
 26 STYCZNIA 2012
Nr 02/2012 (137)
Nakład: 20 000 szt.
ISSN: 1896-1797 

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

 www.gwarek-olkuski.pl

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

KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

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

WSZYSTKO DO MEBLI
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• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •

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

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

HURTOWNIA

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

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

Hurtownia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 0508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

SElectronic
Centrum Diagnostyki Samochodów

Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian

505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

POMOC DROGOWA
tel. 506 717 347
Tomasz Krawczyk
ul. Krasińskiego 8/21, Olkusz 32-300
NIP: 637 209 86 36
www.champion.euroadres.pl

24 h
Sprinter 316Cdi

Tanio

i szybko

CHAMPION

Wolbrom, ul. Krakowska 44
tel: 32/611 08 34

kom: 698 686 482



2 Informacje

INSTRUMENTY RYNKU PRACY - Prace interwencyjne - ciąg dalszy
Art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy wymienionych w art. 49 ustawy:
1. na okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodze-

nia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości nie przekraczającej 
kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na 
ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

2. na okres do 6 miesięcy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, następuje zwrot części kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia , nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio 
uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia 
społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną,

3. na okres do 12 miesięcy  w zakresie i na zasadach określonych w pkt 1, następuje zwrot poniesionych przez pracodawcę 
kosztów z tytułu zatrudnienia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak minimalnego wynagrodze-
nia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli 
refundacja obejmuje koszty za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
W przypadku zatrudnienia w  ramach prac interwencyjnych osób do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych albo po 
zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotnych, 
którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych 
1. w pełnym wymiarze czasu pracy, następuje zwrot przez okres do 12 miesięcy poniesionych kosztów wypłaconego 

wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie 
przekraczającej jednak kwoty zasiłku dla bezrobotnych , obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca 
i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

2. w pełnym wymiarze czasu pracy następuje zwrot przez okres do 18 miesięcy poniesionych kosztów wypłacanego wyna-
grodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej 
jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot 
obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób powyżej 50 roku życia:
1. refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne może trwać 

przez okres do 24 miesięcy,
2. refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne może trwać 

przez okres do 4 lat jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:

1. spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego- refundacja jest w wysokości 80% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

2. nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana 
w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego 
wynagrodzenia.

PRZYPOMINAMY, 
że w moim Biurze Poselskim  

w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 32  
w dalszym ciągu trwa  

akcja zbierania podpisów  
z żądaniem przyznania  

przez Krajową Radę Radiofonii  
i Telewizji należnego miejsca  

Telewizji Trwam i Radiu Maryja 
na tzw. multipleksie.

Zebrane podpisy z terenu powiatu olkuskiego  
zostaną przesłane do Przewodniczącego KRRiT 
 p. Jana Dworaka oraz kopia do Radia Maryja. 

Bardzo prosimy zainteresowanych o kontakt:
Poniedziałek:  10.00 – 15.00 
Wtorek, Środa, Piątek:      9.00 – 15.00 

Tel. 32 754-34-13

Poseł na Sejm RP Jacek Osuch  

WIEŚCI ZE STAROSTWA

NOWOROCZNE 
spotkanie z sołtysami

NAGRODY STAROSTY

Dorocznym zwyczajem, przedstawiciele władz powia-
towych spotkali się z sołtysami Powiatu Olkuskiego. 20 
stycznia 2012 przedstawiciele Zarządu Powiatu podsu-
mowali miniony rok i złożyli gościom życzenia na nowy. 

Zwyczajem w Powiecie Olkuskim stało się przyznawanie na początku 
każdego roku Nagród Starosty. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży 
szkolnej, która w roku minionym pochwalić się mogła wybitnymi osią-
gnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi, oraz do prowa-
dzących jej edukację pedagogów – nauczycieli, trenerów, animatorów.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego gości podejmowali: 
starosta Jerzy Antoni Kwaśniewski, jego zastępca Henryk Kieca 
oraz przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Dąbrowski. Na orga-
nizacją spotkania czuwał Wydział Polityki Społecznej i Promocji. 
Składając życzenia wicestarosta podkreślił, że rok 2011 był trudny, 
co spowodowała m.in. ogólnoświatowa recesja. 
Mimo to był udany, bo w powiecie olkuskim przeprowadzono 

wiele przedsięwzięć infrastrukturalnych, również dzięki pozyski-
waniu środków z funduszy unijnych. Na zarzut jednego z zebranych, 
jakoby powiat czynił za mało dla swoich mieszkańców, Henryk 
Kieca wspomniał chociażby o licznych inwestycjach drogowych. 
Poza tą, skądinąd bardzo kulturalną, wymianą zdań spotkanie 

upłynęło w miłej, sympatycznej atmosferze. Wzniesiono toast za 
powodzenie wszelkich planowanych na 2012 rok przedsięwzięć. 
W części artystycznej zebrani wysłuchali koncertu kolęd w wykona-
niu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu. Młodzi wykonawcy 
jeszcze raz przywołali atmosferę minionych Świąt. 

Tradycji stało się zadość 18 stycznia 2012 roku. 
Młodzież wraz z nauczycielami zebrała się w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego by odebrać dyplo-
my i nagrody z rąk władz powiatu reprezentowanych 
przez starostę Jerzego Antoniego Kwaśniewskiego, 
wicestarostę Henryka Kiecę i wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Jerzego Sośnierza. 
Nagrody, na podstawie wniosków skierowanych 

przez szkoły, przyznała komisja w składzie: Norbert 
Bień (przewodniczący), Barbara Rzońca, Robert 
Herzyk, Jerzy Sośnierz, Iwona Piekoszowska i Mag-
dalena Medyńska. Po weryfikacji 25 wniosków posta-
nowiono przyznać nagrody jak następuje: 
W kategorii  laureatów i finalistów konkursów, 

turniejów, olimpiad przedmiotowych, konkursów 
artystycznych, literackich: Alina Sciążko - I LO (fina-
listka etapu centralnego XXI Olimpiady Teologii 
Katolickiej, opiekun: Ks. Jacek Olchawa); Sławomir 
Marchaj - I LO (etap centralny XLII Olimpiada Języka 
Rosyjskiego, IV miejsce w etapie wojewódzkim XLI 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Poezji 
i Prozy na Wschód od Bugu”, opiekun: Bogusława 
Wajdzik); Krzysztof Czernek - I LO (laureat etapu 
centralnego XXXVII Olimpiady Wiedzy Technicznej, 
opiekun: Maria Piasny); Tomasz Liszka - I LO (fina-
lista etapu centralnego LVII Olimpiady Chemicznej, 
opiekun: Janina Lasota); Iga Gręda - IV LO (finalistka 
etapu centralnego XLI Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego, opiekun: Agata Majta); Bartosz Baran – 
(finalista etapu centralnego IV LO XXVI Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej, opiekun: Beata Czeladzka); 
Monika Morawska - IV LO (laureatka etapu ogól-
nopolskiego VI Ogólnopolski Przegląd Twórczości 
Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego, opiekun: Wanda 
Cieślik); Magdalena Mączka - IV LO (tytuł Talentu 
Małopolski w XXIV Małopolskim Festiwalu Form 
Muzycznych i Tanecznych, I miejsce w kategorii 

