kandydaci. Zazwyczaj były
to plakaty osób, które nie dostały
się do Sejmu z list PO. Postanowiliśmy więc, że zabierzemy te śmieci
z naszych ulic, aby w 2012 roku
nie straszyły mieszkańców – mówi
pomysłodawca akcji, Łukasz Kmita,
szef forum młodych PiS.

Jak dodaje, dziwi się władzom
samorządowym, że nie zleciły firmie
usunięcia na koszt komitetu wyborczego zalegających materiałów.
– Wiem, ze w Krakowie jeden z kandydatów zapłacił ponad 6.000 zł za
usunięcie po terminie materiałów.
W Olkuszu chyba nikogo nie ukarano – podkreśla młody działacz PiS.

Jakich plakatów było najwięcej?
Młodzieżówka PiS przyznaje, że
najbardziej zaśmieciła miasto Platforma. Jak twierdzą młodzi PiS-owcy,
materiałów ich partii już nie było.
– W listopadzie objechaliśmy nasze
miasto i pościągaliśmy ze słupów
plakaty naszych kandydatów.
Młodzi olkuszanie za pomocą Liczyliśmy, że konkurencja zrobi
specjalnych kleszczy przecinali pla- podobnie. Niestety plakaty wisiały,
stikowe opaski jakimi przyczepione aż do dzisiaj. Dlatego w prezencie
do słupów były tablice z plakatami. dla mieszkańców postanowiliśmy
– Czarne opaski bardzo trudno się posprzątać ulice. Zajęło nam to kilprzecinały. Czasem na jedną tablicę ka godzin. Może materiały gdzieś
trzeba było poświęci kilka minut. jeszcze wiszą, ale na pewno jest ich
Pewnie gdyby nie nasza akcja, już zdecydowanie mniej. Mamy
wyblakłe plakaty wisiałyby kolejne nadzieje, że następnym razem kolemiesiące. A były one wątpliwa ozdo- dzy z Platformy wykażą się więkbą naszego miasta – twierdzi Wojtek szą troską o estetykę – przekonuje
Łukasz Kmita.
Panek, który uczestniczył w akcji.

POGRZEBOWE
mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14
( 32 643 06 07, 32 643 48 33
( 502 35 43 32

SUPRA - Piotr Rudnicki

KURSY kierowców wózków widłowych

• BHP • PPOŻ

• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 606 397 921

FIRMA BUDOWLANA
Oferuje wykonanie:

W sumie zniknęło kilkadziesiąt
tablic z największych osiedli Młodych, Pakuska, Centrum, Słowiki
oraz Piaski. Większość miejsc,
skąd były usuwane plakaty została sfotografowana. Na zdjęciu jest
data, kiedy robiona była fotografia.
Akcja trwała 30 grudnia od godz.
15.00. Przedstawiciele młodzieżówki postanowili na wizji wręczyć
plakaty Mateuszowi Sławińskiemu
w programie Młodzież Kontra.
– Owinięte ozdobna kokardą

zawinięte niczym prezent dykty
z naklejonymi plakatami, które
zdjęliśmy kilka godzin wcześniej
ze słupów chcieliśmy oddać właścicielowi. Niestety ich nie przyjął
– mówi Łukasz Kmita. Materiały
trafiły więc na śmietnik. Szkoda tylko,
że dopiero teraz. Powinny trafić ponad
miesiąc wcześniej.

ToM

- remontów bieżących i kapitalnych
- wylewek cementowych agregatem „Mixokret”
- robót elewacyjnych
- robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką,
samochód samowyładowczy
- tynków maszynowych (gipsowych
i cementowo-wapiennych)
Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

