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KUCHNIEKUCHNIE
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

tel./fax  32 641 32 00 • kom. 502 261 586tel./fax  32 641 32 00 • kom. 502 261 586

SKLEPSKLEP WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

PATRZ STR. 2 � PROTEST        PATRZ STR. 3 � ARTYKUŁ R. PIAŚNIKA        STR. 9 � PAŃSTWO OPIEKUŃCZE

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
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. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

WĘGIEL
- orzech I
- orzech II
- kostka
- groszek
- ekogroszek
- miałul. Nullo 2,

32-300 Olkusz
na przeciwko postoju Taxi 

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

• pełny zakres usług • szybko • dokładnie  •

KASY FISKALNE
SERWIS LAPTOPÓW

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

WOBUD

Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie
instalacji gazowych, CO i Wod-Kan. - Tel 507 108 026

ul.Nullo 23, 32-300 Olkusz,
tel.32 754 26 27, 602 589 437

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

 U W A G A !!!!!!!!
POGOTOWIE DOMOWE - ZŁOTA RĄCZKA

 PRZYKŁADOWE INNE DZIAŁANIA
• Ścianki RG /gipsowe/ • podwieszane sufity • 
• Przywóz mebli własnym transportem zgodnie ze wskazaniem 
   z katalogu następnie montaż w mieszkaniu, biurze •
• Uzupełnianie uszkodzonych płytek podłogowych, ściennych • 
• Ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie budownictwa • 
Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, przedsiębiorców prywatnych, �rm państwowych.

tel. 530 819 919

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze

i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

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

Zapraszamy do 
Regionalnego Biura Oriflame 
w Olkuszu ul. Biema 5b

poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

NAJWIĘKSZY WYBÓR
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STrefie PłaTnegO POSTOju W OlKuSzu
móWimy STanOWcze nie!

Odpowiedź burmistrza na nasz List otwarty wskazuje na ciągłe nierozumienie szkodliwości wprowadzenia Strefy Płatnego Postoju w naszym 
mieście. Koronnym argumentem burmistrza za wprowadzeniem strefy jest zwiększenie rotacji samochodów. Przeanalizujmy to dzieląc osoby 
parkujące samochody w centrum Olkusza na kilka grup:

1. urzędnicy – przyjeżdżają do pracy, parkują samochody i odjeżdżają po jej zakończeniu - burmistrz chyba nie liczy na to, że przestaną par-
kować w pobliżu urzędu lub „urywać się” z pracy po to, aby zwiększyć rotację samochodów;

2. petenci urzędów i instytucji - przyjeżdżają załatwiać sprawy urzędowe wynikające nie z ich zachcianek lecz z formalnego obowiązku nało-
żonego na nich licznymi przepisami prawa - burmistrz chyba nie liczy na to, że petenci przestaną stosować się do przepisów prawa i nie 
będą załatwiać spraw urzędowych lub będą poganiać urzędników, aby ci załatwiali te sprawy szybciej w celu zwiększenia rotacji samocho-
dów;

3. przedsiębiorcy, właściciele i pracownicy sklepów, restauracji, barów, punktów usługowych, kancelarii prawnych, instytucji finansowych itd. 
- podobnie jak urzędnicy przejeżdżają do pracy, parkują samochody i odjeżdżają po jej zakończeniu - burmistrz chyba nie liczy na to, że 
przestaną przyjeżdżać do pracy lub „urywać się” z niej i w konsekwencji narazić się na straty po to, aby zwiększyć rotację samochodów;

4. klienci sklepów, restauracji, barów, punktów usługowych i innych firm - uderzenie w nich opłatami za parkowanie spowoduje dalsze, po 
kilkuletnim remoncie Starówki, liczebne zmniejszenie tej grupy i przekierowanie jej na obrzeża centrum miasta, m. in. do sklepów wielko-
powierzchniowych. Przypuszczenie burmistrza, że klienci będą parkować rzadziej i krócej tylko po to, aby zwiększyć rotację samochodów, 
może się faktycznie spełnić, co byłoby fatalne w skutkach dla przedsiębiorców. Obroty ulegną z pewnością zmniejszeniu, a w wielu przy-
padkach przyczyni się to do likwidacji działalności. Centrum miasta stopniowo przestawałoby pełnić dotychczasowe funkcje charaktery-
styczne dla centrów miast, a więc funkcję handlową, usługową, gastronomiczną itd;

5. wierni udający się do Bazyliki św. Andrzeja Apostoła - burmistrz chyba nie liczy na to, że wierni przestaną uczestniczyć w nabożeństwach 
kościelnych lub będą się krócej i pospiesznie modlić tylko po to, aby zwiększyć rotację samochodów;

6. nieliczni turyści odwiedzający nasze miasto - grupa ta jest stosunkowo mała i zajmuje miejsca parkingowe w niewielkim stopniu - burmistrz 
chyba nie liczy na to, że turyści przestaną zwiedzać nasze miasto tylko po to, aby zwiększyć rotację samochodów. Olkusz to nie Kraków 
i powinniśmy zachęcać turystów do zwiedzania zabytków naszego miasta, a nie zniechęcać ich wprowadzając opłaty;

7. mieszkańcy centrum miasta parkujący na placach i ulicach obok swych domów i mieszkań - dla Olkuszan mieszkających w obszarze Stre-
fy wprowadzenie opłat w postaci miesięcznego abonamentu będzie równoznaczne z wprowadzeniem dodatkowego podatku, płaconego 
tylko dlatego że zajmowany od lat dom lub mieszkanie z dnia na dzień znajdzie się w Strefie Płatnego Postoju. Burmistrz chyba nie liczy na 
to, że mieszkańcy zaczną się wyprowadzać ze swych mieszkań, właściciele domów zaczną je wyprzedawać lub zaczną sprzedawać swe 
pojazdy tylko po to, aby umożliwić rotację samochodów.