„szkoły ponadgimnazjalne” VII Diecezjalnego Kon-
kursu Piosenki Maryjnej „Pieśnią sławimy Maryję”); 
Michał Jaźwiec - II LO (finalista XXXV Olimpiady 
Artystycznej - sekcja muzyki, opiekun: Agata Wan-
dzel-Kluczewska); Dominik Knap - ZS Wolbrom 
(I miejsce w VIII Małopolskim Konkursie na Recenzję 
Teatralną, opiekun: Jolanta Makowska-Lech). 
W kategorii najlepszych młodych sportowców 

powiatu olkuskiego: Łukasz Wietecki (MUKS „Ilkus”, 
Lekkoatletyka) - I m. w biegu na 800 m. w Mistrzo-
stwach Świata IPC w LA, 22-28.01.2011r. Nowa Zelan-
dia, I m. w biegu na 5000 m. w Mistrzostwach Świata 
Niewidomych IBSA w LA, 01-10.04.2011r. Turcja, II 
m. w biegu na 1500m. w Mistrzostwach Świata IPC 
w LA, 22-28.01.2011r. Nowa Zelandia, II m. w biegu 
na 800 m. w Mistrzostwach Świata Niewidomych 
IBSA w LA, 01-10.04.2011r. Turcja, - III m. w biegu 
na 1500 m. w Mistrzostwach Świata Niewidomych 
IBSA w LA, 01-10.04.2011r. Turcja; Łukasz Łaskawiec 
(sporty motorowe) - medalowe miejsce na 33 Rajdzie 
Dakar w kategorii quadów; Norbert Szwagierczak 
(Jurajski Klub Oyama Karate) w oyama IKF - III 
m. w kategorii junior młodszy w kata, Oyama IKF 
Mistrzostwach Europy, 14-15.05.2011r. Estonia, oyama 
karate w kata i kobudo - III m. w kategorii junior 
młodszy kata w XVII Mistrzostwach Polski Oyama 
Karate w Kata, 26.03.2011r. Rzeszów; Kacper Lis 
(Jurajski Klub Oyama Karate) w oyama IKF- III m. 
w kategorii junior starszy w kata, Oyama IKF Mistrzo-
stwach Europy, 14-15.05.2011r. Estonia, oyama karate 
w kata i kobudo - III m. w kategorii junior starszy 
Kobudo w XVII Mistrzostwach Polski Oyama Karate 
w Kata, 26.03.2011r. Rzeszów; Aleksandra Lach 
(IV LO w Olkuszu) szachy - I m. w Mistrzostwach 
Polski Juniorów w szachach szybkich, Grupa D-16, 
Warszawa, 30-31.07.2011r., IV m. w Mistrzostwach 
Polski w szachach Juniorek do lat 16, Murzasichle, 

12.03.2011r., IV m. w Mistrzostwach Polski Juniorów 
w szachach błyskawicznych, Grupa D-16, Warsza-
wa, 1.08.2011r., I m. w Małopolskiej Licealiadzie 
Młodzieży, 19.04.2011r., Olkusz; Michał Murawski 
(Aouila Wadowice) trial rowerowy - I m. drużynowo 
w Mistrzostwach Polski w Trialu Rowerowym, Nowe 
Bystre, 12.07.2011r.; Karolina Szwagierczak (Jurajski 
Klub Oyama Karate) oyama karate w kata - I m. 
w kategorii dziecko Kata w XVII Mistrzostwach 
Polski Oyama Karate w Kata, 26.03.2011r., Rze-
szów; Szymon Baran (LKS „Kłos”, modelarstwo) 
- I m. w Mistrzostwach Polski Modeli Latających 
dla Juniorów Młodszych, 11-12.06.2011r. Gliwice; 
Kinga Maj-Kopciuch (LKS „Kłos”, modelarstwo) - 
I m. w Mistrzostwach Polski Modeli Kosmicznych 
dla Kobiet, 8-10.07.2011r. Gliwice, V m. w Mistrzo-
stwach Polski Modeli Kosmicznych, klasa Senio-
rzy, 24-26.06.2011r. Lisie Kąty; Paweł Praus (LKS 
„Kłos”, modelarstwo) - I m. w Mistrzostwach Polski 
Modeli na Uwięzi, klasa Seniorzy 8-10.07.2011r. 
Częstochowa; Paweł Baron (LKS „Kłos”, mode-
larstwo) - I m. w Mistrzostwach Polski Modeli na 
Uwięzi klasa Rodeo, 8-10.07.2011r. Częstochowa; 
Grzegorz Chałupka (LKS „Kłos”, modelarstwo) - II 
m. w Mistrzostwach Polski Modeli Latających dla 
Juniorów Młodszych, 11-12.06.2011r. Gliwice; Marta 
Łaskawiec (LOK, radioorientacja) - II m. w kategorii 
K-20 pasmo UKF (juniorka) w XXI Mistrzostwach 
Polski w Radioorientacji Sportowej, Zamość 2011, 
III m. w kategorii K-20 pasmo KF (juniorka) w XXI 
Mistrzostwach Polski w Radioorientacji Sportowej, 
Zamość 2011; Kinga Byczek (IKS „Olkusz”, LA) - II 
m. w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Biegach 
Górskich w stylu alpejskim, 25.09.2011r.Bielsko-Biała, 
VI m. w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich 
w stylu anglosaskim, 

ciąg dalszy w następnym numerze
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Olkusz tez nie jest wyjątkiem, 
jednym  z  najbardziej  newral-
gicznych punktów rodzimej sie-
ci drogowej jest odcinek między 
Olkuszem a Osiekiem. Nie ma 
chyba kierowcy, który chociaż 
raz nie przeklął by  tego, kto  tą 
drogę robił. 
Kwestia tej ulicy była już kilka-

krotnie podnoszona przy różnych 
okazjach – szkoda że do nicze-
go  to nie doprowadziło. Każdy 
mieszkaniec  wie  jak  niebez-
piecznie  jest  iść pieszo z Olku-
sza do Osieka – no chyba ze ktoś 
wybierze drogę przez las, jednak 
nie każdemu  takie  rozwiązanie 
odpowiada. Latem niejednokrot-
nie trzeba „oprzeć się „ o rów aby 
nie zostać przejechanym przez 
niezbyt ostrożnych kierowców. 
Gorzej kwestia  się przedstawia 
zimą,  kiedy  śnieg  zalega  na 
tym kilkunastocentymetrowym 
skrawku pobocza i z konieczności 
wędrować trzeba jezdnią. 
Wielu  „trzeźwo  myślących” 

piechurów dla „bezpieczeństwa” 
wybiera szlak widokowy biegną-
cy samym środkiem drogi. Na 
dodatek po zmroku, dla lepszego 

kamuflażu ubiera ciemną odzież 
i cieszy się ze swej pomysłowo-
ści. Podczas gdy światło dzienne 
pozwala kierowcy szybciej zorien-
tować się w sytuacji panującej na 
drodze, to po ciemku niekiedy nie 
ma szans, aby na czas zauważyć 
takiego delikwenta. Aż dziw bie-
rze, że do tej pory nie doszło tam 
do jakiejś  tragedii. Jednak żeby 
nie było  tak całkiem źle warto 
wspomnieć o tych, którym bez-
pieczeństwo jednak leży na sercu 
i idąc ciemną nieoświetloną drogą 
starają  się być widoczni.  Jedni 
używają w tym celu latarek inni 
różnego  rodzaju odblaskowych 
elementów. Szkoda tylko że tych 
odpowiedzialnych  jest wciąż za 
mało, a przecież warto z nich brać 
przykład.
 Kierowcy  narzekają  na  nie-

uważnych pieszych,  a  piesi  na 
kierowców, przy czym  jednym 
i drugim trudno odmówić racji. 
Ta  droga  praktycznie  nie  ma 
pobocza, po którym można by 
się w miarę bezpiecznie poru-
szać  (zwłaszcza  jeśli  idzie  się 
chociażby z wózkiem dziecię-
cym), i kończy się rowem. Każdy 

użytkownik drogi chciałby się po 
niej poruszać w miarę wygodnie 
trudno więc dziwić się pieszym, 
że  nie  chcą  chodzić  skrajem 
rowu. Z drugiej strony kierowcy 
też niewygodnie się jedzie  jeśli 
musi omijać ruchome przeszkody, 
zwłaszcza, jeśli przy okazji trzeba 
też uważać na jadących z naprze-
ciwka. Ci mniej  doświadczeni 
kierowcy (chociaż ci z doświad-
czeniem też) narzekają również na 
brak linii wyznaczającej środek 
jezdni, która zwłaszcza w nocy 
pomogła by trzymać się swojego 
pasa ruchu. 
Reasumując:  brak  poboczy, 

(o  jakimś chodniku nawet nikt 
już  nie  marzy),  jezdnia  która 
niemal natychmiast  schodzi do 
rowu, brak  linii wyznaczającej 
środek  jezdni,  krótko mówiąc 
koszmar  każdego  użytkowni-
ka  drogi.  Ten  kto  zatwierdził 
projekt  tej  inwestycji  albo  nie 
miał pojęcia o tym jak powinna 
wyglądać bezpieczna droga, albo 
takie rozwiązanie korzystniejsze 
było z punktu widzenia  jakichś 
interesów. Tak czy inaczej raczej 
o dobru użytkowników tej drogi 
nikt zbyt długo nie rozmyślał. To 
co pozostało kierowcom  i pie-
szym to trwać w bezsilnej złości 
lub zmusić zarządcę tej drogi do 
potrzebnych zmian.