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

OLKUSZ Koncert noworoczny

NA ZAKOŃCZENIE ORGANOWEGO JUBILEUSZU

W ubiegłą niedzielę w Bazylice pw. św. Andrzeja odbył się pierwszy w nowym roku koncert, będący zarazem zwieńczeniem cyklu obchodów 400-lecia fundacji olkuskich
organów Hansa Hummla. Przed zgromadzoną w gotyckiej świątyni tego wieczoru publicznością wystąpiła organistka Ewa Rzetecka oraz śpiewak Hubert Niewiadomski.
Jubileusz podpisania z Hansem Hummlem umowy na budowę instrumentu,
który dziś zaliczany jest do najcenniejszych tego typu zabytków w Europie,
dał wielu uczestnikom, przyjeżdżającym do Olkusza nierzadko z odległych
miast okazję nie tylko do podziwiania brzmienia, ale też do bliższego poznania historii i konstrukcji organów niedostępnych na co dzień zwiedzającym.
Został też wydany album pt. „Organy Olkuskiej Fary”, zawierający nagrania
zarejestrowane na zabytkowym instrumencie Hansa Hummla, w który wciąż
można się zaopatrzyć w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. Wśród
goszczących w naszym mieście artystów, w gronie występujących podczas
rocznicowych koncertów, a także w trakcie Letniego Festiwalu Organowego
2011 i XVII Międzynarodowych Olkuskich Dniach Muzyki Organowej
i Kameralnej, byli zarówno sławni wirtuozi z kraju i zza granicy, jak i młodzi,
rozpoczynający karierę, ale już uznawani i utytułowani muzycy.
Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznych Organów
Hansa Hummla oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, do wykonania
koncertu wieńczącego jubileuszowe obchody zaprosili dwoje znakomitych
polskich artystów. Na organach Hansa Hummla grała tego wieczoru Ewa
Rzetecka, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie klawesynu
prof. Leszka Kędrackiego i w klasie organów prof. Ireny Wisełki–Cieślar.

Studia podyplomowe odbyła w Konserwatorium Muzycznym w Genewie
pod kierunkiem prof. Alfonso Fedi i prof. Leonardo Garcia–Alarcon.
Umiejętności gry na organach doskonaliła m. in. u prof. Marcelo Giannini
w Genewie oraz u Liuwe Tamming.
Drugim z zaproszonych na niedzielny koncert artystą był Hubert Niewiadomski (baryton). Od najmłodszych lat śpiewał w wielu renomowanych chórach. Studia wokalne ukończył w Wyższym Konserwatorium
Muzycznym w Genewie, w klasie prof. G. Cachemailla. Uczestniczył
w wielu mistrzowskich kursach, m. in. u Alaina Garichota, Ulricha Koella,
Roberta Teara, Omara Porrasa i Tona Koopmana. Występował w kraju i za
granicą, jego recitale uświetniały m. in. Rok Chopinowski. Współpracował
ze znakomitymi orkiestrami, wśród których wymienić należy Genewską
Orkiestrę Barokową, Orkiestrę Kameralną Filharmonii Narodowej, Polską
Orkiestrę Radiową i Orkiestrę Konserwatorium w Genewie. Co ciekawe
i niezwykłe wśród artystów, Hubert Niewiadomski jest także fizykiem.
Uzyskał doktorat w dziedzinie cząstek elementarnych w Uniwersytecie
w Manchesterze, pracuje w genewskim CERN (Europejska Organizacja
Badań Jądrowych) przy eksperymencie TOTEM, gdzie zajmuje się m. in.
słynnym, największym na świecie akceleratorem.

Muzyczny wieczór w Bazylice św. Andrzeja rozpoczęły „Intrada d'organo” G. de Macquea oraz chorał gregoriański „Puer natus est nobis”.
Wśród 15. utworów, które znalazły się w programie niedzielnego występu
Ewy Rzeteckiej i Huberta Niewiadomskiego w Olkuszu, dominowały
kompozycje Johanna Sebastiana Bacha, a to: „Groser Herr”, „Canzona in
d”, „Schlummert ein” oraz „Endlich wird mein Joch”. Była też doskonale
znana bywalcom olkuskich koncertów „Fantasia d-moll” J. Pachelbela
oraz rzadko lub dotychczas jeszcze nie wykonywane tu utwory, jak: „Salve
Virgo” M. A. Cavazzoniego, „Consonanze stravaganti” G. de Macquea, czy
chorały gregoriańskie „Hodie Christus natus est” i „O magnum misterium”.
Na zakończenie urozmaiconego muzycznie koncertu artyści wykonali
nawiązujące do świątecznego okresu utwory: kolędę polską „Mizerna,
cicha” i kolędę łacińską „Adeste fideles”.
Koncert zorganizowany został przez Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, przy wsparciu gospodarza Bazyliki św. Andrzeja - ks. proboszcza
Mieczysława Miarki.
MOK Olkusz
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Reklamy

PACIEJ

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

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”

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
ZUS
Ryczałt
Rejestry VAT
Zeznania roczne
Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
Zwrot VAT
za materiały budowlane
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz,

tel. 32 754 56 70