Podsumowując, rotacja samochodów w centrum miasta po utworzeniu Strefy praktycznie nie zwiększy się, bo nikt nie przyjeżdża do centrum 
i nie zatrzymuje się tam dla kaprysu, bez konkretnego powodu. W najgorszym przypadku, upierając się przy wprowadzeniu opłat za parkowanie, 
burmistrz wywoła skutek odwrotny do zakładanego przy realizowanej kilka lat za duże pieniądze rewitalizacji, czyli „ożywianiu” Starówki.                                                                                             

Naszym zdaniem faktycznym celem wprowadzenia opłat za parkowanie jest drenaż kieszeni mieszkańców miasta i gminy Olkusz oraz nielicznych 
turystów. Jeśli okazałoby się prawdą, że około 80% pieniędzy z opłat, a więc pieniędzy z naszych kieszeni, miałoby trafić do jakiejś firmy obsługu-
jącej parkomaty, to byłby to skandal, na który nasze miasto nie zasługuje, a my mieszkańcy zdecydowanie sprzeciwiamy się temu. Sprzeciwiamy 
się również wydawaniu pieniędzy z naszych podatków na tworzenie Strefy obciążającej budżety naszych rodzin i naszych firm.

W innych krajach i polskich miastach od dawna usuwa się faktyczne przyczyny problemów związanych z parkowaniem samochodów, buduje się 
nowe parkingi, a w miejscach gdzie brak jest wystarczającego terenu buduje się parkingi piętrowe.

Po przeczytaniu odpowiedzi burmistrza można odnieść wrażenie, że teraz planuje ustanowienie najpierw mniejszej Strefy licząc na mniejszą 
liczbę mieszkańców sprzeciwiających się, żeby po pewnym czasie strefę stopniowo rozszerzać, napotykając na mniejsze niż obecnie protesty. 
Nie pozwolimy aby nas w proteście podzielono i złamano naszą solidarność. Nasze stanowisko jest jasne – jesteśmy przeciwni wprowadzeniu 
Strefy w ogóle, nawet w najmniejszym obszarze.

Liczymy na rozsądek i uczciwość radnych Rady Miejskiej wobec nas wyborców i mamy nadzieję, że zablokują ten szkodliwy dla miasta i dla nas 
mieszkańców pomysł.

Komitet protestacyjny

płatny

Informacje
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Dzieje się tak dlatego, że zwykli oni 
rzucać słowa na wiatr. Część z nich 
opowiada, że buduje dobrobyt niczym 
Edward Gierek, inny twierdzą, że 
bronią wolności (słowa) jak Edward 
Snowden, ale większość z nich 
może być co najwyżej jak Edward 
Nożycoręki, bo jedyne co im dobrze 
wychodzi, to podcinanie gałęzi, na 
której sami siedzą. Z resztą, w całej 
tej historii znaleźć możemy jeszcze 
jedną niespełnioną analogię. Nieje-
den w tej układance dałby słowo, że 
rządzi twardo niczym Putin, jednak 
starając się rzucić przeciwnikiem o 
matę, potrafi skręcić kark jedynie 
samemu sobie. 
Naszych radnych możemy z grub-
sza podzielić na tych, którzy wierni 
są powiedzeniu, że milczenie jest 
złotem, oraz tych, którzy opanowali 
żywioł wodolejstwa do perfekcji. Ci 
pierwsi podniosą rękę za wszystkim, 
byleby tylko zgarnąć dietę. Ci dru-
dzy uskuteczniają zaś mdły słowotok, 
w myśl zasady, że prawda ma nas 
wyzwolić. Niestety, w ich wykonaniu 
jest to prawda trzeciego stopnia w 
skali ks. Tischnera. A ta, jak wszyscy 
pamiętamy, dzieli się na: prawdę, cała 
prawdę i… guzik prawdę. W efekcie 
tego ostatecznie powstaje nam pół-
prawda, czyli całe kłamstwo. 

Słowa mają to do siebie, że raz 
wypowiedziane, potrafią zacząć 
żyć własnym życiem. I aby nie być 
gołosłownym, posłużę się przykła-
dem. Hitem ostatniego sezonu jest 
przypowieść o tym, że poprzedni 
starosta utracił większość w Radzie 
w czerwcu zeszłego roku, w związku 
z czym już wtedy powinien był sam 
zrezygnować. Nikt jednak nie chce 
dodać, że to samo powinni byli zrobić 
też społeczni członkowie Zarządu, 
którzy w pamiętnym głosowaniu 
sami sobie nie udzieli absolutorium. 
Próżno jednak byłoby szukać w ich 
postawie honoru samuraja, który w 
takiej sytuacji zapewne w mgnieniu 
oka popełniłby harakiri. Nasi boha-
terowie zrezygnowali więc  ze swoich 
funkcji dopiero na jesieni, kiedy na 
horyzoncie był już nowy układ. 
Stara prawda głosi, że jeśli umiesz 
liczyć, to powinieneś liczyć na siebie. 
Politycy przede wszystkim, powinni 
jednak liczyć się ze słowami. W ich 
przypadku nie zawsze jednak słowo 
ciałem się staje i zamieszkuje między 
nami. Do tego, że często zdarza im się 
nie dotrzymywać deklaracji składa-
nych swoim wyborcom zdążyliśmy 
się już przyzwyczaić. Dziwi jednak 
to, że oni sami zawierają miedzy sobą 
porozumienia, wierząc w wartość 