O ile świątecznym rodzinnym spo-
tkaniom zazwyczaj towarzyszą popu-
larne, tradycyjne pieśni, to Koncerty 
Bożonarodzeniowe, organizowane 
rokrocznie przez MOK, łączą w sobie 
tradycję z nowoczesnością. Utwory 
znane od wieków przeplatają się tu 
z współczesnymi  kompozycjami 
w różnorodnych, m. in. soulowych, 
rockowych i jazzowych aranżacjach. 
Wykonywane są zarówno przez uta-
lentowaną młodzież, uczestników 
i laureatów słynnego również poza 
granicami kraju Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek, jak 
też przez olkuskie zespoły folklo-
rystyczne, działające w świetlicach 
wiejskich MOK, kultywujące regio-
nalne zwyczaje i muzykę. Mozaika 
ta każdorazowo wzbudza zaintere-
sowanie słuchaczy, przyciągając na 
koncerty liczną publiczność. Wśród 
witanych przez dyrektor Grażynę 
Praszelik-Kocjan gości tegorocznej 
edycji byli m. in.:
starosta Jerzy Antoni Kwaśniewski, 

burmistrz Dariusz Rzepka, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Leszek 
Osuch, przewodniczący Komisji Kul-
tury, Promocji i Ochrony Zabytków 
RM Wacław Chłosta, a także Hono-
rowy Obywatel Olkusza Kazimierz 
Czarnecki.
Zanim  salę wypełniły  dźwięki 

świątecznych  melodii  burmistrz 
Dariusz Rzepka wręczył nagrody 
najlepszym młodym  śpiewakom. 
Szczególne gratulacje i brawa ode-
brały laureatki II nagrody XVIII 

Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek: Patrycja Patrykiewicz 
i Magdalena Mączka, tworzące Duet 
PaMa, podopieczne sekcji wokalnej 
olkuskiego MOK, gdzie doskonalą 
swe talenty pod kierunkiem instruk-
tora Wiesława Barana. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że w imprezie 
tej udział wzięło ponad 15 tys. osób 
z kraju i zagranicy, a w finałowych 
przesłuchaniach rywalizowało 1680 
śpiewaków.
Nagrody i aplauz odebrali tego wie-

czoru również laureaci eliminacji 
rejonowych Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek, które odbyły się 14 grudnia 
2011r. w olkuskim MOK. Wówczas 
przed komisją składającą się z pro-
fesjonalnych muzyków zaprezento-
wało się 92 wykonawców. Na sce-
nie Koncertu Bożonarodzeniowego 
występowali w kolejności, w jakiej 
ich zdolności uhonorowali jurorzy. 
I nagrodę wśród solistów w kategorii 
dzieci zdobyła Anna Gaweł z MOK 
w Olkuszu. II nagrodę wyśpiewała 
Aleksandra Duda  reprezentująca 
MOK w Bukownie, zaś III nagroda 
przypadła Borysowi Stepanyano-
wi, również z MOK w Bukownie. 
Ponadto wyróżniona została Joanna 
Ledeman, także z MOK w Bukownie 
. Spośród solistów w kategorii mło-
dzież i dorośli najwyżej ocenione 
zostały przez jury kolędy w wyko-
naniu  Olgi  Skrzyniarz  z  MOK 
w Bukownie. II nagrodę otrzyma 
Paulina Powaga z MOK w Olku-
szu, zaś laureatką III nagrody jest 

Aneta Dobra ze Studia Arty-
stycznego Efendi Clue w Wol-
bromiu. Wyróżniona  została 
też Natalia Jajkiewicz z MOK 
w Olkuszu, która niestety nie 
wystąpiła podczas niedzielnego 
koncertu. Wśród zespołów I i II 
nagrodę zdobyły duety: Arpenik 
Kroyan i Natalia Zięba z Ogni-
ska Muzycznego Żaczek w Olkuszu 
oraz PaMa - Patrycja Patrykiewicz 
i Magdalena Mączka, podopieczne 
instruktora Wiesława Barana z MOK 
w Olkuszu.
Jak co roku, tak i tym razem na 

przemian  występowali  laureaci 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz 
zespoły folklorystyczne ze świetlic 
wiejskich MOK. Niedzielny koncert 
śpiewem i inscenizacją jasełek roz-
poczęła grupa obrzędowa z Zawady, 
a po nich kolejno wypełniały salę 
widowiskową świątecznymi melo-
diami zespoły z Pomorzan, Niesu-
łowic, Troksa, Kosmolowa, Gorenic 

i Braciejówki. Strażnicy zanikającej 
regionalnej kultury obok znanych 
kolęd  zaprezentowali  też  rzadko 
dziś wykonywane bożonarodzenio-
we pieśni.
Na zakończenie koncertu wszyscy 

razem, soliści, zespoły i zgromadzeni 
na widowni goście zaśpiewali „Wśród 
nocnej ciszy”, a potem udali się na 
poczęstunek. Degustowane tego wie-
czoru świąteczne potrawy: barszcz, 
pierogi z kapustą i grzybami, galarety 
rybne oraz pierniki przygotowane 
zostały przez olkuską firmę caterin-
gową Artur Sokół.

Więcej o Duecie PaMa
PaMa to duet stworzony na początku 2010 roku i działający przy 

Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu. W jego skład wchodzą 
dwie dziewczyny pochodzące z Olkusza: Patrycja Patrykie-
wicz i Magdalena Mączka. Opiekunem zespołu jest pracujący 
od kilkudziesięciu lat w Miejskim Ośrodku Kultury instruktor 
Wiesław Baran.
Dziewczyny kształciły się już wcześniej wokalnie w różnych 

miejscach, a dwa lata temu spotkały się pod dachem olkuskiego 
MOK-u i postanowiły stworzyć wspólny projekt. Po raz pierwszy 
zostały docenione podczas festiwalu Talenty Małopolski 2010, 
gdzie duet zdobył wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim. To 
zmobilizowało je do dalszej pracy i dodało wiary w powodzenie. 
Poza lokalnymi występami w mieście i okolicach dziewczyny 
sumiennie przygotowywały się, aby wystartować w festiwalu 
po raz kolejny. I to okazało się strzałem w dziesiątkę, bowiem 
w konkursie Talenty Małopolski 2011 duet zdobył najwyższą 
nagrodę i oprócz statuetki miały możliwość zaprezentować się 
na koncercie finałowym w Piwnicy pod Baranami. Co więcej, 
oprócz zwycięstwa duetu, i Magda, i Patrycja zostały nagrodzo-
ne w kategoriach solistek. Ten ogromny sukces był dla nich nie 
tylko ogromną radością, ale i mobilizacją do dalszego rozwijania 
się wokalnie. Występ z gali finałowej w Piwnicy pod Baranami 
można obejrzeć w sieci: http://www.youtube.com/watch?feature-
=player_embedded&v=_q-v3_fitRw
Kolejnym punktem w ich pracy wokalnej był udział w XVIII 

Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Najpierw 
14 grudnia 2011r. odbyły się eliminacje w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Olkuszu, które duet pomyślnie przeszedł. Kolejnym 
etapem były przesłuchania zorganizowane w Państwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia w Będzinie, z którego wyłonieni zostawali 
zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. W festiwalu brali udział 
soliści, duety i zespoły z całej Polski, także poziom wykonawców 
były naprawdę wysoki. Ostatecznie i tym razem doceniono duet 
PaMa. Patrycja i Magda, przy akompaniamencie Wiesława Barana, 
wyśpiewały sobie kolędami „Jezus malusieńki” i „Mroźna cisza” 
drugie miejsce i nagrodę pieniężną. To osiągnięcie jest kolejnym do 
kolekcji i miejmy nadzieję, że nie ostatnim. Nasze młode wokalistki 
obiecują, że nie zrezygnują ze śpiewu i nadal będą się kształcić, 
aby stawać się coraz lepszymi. Chcą też występować i sprawdzać 
swe osiągnięcia na konkursach. - Wkrótce startujemy w festiwalu 
Talenty Małopolski 2012 i mamy nadzieję, że powiedzie nam się 
przynajmniej tak dobrze, jak w zeszłym roku! – zdradziły nam 
swe najbliższe plany. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

oprac. Izabela Szatyn 
email: go_izabelaszatyn@op.pl

FELIETON Gdy brakuje na paliwo...

OLKUSZ Gdy brakuje na paliwo...

KOSZMARNA DROGA...

KONCERT BOŻONARODZENIOWY

Polskie drogi to temat rzeka. Cokolwiek by 
o nich mówić jedno jest pewne – nie są bez-
pieczne. Dziury, nierówności, zła nawierzchnia, 
brak poboczy – to plaga z którą jakoś żaden 
z zarządców nie potrafi sobie poradzić.

Niespełna miesiąc po świętach kolędy i pastorałki znów rozbrzmiewały przez cały wieczór, tym 
razem nie przy wigilijnych stołach, a w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, podczas 
dorocznego Koncertu Bożonarodzeniowego. Jak zawsze była to też okazja do prezentacji i uho-
norowania naszych młodych talentów wokalnych.

Mając na uwadze tę okolicz-
ność pragnę Panu Jackowi zadać 
kilka pytań odnoszących się do 
kwestii uczestnictwa w tym sza-
cownym gremium  i  opinii  na 
temat efektów jego pracy. Czy 
faktycznie  jest przekonany do 
tych butnych acz tchórzliwych 
rewelacji,  których  autorzy nie 
mając  odwagi  wprost  oskar-
żyć Rosjan  o  zamach mnożą 
nieweryfikowalne  insynuacje 
będące dla  celowo hodowanej 
rusofobicznej  części  naszego 
społeczeństwa wystarczającym 
i  bezdyskusyjnym  dowodem 
ich przerażającej  zbrodni.  Jak 
rozumiem  ustalenia  zespołu 
są wynikiem kolegialnej  pra-
cy  i  każdy  z  pisowskich par-
lamentarzystów  będący  jego 
członkiem wniósł jakiś osobi-
sty  intelektualno  -  dowodowy 
wkład w końcowe efekty  jego 
pracy.  Jeśli  tak  jest w  istocie 
to nie mam najmniejszych wąt-

pliwości,  że  nasz  niezwykle 
aktywny medialnie  poseł  dał 
upust swojej pracowitości rów-
nież w szeregach drużyny pana 
Macierewicza. Niewykluczone, 
że  jej  niektóre wręcz  genial-
ne w swej prostocie  ustalenia 
wykluły się na olkuskiej ziemi. 
Czyż wszystkich bez wyjątku 
mieszkańców srebrnego grodu 
nie rozpierała by duma ,gdyby 
okazało  się,  że  to  jeden z nas 
zdemaskował nikczemne kłam-
stwa moskali  pragnących  po 
wsze czasy ukryć okoliczności 
rozerwania  prezydenckiego 
samolotu 15 metrów nad  zie-
mią.. Czyż nie byłoby źródłem 
patriotyczno – narodowej satys-
fakcji, rekompensatą za rozbiory 
i wieloletnie poniżenie przeko-
nanie, że to syn olkuskiej ziemi 
wykrył,  iż  słynna  smoleńska 
brzoza nie została ścięta przez 
skrzydło  tragicznej maszyny, 
ale  została  perfidnie obciosa-

na przez  rosyjskich  żołdaków 
tymi samymi szablami, którymi 
kozacy rozpędzali patriotyczne 
manifestacje w czasie rewolu-
cji  1905  roku. Dlatego  apelu-
ję  o porzucenie nieprzydatnej 
dla polityka skromności, wszak 
historię i epokowe wydarzenia 
tworzą zwykli ludzie a Olkusz 
w dalszym ciągu czeka na boha-
tera, któremu kiedyś będzie się 
stawiało pomniki.

FELIETON Jeszcze o katastofie smoleńskiej

Olkusz a zespół Macierewicza
Przyjmuję jako pewnik, że nasz olkuski poseł Prawa 

i Sprawiedliwości jest członkiem parlamentarnego zespołu 
do spraw wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, którą kieruje 
bożyszcze prawdziwych Polaków i oddanych sprawie 
narodowej patriotów minister  Antoni Macierewicz. 

dr Robert Herzyk

MOK Olkusz

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!
MODUŁY REKLAMOWE



4 Informacje, Reklamy

KĄCIK KOLEKCJONERA
 W dniach 3 – 5 lutego b.r. w Berlinie w największym hotelu Europy (Estrel 
Hotel) odbędzie się kolejna już największa impreza numizmatyczna w Europie. 
Międzynarodowe targi monet. Jak co roku, i tym razem jest gość honorowy. 
W zeszłym 2011 roku gościem honorowym targów była Mennica Warszaw-
ska. Tym razem gościem honorowym jest brytyjska Mennica Królewska. 

     Początki Brytyjskiej Mennicy Królewskiej datowane są na rok 896, kiedy 
to król Alfred Wielki zlecił wybicie pierwszych srebrnych Penny z napisem 

„LONDONIA”. Wybicie w londyńskim Tower tych monet dało początek 
Mennicy Królewskiej. Aż do 1968 roku mennica działała w tym miejscu. Od 1968 roku jej 
główną siedzibą jest ultra nowoczesny zakład w Llantrisant w Walii. Zaspokaja wszystkie 
potrzeby państwa, a ponadto bije monety dla ponad 100 państw świata. Jest traktowana 
jako szczególny skarb państwa. Bije m. in. Monety bulionowe „Britannia”. Na obecnych – już 
41 Targach Pieniędzy Świata Mennica Królewska zaprezentuje swój szeroki dorobek, czego 
nie sposób przeoczyć.

     41 Targi na świecie w tym  po raz 7 w Berlinie rozpoczynają się 3 lutego w piątek o godzinie 
10 i będą trwały do godziny 18-ej. Sobota od 10 do 18-ej, niedziela od 10 do 16-ej. Koszt 
wstępu to 7,00 Euro (karnet 3-dniowy 10,00 Euro). Warto podkreślić, że w hotelu jest 
olbrzymi parking w podziemiu, nie trzeba szukać miejsca parkingowego. Na ponad 7000 
metrach kwadratowych swe emisje prezentują, jak zwykle, największe mennice świata, 
niezliczona ilość firm handlujących. Jedyna okazja zakupić w przystępnych cenach monety 
Azji, Ameryki czy Afryki. Wielka ilość kolekcjonerów z całego świata umożliwia nawiązanie 
sympatycznych kontaktów.

     Jak co roku, na targach można nabyć za 10 Euro „Paszport Numizmatyczny”, do 
którego kilkadziesiąt monet z całego świata można włożyć całkowicie gratis otrzymanych 
od wystawców obecnych targów. Na pewno niezapomniana pamiątka numizmatycznego 
weekendu w Berlinie. 