danego sobie słowa. Wszakże słowo 
honoru to waluta, która bardzo szybko 
ulega dewaluacji. W związku z tym 
porozumienia, które zostają zawarte 
za pięć dwunasta, przestają obowią-
zywać kilka godzin później, czego 
byliśmy świadkami podczas ostatnie-
go przewrotu w Radzie Powiatu. A że 
złamane słowo powoduje zgrzyty, to i 
trzeba liczyć się z tym, że oszukani nie 
powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.
Pomimo tego, że język to jedyny 
organ ludzki, który nie dostaje zakwa-
sów z przepracowania, siła słów bywa 
różna. Dla przykładu łacińskie senten-
cje nowego wicestarosty nie mają już 
tego specyficznego uroku, co złote 
myśli jego swojskiego poprzednika. 
Fakt faktem, że jest to pewien progres, 
ale nie zmienia to reguły, że politycy 
mówią dużo, nie zważając na to, że 
czasem zdarza im się powiedzieć o 
jedno słowo za dużo. A że ich dekla-
racje coraz częściej przypominają 
zakupy w sklepie na przysłowiowy 
„zeszyt”, to i coraz mniej się chce 
wierzyć, że zapłacą po wyborach. 
A słysząc deklarację o tym, że ktoś 
„daje słowo”, aż chciałoby się zapy-
tać „Panie, a co z resztą?!” – Jaką 
resztą? Reszta, drodzy państwo, jest 
milczeniem…

 v www.jakubfita.pl 

Jedną z nich jest wysoka podwyżka 
opłat za wodę i ścieki (łącznie do 
13,56 zł/m³). Przypomnę, że gmina 
Olkusz jest głównym właścicielem 
PWiK (Wodociągów). Dlatego nowe 
stawki opłat proponuje Burmistrz, 
jednak muszą one zostać zaakcepto-
wane przez Radę Miejską. Niestety 
oprócz mnie, na 23 radnych, tylko 
dwóch zagłosowało przeciw pod-
wyżkom. Kogo więc reprezentują 
Radni Miejscy? Mieszkańców, czy 
Burmistrza?

Kolejną niekorzystną decyzją było 
przyjęcie budżetu na rok 2014, któ-
ry nie uwzględnia pogarszającej się 
sytuacji materialnej mieszkańców. 
Burmistrz tnie w nim wydatki na 
pomoc społeczną, m.in. na pomoc 
rodzinom przeznaczył jedynie 27 
tys. zł, równocześnie na schronisko 
dla zwierząt, aż 287 tys. zł. Dla 
porównania, w gminie Chrzanów, 
z bardzo podobną liczbą miesz-
kańców i wysokością wydatków 
budżetowych, ale za to ze znacznie 
niższym bezrobociem, na dodat-
ki mieszkaniowe przeznaczono 3 
razy więcej środków niż u nas. Na 
transport zbiorowy przewidzia-
no w Olkuszu sumę podobną jak 
w dużo większych Żorach, jednak 
tam za te pieniądze będzie dar-
mowa komunikacja miejska dla 
wszystkich mieszkańców. Apelo-
wałem już wielokrotnie o wprowa-
dzenie darmowych przejazdów dla 

uczniów, a szczególnie dla dzieci 
z rodzin wielodzietnych oraz m.in. 
o ulgi w opłatach za śmieci, wodę 
i ścieki w wysokości 10% na każde 
dziecko. Niestety Burmistrz Rzep-
ka nie zgodził się na żadną z moich 
propozycji. Walczyłem również 
o środki na tworzenie warunków 
do powstawania nowych miejsc pra-
cy w wysokości co najmniej 10% 
łącznych wpływów z podatku docho-
dowego oraz od nieruchomości. Jed-
nak w budżecie przedstawionym 
przez Burmistrza Rzepkę środki 
na te cele są kilkakrotnie mniejsze 
od tych, które zaproponowałem, 
ponadto moim zdaniem są nie-
umiejętnie wykorzystane. Podsu-
mowując uważam, że budżet na rok 
2014 nie jest ani prospołeczny, ani 
prorozwojowy i dlatego głosowałem 
przeciw jego przyjęciu (niestety jako 
jedyny radny). 

Największym problemem Olku-
sza jest brak miejsc pracy. Dlatego 
niezbędne jest tworzenie w gminie 
dużych Specjalnych Stref Ekono-
micznych, które dzięki wysokim 
ulgom w podatku dochodowym 
przyciągną większy kapitał. Niestety 
tworzona przez Burmistrza Strefa 
Aktywności Gospodarczej (za 8,3 
mln zł), nie da takich możliwości. 
Ponadto na większości jej obszaru 
działają już firmy (na prywatnych 
działkach), które w ramach projektu 
otrzymają za publiczne pieniądze 

nową infrastrukturę techniczną. Jed-
nak Burmistrz „zapomniał” wyegze-
kwować, by w zamian za to zwięk-
szyły zatrudnienie. Jaki był więc cel 
tworzenia takiej Strefy? Dla kogo 
ona ma powstać? Niestety w naszej 
gminie związki między polityką, 
a biznesem dawno już przekroczy-
ły granice zwykłej przyzwoitości, 
a większość olkuskich „polityków” 
bardziej dba o własny interes niż 
o ludzi, którzy ich wybrali. 