     Cały trzydniowy program to: profesjonalne aukcje, to tu bite są rekordy cen na rzadkie 
monety; niezliczona ilość konkursów związanych z monetami i mennicami, pierwsze pre-
zentacje monet różnych krajów. Jak co roku, to właśnie w Berlinie sprzedawane są pierwsze 
w tym roku monety 2 Euro, oficjalne sety (od 1 centa do 2 Euro) różnych państw ze strefy 
Euro. To tu Brytyjska Mennica Królewska pokaże swoje pierwsze monety 1 kg ze złta i srebra. 
Oczywiście że po raz pierwszy poznamy nowości związane z Mistrzostwami Europy w piłce 
nożnej (to nas chyba powinno interesować, bo będą i u nas w Polsce). Te targi na pewno 
będą zdominowane Olimpiadą letnią w Londynie. Oczywiście Britisch Royal Mint zapowiada 
już wiele różnorodnych emisji monet związanych z tymi wydarzeniami.

     Nie zapomnijmy zaopatrzyć się w interesujące nas publikacje numizmatyczne. Wszystko co 
jest interesujące w tej dziedzinie na świecie – jest oferowane w jednym miejscu – właśnie na World Money Fair w Berlinie. 
I to jest to co nastawi nas pozytywnie na cały najbliższy rok.

W drodze powrotnej, by ochłonąć z doznanych wrażeń, po wyjeździe z Berlina warto zatrzymać się „na” słynnej Egzo-
tycznej Wyspie (Tropical Islands) w Krausnick. To tylko ok.35 km od Berlina i 90 km od przejścia granicznego w Gubinie 
(przy Autostradzie Berlin-Drezno).

World Money Fair ’12 - Berlin

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

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Celem spotkania było usystematyzowanie pracy pomiędzy szpitalem  
a Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej. 
  Na spotkaniu poruszono tematy, które dotyczyły między innymi: 
• zasad pracy poradni specjalistycznych,
• zasad kierowania pacjentów do szpitala,
• zasad zlecania i wykonywania  badań pacjentom,
Zdaniem zebranych istnieje konieczność cyklicznych spotkań w podobnym gronie.

W środę 18 stycznia br. z  inicjatywy Zarządu Nowego Szpitala 
w Olkuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Niepublicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej z całego powiatu olkuskiego, które 
udzielają świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Spotkanie z przedstawicielami POZ

OLKUSZ Uwaga na śliskie i nieodśnieżone chodniki

KOGO ZASKOCZYŁA ZIMA

I choć zima w tym roku jest 
wyjątkowo  łagodna  służby 
drogowe  nie  zawsze  reagu-
ją  na  czas.  – Mieszkańcy 
interweniują ponieważ na 
chodnikach po obu stronach 
wiaduktu w centrum miasta 
zalega kilkanaście centyme-
trów śniegu. Jest przez to bar-
dzo ślisko. Szczególnie skar-
żą się osoby starsze. Firma 
zajmująca się utrzymaniem 
dróg wojewódzkich nie radzi 
sobie do końca z odpowied-
nim utrzymaniem chodni-
ków, a przecież śnieg zalega 
na naszych ulicach zaledwie 
od kilku dni – powiedział nam 
w poniedziałek Henryk Gamrat, 
przewodniczący Zarządu osie-
dla Centrum.  – Nieodśnieżone 
są nawet dojścia do przejść 
dla pieszych. Widziałem jak 
starsza osoba poślizgnęła 
się wchodząc na pasy. Takie 
zaniedbania mogą dopro-
wadzić do tragedii  – mówi 
Wojciech Panek, mieszkaniec 
Olkusza. 
Sprawą  zainteresowało  się 

biuro  posła  Jacka  Osucha.  
– Udało nam się uzyskać 
zapewnienie, że firma zaj-
mująca się zimowym utrzy-
maniem niezwłocznie wyśle 
pracowników aby uprzątnęli 
zalegający śnieg. To jednak 

kolejna wpadka firmy z Wie-
liczki. Będziemy w tej sprawie 
interweniować w Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich – mówią 
pracownicy biura posła Jacka 
Osucha. – Kontrole warunków 
na chodnikach w Olkuszu 
będą regularnie powtarzane 
i w przypadku stwierdzenia 
pogorszenia się warunków 
ruchu pieszych będą systema-
tycznie odśnieżane i uszarst-
niane – napisał  Jacek Cader 
z Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Drogi Wojewódzkie z Olku-

sza  do  Trzebini  (791)  oraz 
z Olkusza do Wolbromia i Mie-

chowa (783) a także do Zawier-
cia (791) odśnieża firma ADIM 
tel. kontaktowy 692-792-200 
lub 502-501-281. Traktem z Sie-
niczna do Skały (773) oraz ze 
Strzegowej poprzez Wolbrom 
do Krakowa (794) zajmuje się 
firma WALKOR tel. 502-168-
212. U dyżurujących pracow-
ników można zgłaszać ewen-
tualne zastrzeżenia. Za zimowe 
utrzymanie dróg powiatowych 
odpowiada Zarząd Drogowy 
w Olkuszu – tel. 32-643-02-40, 
32-643-18-78. 

Mieszkańcy Olkusza skarżą się na nieodśnieżone i śliskie chodniki. Miej-
scami śnieg zalega na chodnikach kilkanaście centymetrów. Administratorzy 
tras nie zawsze spieszą się z uprzątnięciem zalegającego śniegu.

Łukasz Kmita
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Chcieliśmy z zadowoleniem poinformować iż została otwarta 
w Olkuszu nowa, nowoczesna, myjnia samochodowa 
samoobsługowa Słowiki 24h         dla wszystkich zmecha-
nizowanych 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.

"Aj waj! czyli historie z cynamonem" - tym razem zapraszamy 10 marca 
w fascynującą, komediową podróż w świat żydowskiej kultury za sprawą 
Krakowskiego Teatru Scena STU. Charakterystyczne postacie rabina, 
handlarza czy swata przenoszą nas w czas galicy jskich miasteczek, a 
niezwykle ekspresy jna muzyka i wibrujący taniec sprawiają, że spektakl 
można śmiało nazwać... cymesowym musicalem!. 

Rezerwacja biletów
32  644  13  41

OLKUSZ Ranking „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”

I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu - najlepsze
Już po raz czternasty "Perspektywy" oraz "Rzeczpospolita" przygotowały ranking szkół ponadgimnazjalnych. 

Kryterium Ogólnopolskiego Rankingu szkół ponadgimanzjalnych to: sukcesy uczniów w olimpiadach przedmio-
towych 30%, matura (przedmioty obowiązkowe)30%, przedmioty dodatkowe 35% oraz opinia akademicka 5%.
Dawniej podstawowym kryte-

rium były tylko najwyższe osią-
gnięcia uczniów w olimpiadach.
Najwyższe  spośród olkuskich 

ogólniaków, miejsce w rankingu 
zajęło I Liceum im. K.K.Wielkie-
go. Szkoła w tym roku świętuje 
95-lecie istnienia. 
Na trwałe zapisała się w życie 

środowiska, kształcąc, przez dzie-

siątki  lat,  tysiące młodych ludzi, 
którzy doskonale radzą sobie na 
studiach, robią karierę naukową, 
realizują swoje pasje i zamiłowa-

nia w różnych dziedzinach życia. 
Tegoroczny sukces - 19 miejsce w 
Małopolsce i 274 miejsce wśród 
wszystkich liceów całej Polski - to 
ciężka praca uczniów i nauczycieli. 
Wśród najlepszych znaleźli się:

1. Krzysztof Czernek - uczeń kla-
sy 3a (obecnie student AGH) 
laureat  5 miejsca Olimpiady 
Wiedzy Technicznej - opiekun 
mgr Maria Piasny

2. Sławomir Marchaj  -  uczeń 
klasy  2d  (obecnie  kl.  3d)  -  
laureat  7 miejsca Olimpiady 
Języka Rosyjskiego - opiekun 
mgr Bogusława Wajdzik

3. Tomasz Liszka - uczeń klasy 3f 
(obecnie student UJ) - finalista 
Olimpiady Chemicznej - opie-
kun mgr Janina Lasota

4. Alina Ściążko  -  uczennica  
klasy 1e (obecnie 2e) - finalistka 
Olimpiady Teologii Katolickiej - 
opiekun ks. Jacek Olchawa

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

15.02.2012 r. (środa)  
o godzinie 17.00 

odbędzie się spotkanie z panem 

Januszem 
Korwinem 

Mikke 

w Caffe Cor Tu  
Rynek Floriańska 1, Olkusz. 

Serdecznie zapraszamy  
zainteresowanych.

Wstęp wolny!

Więcej szczegółów na Facebook:

Kongres Nowej Prawicy OLKUSZ KNP

NIE
dla

ACTA
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KW Sojusz Lewicy Demokratycznej    

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 608-339-732 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny:Mateusz Mucha 
Skład i łamanie: Design Factory
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu –  w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej 
oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych 
miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z  poglądami  
wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów.  
Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i  nie może być powielane oraz wykorzystywane  
w części lub całości bez jego zgody.

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  działając jako 

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 12 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, 
że w wyniku adaptacji poddasza pozostał jeszcze jeden nie zarezerwowany 

nowy lokal mieszkalny. 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

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji i Kadr, p.17, 
tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120

Posiadamy do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2

    z kanałem, wyposażone w energię 
    elektryczną, i wodę
Zapewniamy:
• dozór całodobowy
• obiekt monitorowany

OLKUSZ Po spotkaniu GDDKiA, przedstawicieli posła Osucha oraz Policji

BORNEO PIĘKNO ZAGROŻONE
Pierwsze w nowym roku spotkanie Klubu Globtrotera, podobnie jak ostatnie w minionym 

roku poprowadził instruktor nurkowania i żeglarz Robert Skibiński. Tym razem przeniósł 
miłośników podróży na bajeczny Archipelag Malajski i Morze Celebes, gdzie przebywał 
wraz z przyjaciółmi na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku.
Blisko  dwugodzinna  relacja 

z wyprawy, jak zawsze ilustrowana 
setkami zdjęć, nie była jak wszyst-
kie dotąd spontanicznie opowiedzia-
na, ale odczytana przez autora. Po 
raz pierwszy zebrani w sali MOK 
uczestnicy spotkań Klubu Globtrote-
ra usłyszeli przygotowany wcześniej 
tekst, który mógłby być fragmen-
tem podróżniczej powieści. Robert 
Skibiński, opisując perypetie swoje 
i swoich przyjaciół podczas wyprawy 
na Borneo, używał licznych metafor 
i poetyckich porównań, ożywiał inte-
resujące elementy architektury, suge-
stywnie kreślił portrety napotykanych 
ludzi i zarażał swymi fascynacjami 
indonezyjską przyrodą. Wśród wielu 
rozmaitych wrażeń, jakimi dzielił się 
ubiegłej środy, obok opisów miast 
i osad, ascetycznych warunków życia 
mieszkańców archipelagu, orientalnej 
kuchni, religijnych zwyczajów wyni-
kających z panującego tam islamu 
(w tym m. in. bezwzględnej prohibi-
cji), najwięcej miejsca poświęcił wła-
śnie przyrodzie. Wspomnienia bły-
skawicznie przebiegających w tamtej 
części świata zachodów słońca, barw 
morza i bogatej, dzikiej roślinności 
były zaledwie preludium do rela-
cji ze spotkania z monstrualnymi, 
ponad dwumetrowymi jaszczurami. 
Ugryzienie niespotykanych nigdzie 
indziej waranów, zwanych też smoka-
mi z Komodo, może skończyć się dla 
człowieka nawet śmiercią. Nie mniej 
emocjonujące były opisy nocnych 
obserwacji składania jaj przez ogrom-
ne lecz płochliwe żółwie morskie, 

a także pierwszych wędrówek świeżo 
wyklutego potomstwa do morza – 
najważniejszych i najniebezpiecz-
niejszych marszrut w ich dopiero co 
rozpoczętym życiu. 
Osobną część stanowiły podwodne 

impresje z akwenów słynących bogatą 
i zachwycającą pięknem fauną. Wiele 
miejsca Robert Skibiński poświę-
cił majestatycznie żeglującym tam, 
najliczniejszym na świecie stadom 
mant. Rozpiętość płetw tych gigan-
tycznych płaszczek dochodzi do 9 

metrów, a masa osiąga nawet 3 tony. 
Te spokojne, dostojne  istoty mają 
w okolicach Borneo idealne warunki 
do rozwoju dzięki obfitość plankto-
nu. Plankton nadaje też tamtejszym 
wodom specyficzną, różną w różnych 
porach dnia barwę.
Ale nie tylko zachwytami wypeł-

niona  była  opowieść  olkuskiego 
żeglarza  i nurka. Bezlitośnie  roz-
prawił się z barbarzyństwem nisz-
czących środowisko Morza Celebes 
rybakami, stosującymi do połowów 

toksyczne chemikalia. Nie krył emocji 
wspominając dewastację tamtejszej, 
zaliczanej do najpiękniejszych na 
świecie rafy.
Następne spotkanie w Klubie Glob-

trotera odbędzie się w środę 25 stycz-
nia, jak zawsze o godz. 18.00 w Miej-
skim Ośrodku Kultury, a poświęcone 
będzie bliskowschodniej wyprawie 
balonowej. Zapraszamy!

MOK Olkusz

 POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
SPRAWCA ROZBOJU TRAFIŁ POD DOZÓR POLICJI.

 Policjanci zatrzymali 35-letniego wolbromianina, który najpierw pobił 22-let-
niego mężczyznę a  później ukradł jego telefon komórkowy. 20 stycznia br., 
około godziny 20:00, policjanci z Wolbromia zostali powiadomienia o rozboju, 
który miał miejsce tego samego dnia, w jednym z mieszkań na terenie miasta. 
35-letni mężczyzna najpierw pobił a później okradł innego wolbromianina. Jego 
łupem padł telefon komórkowy wart około 500zł. Funkcjonariusze szybko za-
trzymali sprawcę. Przeszukali również jego mieszkanie odzyskując skradziony 
telefon. Napastnik trafił do policyjnego aresztu olkuskiej komendy. Pokrzyw-
dzonego z obrażeniami głowy przewieziono do szpitala. Wobec sprawcy zasto-
sowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. 

„SKRADZIONY” SAMOCHÓD ODNALEZIONY.
Zarzuty popełnienia dwóch przestępstw usłyszał mieszkaniec gminy Charsznica. 
Policjanci odnaleźli jego „skradzionego” renaulta. 22 stycznia br., o godzinie 1:20, 
na jednej z ulic Wolbromia, policjanci zauważyli zaparkowanego renaulta. Kradzież 
tego samochodu, dzień wcześniej, zgłosił jego właściciel. Powiadomił on wówczas 
policjantów, że  19 stycznia przyjechał autem do pracy, jednakże z powodu usterki 
zmuszony był zostawić kluczyk w stacyjce a drzwi samochodu otwarte. Kiedy po 
skończonej zmianie wyszedł z pracy, samochodu na parkingu nie było. Zaczął szu-
kać go na własną rękę, myśląc, że ktoś go tylko przeparkował. Po dwóch dniach 
postanowił jednak zgłosić  kradzież samochodu o wartości 6.000zł na Policję. Ja-
kież było jego zdziwienie kiedy policjanci zatelefonowali do niego z informacją, że 
samochód się znalazł. Od kilku dni, przykryty grubą warstwą śniegu, stał w tym 
samym miejscu, gdzie jego właściciel go pozostawił. Właścicielowi, mieszkańcowi 
gminy Charsznica, przedstawiono zarzuty popełnienia dwóch przestępstw - skła-
dania fałszywych zeznań oraz zawiadomienia o  niepopełnionym przestępstwie. 
Mężczyzna przyznał, że zapomniał gdzie zostawił swój samochód.