Szanowni Państwo, jak widać z taki-
mi „politykami - biznesmenami” nie-
łatwo w Olkuszu cokolwiek zmienić 
na lepsze. Pomimo, iż niektórzy z nich 
próbują mnie zniechęcić, pragnę Pań-
stwa zapewnić, że nie poddam się 
i nadal będę walczyć o nowe miejsca 
pracy, i lepsze warunki życia w naszej 
gminie. Serdecznie dziękuję za licz-
ne wyrazy sympatii oraz za wspar-
cie, jakiego mi Państwo udzielacie. 
Razem możemy zmienić Olkusz.

Z poważaniem
Roman piaśnik
Radny Rady Miejskiej w Olkuszu

FELIETON

Radny Roman piaśnik walczy o zmiany w Olkuszu

SłOWO daję!

Jak układy niszczą Olkusz

Na początku było słowo. Słowo wstępu. Na końcu z resztą też. Było to 
ostatnie słowo. A co pomiędzy nimi? Pomiędzy nimi, drodzy państwo, 
przeważnie jest bełkot. Ktoś kiedyś powiedział, że celebryta to osoba, 
która publicznie przerywa milczenie, zaraz po tym, jak przerwała myślenie. 
Idąc tym tropem możemy zaryzykować stwierdzenie, że w lokalnej polityce znaleźć możemy 
całkiem pokaźny gwiazdozbiór. Trzy lata obserwowania wyczynów „elity” samorządowej w 
pełni pozwoliło mi zrozumieć ludzi, którzy nie chodzą do wyborów. I powoli zaczynam akcep-
tować ich postawę, bo wybór między dżumą i cholerą do najbogatszych nie należy. Nasi 
samorządowcy ciężko pracują więc nad tym, aby tego dnia olkuszanie pozostali w domach.

Szanowni Państwo, niestety w ostatnim czasie 
olkuskie władze podjęły niekorzystne decyzje, 
które będą skutkować dalszym pogorszeniem 
warunków życia mieszkańców naszej gminy.

Narzekamy na wszystko, od 
pogody począwszy na zdrowiu 
skończywszy. Polak zapytany 
„co słychać” streści prawdopo-
dobnie wszystkie tragedie życia 
swojego, swoich bliskich, zna-
jomych, a nawet tych których 
nie zna, ale wie że coś złego 
ich spotkało.  Taka to już nasza 
mentalność – szklanka zawsze 
jest od połowy pusta.
Temat felietonu nasunął mi się 
w związku z WOŚP, której 22 
finał odbył się w 12 stycznia. 
Jak co roku reporterzy różnych 
stacji telewizyjnych pokazywali 
sprzęt w który WOŚP wyposa-
żył wiele polskich szpitali oraz 
tych, którzy z niego korzystali. 
Między innymi był też star-
szy Pan, jak pewnie wiecie od 
zeszłego roku Orkiestra gra też 
dla seniorów. Pan korzystający 
z bardzo nowoczesnego świet-
nie wyposażonego łóżka nie 
omieszkał zaznaczyć, że „co 
z tego, że łóżko nowoczesne 
skoro pościel na nim marna – 
poduszka nawet poduszki nie 
przypomina, a powłoczki nie-
przyjemne i brzydkie” – taką 
opinię podzielili tez inni współ-

lokatorzy szpitalnej sali.  
Co najbardziej uderzyło w tym 
reportażu to autentyczne obu-
rzenie owego mężczyzny – nie 
miało dla niego znaczenia, że 
nie musi leżeć na niewygod-
nym powyginanym łóżku, gdzie 
dziury w materacu zatyka się 
starymi kocami, nie ważne, że 
korzysta z nowoczesnego i wie-
lofunkcyjnego sprzętu – istotna 
jest ta płaska poduszka i mało 
kolorowa kołdra.
Podobnie ma się sprawa niektó-
rych polityków i dziennikarzy, 
którzy z nieznanych nam przy-
czyn postanowili potępić Jurka 
Owsika i jego Fundację za to, 
że nie przeznacza 100% zebra-
nych środków na działalność 
Fundacji, tylko 92%. Co jest 
oczywistą niedorzecznością, w 
końcu każda działalność gene-
ruje koszty, które jakoś trzeba 
pokryć. Caritas też nie prze-
znacza wszystkich środków na 
działalność dobroczynną. Jed-
nak, jak pokrętnie tłumaczyli 
potem intryganci, nie chodzi o 
fundację tylko o samego Owsia-
ka, który mówił „róbta co chce-
ta”. No tak rzeczywiście dobry 

powód, aby kogoś oczernić.
Narzekanie oraz wiążąca się z 
nim zazdrość są tak wpisane 
w naszą narodową tożsamość, 
że wykorzystujemy je nawet 
nie zdając sobie z tego spra-
wy. Każdego dnia świadomie, 
bądź nie wypatrujemy czegoś 
pesymistycznego, na koniec 
dnia zazwyczaj wspominamy 
te gorsze chwile.
A przecież życie to też pasmo 
sukcesów mniejszych i więk-
szych. Codziennie spotykają 
nas miłe rzeczy, choćby to że 
zdążyliśmy na autobus i nie 
musieliśmy czekać na następny, 
ktoś się do nas uśmiechnął tak 
po prostu bez powodu, mamy 
dom, rodzinę, kochamy jesteśmy 
kochani – czy to nie są dobre 
powody aby na pytanie „co sły-
chać” odpowiedzieć „świetnie, 
naprawdę świetnie”?

 v Izabela Szatyn 
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

SPOrT narOdOWy
Tak, wiem, w  tej chwili większość czytelników pomyślała sobie 
o  naszych bardziej lub mniej sławnych kopaczach – zwanych 
również piłkarzami. Jednak nie o piłce nożnej dziś będzie mowa, 
a o naszej narodowej przywarze – narzekaniu. To też swego rodzaju 
sport, a co ważniejsze wielce prawdopodobne, że w tej dyscyplinie 
zdobylibyśmy mistrzostwo świata.

FELIETON

co to jest gender?

Według zwolenników gender, 
gdy urodzonemu chłopcu nada-
my męskie imię i wychowując go 
na mężczyznę dajemy chłopięce 
zabawki, to wtedy narzucamy mu 
płeć. Brzmi to jak żart? Niestety 
ten sposób „myślenia” zatacza 
coraz większe kręgi na całym 
świecie np. ostatnio w Niem-
czech wprowadza się możliwość 
nadania dziecku tzw. trzeciej płci 
- nieokreślonej. Zwolennicy gender 
dążą, by wiele tradycyjnych norm 
powszechnych na całym świecie 
zostało odrzuconych, gdyż w ich 
opinii zniewalają one mężczyzn i 
kobiety, zmuszając do określonych 
ról społecznych. 
Co charakterystyczne zwolennicy 
gender często negują znaczenie 
płci biologicznej głosząc równość 
między mężczyznami i kobietami. 
Jednak w rodzinie takie idee są nie-
możliwe do wprowadzenia. Znana 
niemiecka socjolog Gabriele Kuby 
ostrzega przed gender mówiąc m.in.: 
-„Istnieją nienaruszalne różnice 
między mężczyzną i kobietą, 
między ojcem i matką. Obecnie 
mamy do czynienia z atakiem na 
ten podział ról. Sugeruje się, że 
kobieta tylko wtedy jest coś war-
ta, gdy pracuje zawodowo. Dąży 
się do jak najszybszego oddziele-
nia jej od dziecka i zmusza do jak 
najwcześniejszego przekazania go 

pod opiekę instytucji państwowych 
(…).” Niestety zupełnie inne zdanie 
miała w tym temacie Simone de 
Beauvoir, jedna z pionierek femini-
zmu: -„Kobiety nie powinny mieć 
możliwości wyboru pozostania 
w domu i wychowywania dzieci, 
ponieważ gdyby taka możliwość 
naprawdę istniała, zbyt wiele kobiet 
skorzystałoby z niej.” 
Można się teraz zastanawiać, czy 
to jest tylko przypadek, że rządy 
tylu państw świata mówią tak wiele 
o finansowaniu żłobków i przed-
szkoli, natomiast o wsparciu matek 
chcących poświęcić się wychowaniu 
własnych dzieci jakoś nie słychać...
Zwolennicy ideologii gender mając 
świadomość, że dorosłych trud-
no przekonać, usiłują wchodzić 
do przedszkoli i szkół, by wśród 
dzieci propagować swoje pomy-
sły. Dodajmy, że podczas zajęć z 
dziećmi zalecają oni m.in. unikać 
używania takich słów jak on-ona, 
aby nie sugerować płci, przebiera się 
również chłopców za dziewczynki 
i na odwrót itp. Niestety gender 
wprowadza się także w Polsce 
m.in. do niektórych przedszko-
li, dlatego również u nas rośnie 
sprzeciw wobec tego typu poglą-
dów. Zaowocowało to ostatnio 
powołaniem zespołu parlamentar-
nego „STOP ideologii gender”, któ-
ry powstał z inicjatywy pani poseł 

Beaty Kempy 
z Solidarnej 
Polski. Zespół 
ten ma m.in. 
chronić prawa rodzin, wspierać 
politykę prorodzinną, kontrolować 
wydatki środków publicznych na 
promocje gender oraz dokumento-
wać przykłady wprowadzania go do 
różnych instytucji (szczególnie do 
placówek oświatowych). Uzasad-
niając ten pomysł pani poseł Kempa 
powiedziała m.in.: -„Jestem świa-
doma, że idę na potężną wojnę. 
To przykre, że premier mojego 
kraju wspiera to bezeceństwo. Nie 
wiem, czy wynika to z tego, że jest 
on zwolennikiem tej ideologii, czy 
może ignorantem i nie doczytał, 
na czym ona polega. Moim zda-
niem, może to być i jedno, i drugie 
(…). Wszędzie, gdzie mogę, będę też 
rozpropagowywać książkę Margu-
erite A. Peeters „Gender – światowa 
norma polityczna i kulturowa”.
Jak widać tradycyjny model rodzi-
ny najwyraźniej jest komuś nie na 
rękę. Szukajmy więc wiarygodnych 
informacji, uświadamiajmy innych, 
a przede wszystkim zaufajmy zdro-
wemu rozsądkowi..

 v Monika Rusinek
email: biurorusinek@interia.pl 

Gender jest ideologią która głosi m.in. to, że człowiek 
nie rodzi się mężczyzną lub kobietą, lecz każdy sam 
powinien wybrać sobie płeć.