ZŁODZIEJE KOŁPAKÓW ZATRZYMANI.
Policjanci z  Bukowna zatrzymali dwóch nastolatków, którzy ukradli kołpaki 
o wartości 400zł. Do zdarzenia doszło 20 stycznia br., około godziny 16:00, na 
ul. Spacerowej w Bukownie. Z zaparkowanego audi skradziono cztery kołpaki. 
Policjanci z miejscowego komisariatu bardzo szybko namierzyli złodziei. Okazało 
się, że są nimi, mieszkający w Bukownie, dwaj bracia – jeden nieletni. Zanim jed-
nak zostali zatrzymani, zdążyli sprzedać skradzione mienie 22-letniemu miesz-
kańcowi miasta. Teraz kłopoty będzie miał również mężczyzna, który kupił kra-
dzione przedmioty. Policjanci odzyskali i zwrócili skradzione kołpaki właścicielce. 

OSZUKANY PRZY ZAKUPIE SAMOCHODU.
10 stycznia br., mieszkaniec gminy Klucze, jednym z  portali internetowych 
wypatrzył samochód, który postanowił kupić. W tym celu skontaktował się ze 
sprzedającym a później, na jego konto, wpłacił zaliczkę w wysokości 2.500 zł. 
Do dzisiaj nie zobaczył samochodu ani pieniędzy. 

POTRĄCENIE PIESZEJ NA DK-94
 9 stycznia br. około godziny 16:50, w Olkuszu na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 
z Al. 1000-lecia , kierujący fiatem 126p 79-letni mieszkaniec Warszawy, potrą-
cił przechodzącą przez przejście dla pieszych 28-letnią mieszkankę Sułoszowy. 
Prawdopodobną przyczyną wypadku było niezastosowanie się przez kierujące-
go do sygnalizatora świetlnego i wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. 
Kobieta z  licznymi obrażeniami ciała została przewieziona do Nowego Szpitala 
w Olkuszu. Olkuska Policja wyjaśnia dokładne przyczyny i okoliczności wypadku.

WŁAMANIA DO SAMOCHODÓW
 8 stycznia br., prawdopodobnie nocą, włamano się do dwóch samochodów za-
parkowanych na terenie Olkusza. Z volkswagena pozostawionego na ul. Legionów 
Polskich, skradziono  radio samochodowe. Złodziej dostał się do pojazdu uszka-
dzając zamek w drzwiach. Właściciel oszacował straty na 700zł. Na 500zł oszaco-
wał wartość strat drugi z pokrzywdzonych. Do jego peugeota, zaparkowanego na 
ul. Korczaka, włamano się w podobny sposób jak do volkswagena. Z jego wnętrza 
również skradziono radio samochodowe. Apelujemy do mieszkańców powiatu 
olkuskiego, którzy widzą w  godzinach nocnych, osoby np. usiłujące otworzyć 
drzwi w zaparkowanych samochodach czy też zaglądające do wnętrz pojazdów, 
aby informacje taką niezwłocznie przekazać dyżurnemu olkuskiej komendy pod 
bezpłatnym numerem telefonu 997. Informacje można przekazywać anonimowo.

NIETRZEŹWY SPRAWCA KOLIZJI.
9 stycznia br. około godziny 15:00, dyżurny olkuskiej komendy odebrał zgło-
szenie o kolizji mającej miejsce na skrzyżowaniu  ul. 29-listopada z ul. Szpitalną 
w Olkuszu. W audi, kierowane przez mieszkańca Olkusza, uderzył citroen. Kieru-
jący citroenem odjechał z miejsca zdarzenia, uderzając jeszcze w znak drogowy. 
Dzięki świadkowi, który zapamiętał numer rejestracyjny samochodu sprawcy, 
policjanci szybko „namierzyli” kierowcę citroena. Po badaniu alkomatem okazało 
się, że 61-letni olkuszanin jest nietrzeźwy. W jego organizmie znajdowało się oko-
ło 2,2 promila alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Oprócz kierowania 
w stanie nietrzeźwości odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej.

WYDARZENIA KULTURALNE
•	 26.01. godz. 17.00 

Prof.	Dr	Hab.	Dobiesław	Dudek	
„Sport	-	wczoraj	i	dzisiaj”	
wykład	w	ramach	Olkuskiego		
Uniwersytetu	III	Wieku

•	 27.01.2012 
Spektakle	dla	dzieci	i	młodzieży	w	wykona-
niu	wrocławskiego	Teatru	Edukacji	
-	godz.	8.30				„Tajemniczy	Ogród”	
-	godz.	10.00	„Bajki	Naszego	Dzieciństwa”	
-	godz.	11.50	„Pióro	Mistrza	Jana"

•	 27.01. GODZ. 18.00 
Uroczystość	wręczenia	nagród	„Cordis	Noblis”

REPERTUAR KINA "ZBYSZEK"
•	 28.01.-1.02.	godz.	17.00,	19.00		

„POKAŻ	KOTKU,	CO	MASZ	W	ŚRODKU”	
komedia	prod.	polskiej	(2011)

PROGRAM MOK OLKUSZ
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AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

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

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE
mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14

( 32 643 06 07, 32 643 48 33
( 502 35 43 32

SUPRA - Piotr Rudnicki

• BHP  • PPOŻ
• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 606 397 921

KURSY kierowców wózków widłowych

FIRMA BUDOWLANA
Oferuje wykonanie:

- remontów bieżących i kapitalnych
- wylewek cementowych agregatem „Mixokret”
- robót elewacyjnych
- robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką,          
   samochód samowyładowczy
- tynków maszynowych (gipsowych  
   i cementowo-wapiennych)

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

MAŁE RAMKI

WARSZAWA Kolejna inicjatywa olkuskiego posła

OLKUSZ Dzikie wysypisko po Sylwestrze

Oświatowe dylematy samorządowców

POSPRZĄTA I ZAPŁACI GRZYWNĘ

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu olkuski parlamentarzysta złożył interpelację do 
Premiera Donalda Tuska z wnioskiem o zwiększenie subwencji oświatowej dla samorządów.

W dniu 09.01.2012 r. w godzinach przedpołudniowych olkuską 
Straż Miejską poinformowano, że na terenie dawnego ośrodka 
harcerskiego przy ulicy Jana Kantego pojawiła się duża ilość śmieci. 

Kryzys  coraz  głośniej  puka  do 
budżetów samorządowych. Włoda-
rze gmin i powiatów w całej Pol-
sce szukają więc oszczędności w 
wydatkach. Wielu z nich decyduje 
się na likwidację lub ograniczenie 
działalności  szkół.  Tracą  na  tym 
uczniowie  i  nauczyciele  a  także 
społeczność lokalna, gdyż placówki 
oświatowe w sołectwach pełnia także 
funkcję lokalnych centrów kultury.   

– Już kilkudziesięciu mieszkańców 
oraz samorządowcy z terenu całej 
Małopolski interweniowali w moim 
biurze, aby interpelować do Donal-
da Tuska w sprawie zwiększenia 
subwencji oświatowej. Dziś w wielu 
wypadkach nie wystarcza ona na 
pokrycie nawet płac nauczycieli. W 
efekcie samorządowcy podejmują 
dramatyczne kroki likwidacji szkół 
– mówi poseł Jacek Osuch. 

– Uważam, że w uzasadnionych 
przypadkach ekonomia nie zawsze 
powinna brać górę. Likwidacja 
szkoły to problem dowozu dzieci 
do innej szkoły, bardzo bolesnej 
redukcji zatrudnienia czy proble-
mu z koncepcją zagospodarowania 
budynku po zlikwidowanej pla-
cówce – przekonuje w interpelacji 
poseł Jacek Osuch. – Apeluję więc, 
aby zaprzestał Pan oszczędzania 

na polskich dzieciach i młodzieży 
szkolnej podejmującej edukację. 
Brak działań Rządu zmierzających 
do zwiększenia subwencji oświato-
wej będzie powodował albo zapaść 
finansową polskich samorządów 
albo masową likwidacje placówek 
szkolnych – zaznaczył poseł Osuch. 