Informacje
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Wyobraźmy sobie polityka Iksińskiego członka partii X. Dzielny działacz Iksiński to niezłomny zwolennik programu partii X, propagujący 
wizje partyjne dotyczące polityki międzynarodowej, wysokości podatków, reformy służb informacyjnych  ale nade wszystko forsujący 
niechęć do partii Y o przeciwnych poglądach oraz czystą niekłamaną nienawiść do partii Z o programie niemal identycznym jak program 
partii X. Władze partyjne nie są ślepe na oddanie Iksińskiego, jego bezgraniczną lojalność. Promują go w „terenie”. Dzielny Iksiński zaczyna 
piąć się po szczeblach partyjnej drabiny awansu. Wreszcie po wielu latach istnienia w świadomości lokalnej oraz wiernej służbie partii X 
zostaje jej kandydatem na Burmistrza w swoim rodzimym mieście. 

Partia X dzięki dzielnym dziennikarzom telewizji 
publicznej ma dobre notowania w skali kraju. Ma 
to olbrzymi wpływ na preferencje wiernych telewi-
zji mieszkańców. W zaciekłym boju na obiecanki 
Iksiński wygrywa wybory z niezłomnym działa-
czem partii Y oraz partii Z. Zostaje Burmistrzem. 
Pochwałom i gratulacjom z kręgów partyjnych nie 
ma końca. Następuje tradycyjne „teraz ku…a my” 
– grupa oddanych Iksińskiemu i prawie tak samo 
dzielnych kolegów partyjnych obejmuje główne 
stanowiska we wszystkich podległych urzędowi 
instytucji. Tyle, że na sukces Iksińskiego praco-
wało wiele więcej oddanych braci partyjnych niż 
stanowisk jest do dyspozycji Burmistrza. Następuje 
zatem seria wspaniałych inicjatyw typu powołanie 
czwartego wiceprezesa podległej urzędowi spółki 
zajmującej się dbaniem o dobry wizerunek Bur-
mistrza. Zaczyna się najważniejsze: konsumpcja 
sukcesu wyborczego. Wysokość pensji Burmistrza 
oczywiście musi być najwyższa z możliwych o czym 
święcie przekonani są wszyscy dzielni radni oczy-
wiście uposażeni w najwyższe możliwe diety. Mijają 
trzy lata ogólnej szczęśliwości. 
Niestety nieubłaganie zbliżają się wybory, dodat-
kowo biedni mieszkańcy zaczynają nieśmiało przy-
pominać o obiecankach, w których Iksiński był 
niekwestionowanym liderem – zaczynają się kłopoty. 
Ale od czego dobre rady zwierzchników i kolegów z partii – „Weź 
wybuduj im za ich pieniądze karuzele – na pewno się ucieszą”. 
Dzielny Iksiński wziął się ostro do roboty. Ogłasza serię przetar-
gów. Zaczął od przetargu na przedwstępny projekt ustanowienia 
kosztów projektu wstępnego sposobu zakupu łańcuszków do 
krzesełek wspaniałej karuzeli, o której już się zaczyna się mówić, 
że będzie najwspanialsza w Europie. Następuje seria kolejnych 

tego typu niezwykle potrzebnych dla rozwoju lokalnej społecz-
ności wydatków. Biedni ogłupiali szumem medialnym na temat 
karuzeli mieszkańcy, coraz częściej bezrobotni i samotni, bo ich 
dzieci po studiach nie mają najmniejszego zamiaru wracać od 
zubożałego miasteczka, przyzwyczajają się do faktu prasowego, 
iż karuzela jest wielkim dobrem jakie uzyskali od niezwykle 
przedsiębiorczego Iksińskiego. „Coś robi”-  zaczynają mówić.
 Iksiński opróżnił już skarbiec miasta do ostatniego dukata a karu-

zela niegotowa. Czas na kredyty. Oczywiście pożycza 
z banku ile się da. Radośnie wydaje publiczne pieniądze 
na coraz to nowe inwestycje okołokaruzelowe.  Wszyscy 
zaangażowani w budowę obrastają w bogactwo. Tworzy 
się klasa ludzi majętnych zależnych od Iksińskiego, naj-
częściej powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z partią 
X. Teraz Iksiński jest już bezpieczny. Wspaniale rozegrał 
swoje rozdanie. Jeżeli wygra wybory ma zapewnione 
kolejne lata beztroskiej szczęśliwości. W przypadku poraż-
ki, bo drugi raz w obiecanki ludzie mogą nie uwierzyć, ma 
wdzięczność partii X, której wzbogaceni członkowie już 
szykują mu stanowisko czwartego wiceprezesa od spraw 
dbania o dobry wizerunek wojewody. 
Teraz może radośnie ignorować coraz głośniej nieza-
dowolonych z niedotrzymania obiecanek mieszkańców. 
Głęboko w nosie ma niepokój ludzi, którzy powoli zaczy-
nających rozumieć co oznaczy ruina budżetu miasta. „Na 
koniec zrobimy huczne otwarcie karuzeli. Wynajmę muzy-
kantów i będzie dobrze. Zapomną o nędzy. Zapomną, że 
w pogardzie mam ich życie. Zapomną. Zawsze zapominali. 
A jeżeli nie? Co tam. Już się ustawiłem. Najważniejsze, 
że przyjaciele z partii w razie czego pomogą” – myśli 
dzielny Iksiński. Przychodzą wybory Iksiński niezwy-
kle precyzyjnie wykonuje swój plan. Niestety o włos 
wybory wygrywa Ygrekowski – dzielny działacz partii 
Y, niezłomny zwolennik programu partii Y, propagujący 
wizje partyjne dotyczące polityki międzynarodowej, 

wysokości podatków, reformy służb informacyjnych  ale nade 
wszystko forsujący niechęć do partii X o przeciwnych poglądach 
oraz czystą niekłamaną nienawiść do partii S o programie niemal 
identycznym jak program partii Y …