Na miejscu strażnicy stwierdzili, że 
były to odpady pochodzenia domowe-
go oraz pozostałości po dużej imprezie 
sylwestrowej. Odpadów było rzeczywi-
ście dużo – musiały być przywiezione 
samochodem co najmniej dostawczym. 
Wśród śmieci odnaleziono kilka doku-
mentów z adresami. Strażników zdzi-
wiło, że były to adresy zarówno z Kra-
kowa, jak i z miejscowości położonej 
na terenie gminy Bolesław. W wyniku 

podjętych czynności udało się ustalić 
sprawcę wyrzucenia odpadów. Okazał 
się nim mieszkaniec gminy Klucze 
- o dziwo - pracownik jednej z kra-
kowskich firm wywożących śmieci!  
Poza tym, że będzie musiał posprzątać, 
zostanie ukarany grzywną.

OLKUSZ Projekt "Moja firma w mojej gminie" w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Dzień Przedsiębiorczości w I Liceum Ogólnokształcącym
11 stycznia  2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu odbył się „Dzień Przedsiębiorczości” zrealizo-

wany w ramach uczestnictwa szkoły w projekcie prowadzonym przez fundację VIRIBUS UNITIS „Moja firma w mojej gminie” we współpracy 
z wykładowcami Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ta  1-dniowa impreza 
podsumowująca działania edukacyjne w ramach projektu, zorganizowana 
została przez uczniów klasy II europejsko – prawnej oraz koordynatorów 
szkolnych mgr Grzegorza Kaszewskiego i mgr Artura Trepki. 
Dzień Przedsiębiorczości był okazją do podsumowania działań 

edukacyjnych w ramach projektu „Moja firma w mojej gminie” w któ-
rym I LO i klasa europejsko – prawna brały udział przez 5 miesięcy. 
Po przywitaniu gości i uczestników spotkania przez panią dyrek-

tor mgr  Irenę Majdę  i przedstawieniu celów  i  założeń projektu 
„Moja firma w mojej gminie” uczniowie zaprezentowali zadanie 
I "Rynek nie lubi pustki - znajdź nisze rynkowe". Następnie odbyło 
się wystąpienie  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pana 
dr Włodzimierza Łysonia  nt. „Strategia Rozwoju Gminy Olkusz”.
Po wystąpieniu uczniowie zaprezentowali zadanie II czyli „The Best 

Idea – wybór najlepszego pomysłu na działalność gospodarczą poprzez 
badania marketingowe”.  

 Informacje o aktualnym rynku pracy w powiecie olkuskim oraz 
możliwości  uzyskania  przez bezrobotnych pomocy w zakresie 
podejmowania  i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
przedstawiła z-ca  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olku-
szu Pani mgr Barbara Adamuszek.  Po przerwie liderzy projektu 
Monika Błaszczyk  I Michał Szeląg  z  II  c  przedstawili  zadanie 
III „Przez trudy do gwiazd – stworzenie planu marketingowego”. 
Zaprezentowano działalność lodowiska całorocznego Ice Arena, 
które  respondenci wskazali w badaniach marketingowych  jako 
działalność niszową i rentowną  w gminie Olkusz. 
O skomentowanie  inwestycji w powiecie olkuskim a powodzenie 

projektu uczniów poproszono dyrektora Wydziału Inwestycji i Roz-
woju Starostwa Powiatowego w Olkuszu Pana  mgr Jana Kucharzyka.
Na zakończenie miało miejsce wystąpienie Regionalnego Koordy-

natora Projektu pana Marcina Gołąbka oraz koordynatorki Fundacji 
Viribus Unitis z Katowic Pani Agaty Żur,  którzy  podsumowali  
projekt  wręczając Certyfikat Udziału I Liceum Ogólnokształcącego 

w Olkuszu  w Projekcie Moja Firma 
w Mojej   Gminie Dyrekcji Szko-
ły a uczniom certyfikaty  imienne.  
Koordynator    przeprowadził  quiz 
z nagrodami  nt. przedsiębiorczości 
dla uczniów szkoły nie uczestniczą-
cych w projekcie. 
Dzięki Projektowi  „Moja firma w mojej  gminie”  uczniowie 

nauczyli się zakładać własną firmę, poszerzyli wiedzę dotyczącą 
badań rynku i marketingu, roli informacji w działalności rynkowej 
przedsiębiorstw, uwarunkowania prowadzenia badań rynkowych 
i marketingowych, projektowania i realizacji badań, analizy kosztów 
i zysków oraz  wnioskowania.  Zdobyli wiedzę na temat strategii 
rozwoju gminy Olkusz i możliwości uzyskania dotacji na rozpo-
częcie działalności gospodarczej. 
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Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
OGŁASZA

XVI EDYCJĘ KONKURSU LITERACKIEGO

Bolesławska Zima Prozy 2012
REGULAMIN KONKURSU

1.	 Konkurs	przebiegał	będzie	w	czterech	kategoriach	wiekowych:	
I kat. - Szkoły Podstawowe   •   II kat. - Gimnazja   •    III kat. - Młodzież licealna   •   IV kat. – Dorośli 

2.	 Prace	konkursowe	winny	być	wytworem	własnym	autora.
3.	 Przedmiotem	konkursu	objęte	są	wszystkie	gatunki	literackie.
4.	 Każdy	z	uczestników	może	złożyć	jedną	pracę	do	5	stron	maszynopisu	(opatrzoną	godłem	–	

pseudonimem,	nie	znakiem	graficznym)	nigdzie	dotychczas	nie	publikowaną	ani	nie	nagradzaną	
5.	 w	innych	konkursach.
6.	 Nazwisko,	imię,	wiek	oraz	adres	autora	nadesłanych	utworów	należy	umieścić	w	osobnej	kopercie,	

opatrzonej	takim	samym	godłem	jak	prace	konkursowe.	
7.	 Termin	nadsyłania	prac	upływa	10.02.2012	r.
8.	 Prace	konkursowe	oceni	Jury,	powołane	przez	organizatorów.
9.	 Dla	autorów	najlepszych	prac	organizatorzy	przewidują	nagrody	rzeczowe.
10.	Ogłoszenie	wyników	i	wręczenie	nagród	laureatom	nastąpi	w	dniu	24.02.2012	r.	o	godz.	17.00		

w	bolesławskim	dworze.	
11.	 Organizatorzy	zastrzegają	sobie	prawo	do	publikacji	nadesłanych	na					konkurs	prac	bez	honorariów	

autorskich.
12.	 Prace	nie	spełniające	warunków	regulaminowych	nie	będą								uwzględniane	w	Konkursie.
13.	 Organizatorzy	nie	zwracają	nadesłanych	utworów.
14.	W	sprawach	spornych	wynikających	z	interpretacji	regulaminu	ostateczną	decyzję	podejmą	

organizatorzy	w	porozumieniu	z	Jury.

Prace	konkursowe	należy	nadsyłać	na	adres:
Centrum	Kultury	im.	Marii	Płonowskiej	w	Bolesławiu,	ul.	Główna	55,	32-329	Bolesław
Wszelkie	informacji	nt.	konkursu	można	uzyskać	pod	numerem	tel.	(0-32)	642	40	73

Wyrazy głębokiego  
współczucia i żalu z powodu 

śmierci naszej Drogiej Koleżanki

Joli Skawińskiej
dla Męża, Dzieci, Rodziny  

i Bliskich pogrążonych  
w żałobie

składają 
Barbara i Jan Muchowie

„Jest na świecie taki rodzaj smutku, 
którego nie można wytłumaczyć - 

osiada ciasno na dnie serca  
jak śnieg podczas bezwietrznej nocy”

                                    Haruki Murakami

23 stycznia odeszła 

 Jolanta Skawińska
Nauczyciel ZS Nr 4 w Olkuszu, animator życia  
kulturalnego, instruktor teatralny, juror wielu  
konkursów recytatorskich, przyjaciel poetów,  
nieodłączny towarzysz uśmiechu, której największą 

obsesją było życie i pasja twórcza

   Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy, Uczniowie  

Zespołu Szkół Nr 4 w Olkuszu
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61PACIEJ