 v Inicjatywa KOL Z. Gapik

O ParTyjniacTWie W PeWnym miaSTeczKu

Celem postępowania o rozgrani-
czenie nieruchomości jest usta-
lenie przebiegu ich granic przez 
określenie położenia punktów 
i linii granicznych, utrwalenie tych 
punktów znakami granicznymi na 
gruncie oraz sporządzenie odpo-
wiednich dokumentów. Zazwyczaj 
rozgraniczenie przeprowadza się na 
wniosek i koszt zainteresowanego, 
zaś z urzędu ma ono miejsce tylko 
wówczas, gdy potrzeby gospodarki 
narodowej albo interes społeczny 
tego wymagają. Przeprowadza się 
je również często w sytuacji, gdy 
granice nieruchomości w ogóle 
nie zostały ustalone, choćby nie 
było sporu między sąsiadami albo 
były kiedyś ustalone, ale z różnych 
względów stały się sporne. 
Tryb rozgraniczania normuje ustawa 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geode-
zyjne                                i kartograficzne 
(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 
z późn. zm.) i przewiduje zasadniczo 
dwie fazy takiego postępowania.
Pierwsza faza – administracyj-
na - rozpoczyna postępowanie 
z momentem wydania postanowie-
nia przez właściwy organ (wójta, 
burmistrza, prezydent miasta), który 
wyznacza i upoważnia uprawnione-
go geodetę do czynności ustalenia 
przebiegu granic. Przy ustalaniu 
przebiegu granic bierze się pod uwa-
gę znaki i ślady graniczne, mapy 
i inne dokumenty oraz punkty 
osnowy geodezyjnej. W przypadku 

braku tych danych, bądź gdy są one 
niewystarczające albo sprzeczne, 
wówczas ustala się przebieg granicy 
na podstawie zgodnego oświadcze-
nia stron lub jednej strony, gdy druga 
strona w toku postępowania oświad-
czenia nie składa i nie kwestionuje 
przebiegu granicy. Jeśli między 
stronami istnieje spór co do powyż-
szych kwestii, wówczas geodeta 
nakłania strony do zawarcia ugo-
dy. Taka ugoda posiada moc ugody 
sądowej, co oznacza, że może być 
ona podważona wyłącznie przed 
sądem. Właściwy organ nie wydaje 
wówczas decyzji o rozgraniczeniu, 
a kończy sprawę decyzją o umorze-
niu postępowania. W ugodzie powi-
nien być zawarty opis przedmiotu 
sporu, opis wzajemnych ustępstw, 
szczegółowy opis granicy uznanej 
za obowiązującą po podpisaniu ugo-
dy, informację o jej mocy. W przy-
padku, gdy geodeta ustalił granice 
bezspornie, według dokumentów 
lub na podstawie zgodnego oświad-
czenia stron, organ zobowiązany 
jest wydać decyzję o rozgranicze-
niu. Od decyzji tej nie przysługuje 
odwołanie, lecz specjalny środek 
odwoławczy – wniosek o przekaza-
nie sprawy sądowi powszechnemu 
w terminie 14 dni od doręczenia 
decyzji o rozgraniczeniu. 
Niezawarcie przez strony ugody 
oraz brak wystarczających dowo-
dów do wydania decyzji o rozgra-
niczeniu powoduje, iż organ umarza 

postępowanie i przekazuje sprawę 
z urzędu do sądu powszechnego. 
Rozpoczyna to drugą fazą postępo-
wania rozgraniczeniowego - sądo-
wą. Sądem właściwym do przepro-
wadzenia rozgraniczenia jest sąd 
rejonowy właściwy ze względu na 
miejsce położenia nieruchomości. 
W tym postępowaniu, które toczy 
się w oparciu o art. 153 kodeksu 
cywilnego, Sąd powinien ustalić 
granice według ostatniego spokoj-
nego stanu posiadania.
Zgodnie z postanowieniem Sądu 
Najwyższego z dnia 6 maja 1974 
roku sygn. akt III CRN 81/74 przez 
zwrot "ostatni spokojny stan posia-
dania" rozumie się ustabilizowany 
stan posiadania przedmiotu rozgra-
niczenia, a więc taki stan, który nie 
pozwala wprawdzie na stwierdzenie 
nabycia własności przez zasiedzenie, 
jednakże trwa zbyt długo, by pozba-
wienie dotychczasowego posiadacza 
(właściciela) posiadania pasa ziemi 
przez ustalenie granicy "z uwzględ-
nieniem wszelkich okoliczności" 
dało się pogodzić z zasadami współ-
życia społecznego. 
Gdyby również takiego stanu nie 
można było stwierdzić, a postępowa-
nie rozgraniczeniowe przed sądem 
nie doprowadziłoby do ugody mię-
dzy zainteresowanymi, sąd ustali 
granice z uwzględnieniem wszelkich 
okoliczności. Może przy tym przy-
znać jednemu z właścicieli odpo-
wiednią dopłatę pieniężną. Postępo-

wanie kończy 
postanowienie 
sądu, na które 
służy apelacja. 
Załącznikiem 
do postano-
wienia jest plan rozgraniczenia 
sporządzony przez biegłego w for-
mie opinii. Postanowienie sądu 
o rozgraniczeniu po zaopatrzeniu 
go w klauzulę wykonalności podlega 
egzekucji komorniczej. 
Należy wiedzieć, iż sąd w sprawie 
o rozgraniczenie musi uwzględniać 
również skutki zasiedzenia. Tak 
więc jeżeli jedna ze stron sąsiedz-
kiego sporu przez odpowiednio 
długi okres czasu zajmowała część 
gruntu drugiej strony, stanie się jego 
właścicielem. Terminy zasiedzenia 
w świetle przepisów kodeksu cywil-
nego wynoszą 20 lat, jeśli aktual-
ny posiadacz albo jego poprzednik 
wszedł w posiadanie nieruchomo-
ści czy jej części w dobrej wierze, 
zaś 30 lat gdy jej posiadacz wszedł 
w posiadanie w złej wierze, to zna-
czy przejmując tę nieruchomość, 
wiedział, że prawo własności mu nie 
przysługuje. Co istotne, do okresu 
posiadania aktualnego posiadacza 
zalicza się okres posiadania jego 
poprzednika, np. osoby, od której 
zakupił nieruchomość na podstawie 
nieformalnej umowy (nie zawartej 
przed Notariuszem).

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

rOzgraniczenie nieruchOmOści
Liczne nieporozumienia w stosunkach sąsiedzkich coraz częściej dotyczą granic nieru-
chomości i wielokrotnie kończą się procesem sądowym o rozgraniczenie nieruchomości.

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

KOMUNIKATY
• Policja poszukuje świadków zdarzenia drogowego, które miało 

miejsce w Olkuszu na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 z ulicą 
Rabsztyńską w dniu 7. stycznia 2014 roku około godziny 19.00.  W 
zdarzeniu brał udział samochód marki Nissan Qashqai w kolorze 
szarym. Kierujący pojazdem uderzył w skrzynkę sterującą sygnalizacją 
świetlną a następnie w drzewo. Osoby, które posiadają jakiekolwiek 
informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z prowadzącym 
postępowanie pod nr tel. 32 6478 234 lub 997.

• Policja szuka świadków zdarzenia drogowego z dnia 23-24. grud-
nia 2013 roku. Na drodze krajowej 94 w Olkuszu przy wyjeździe 
z Biedronki doszło do uszkodzenia słupka znaku U 4b (tablica 
rozdzielająca).Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w 
tej sprawie proszone są o kontakt z prowadzącą postępowanie pod 
nr tel. 32 6478 235 lub 997.

• Olkuska policja poszukuje świadków uszkodzenia nissana, zaparko-
wanego na ul. Kościuszki w Olkuszu (parking sklepu Biedronka). Do 
zdarzenia doszło 27 grudnia 2013 roku pomiędzy godziną 11.00-
12.45. Ewentualni świadkowie proszeni są o kontakt z prowadzącym 
sprawę, nr. tel. 32-6478-237 lub 997.

• Policja szuka świadków zdarzenia drogowego zaistniałego w dniach 
26/27. grudnia 2013 roku na drodze krajowej nr 94 w Bolesławiu, 
w wyniku którego uszkodzono znak ograniczenia prędkości do 70. 
km/h oraz znak „sygnały świetlne”. Osoby, które mają informacje w 
tym zakresie proszone są o kontakt z prowadzącym postępowanie, 
tel. 32 6478234 lub pod nr 997.

• Policja szuka świadków śmiertelnego potrącenia pieszego w dniu 
19. grudnia 2013 roku na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu. W tym 
dniu kierująca fiatem potrąciła 64.letniego mężczyznę, który zmarł. 
Zwracamy się prośbą do ewentualnych świadków wypadku, bądź 
osób posiadających jakąkolwiek wiedzę związaną z tym zdarzeniem 
o kontakt z olkuską policją. Wszystkie dodatkowe informacje pozwolą 
dokładnie wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku. Na 
informacje czekamy pod nr telefonu 32 6478269 lub 997.

• Policja poszukuje świadków uszkodzenia pojazdu marki Audi A3 
(otarcie lakieru na tylnym zderzaku) w dniu 16.stycznia 2014 roku. 
Samochód znajdował się na parkingu przy ulicy Legionów Polskich 
4. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt 
z prowadzącym sprawę, tel 32 6478234 lub 997.

Informacje, Reklamy
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Zakład z tradycjami

W swojej ofercie posiadamy:
• Wanny
• Zlewozmywaki
• Brodziki
• Usługi:
 - Emaliowanie
 - Tłoczenie

Filozofi ą naszej fi rmy jest nieustanne dążenie do podnoszenia satysfakcji 
z użytkowania naszych wyrobów, a także nieustanne wzbogacanie naszej oferty

32-300 Olkusz
Al. 1000-lecia 15D
tel: +48 38 641 52 22
fax: +48 38 641 54 44
e-mail: sekretariat@emalia.com.pl
www.emalia.com.pl

MARKET BUDOWLANY
Nowe miejsce, nowa jakość

Nie zwlekajcie i nas odwiedzajcie

Świąteczna Promocja

Najniższe ceny w mieście

Zapraszamy 
do współpracy

Godziny otwarcia:
pn -pt     7-18
sb           7-13

Reklamy
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Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i powiatów Małopolski  
w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022

Kraków, 10 stycznia 2014 r.
Prawie 20 lat temu Stowarzyszenie Gmin Małopolski aktyw-
nie uczestniczyło w pracach założycielskich, organizacyjnych 
i merytorycznych Związku Międzygminnego „Zimowa Olimpiada 
2006", któremu Rząd Premiera Jerzego Buzka udzielił gwarancji 
finansowych na budowę i przygotowanie obiektów sportowych. 
W pierwszej połowie 2012 r. XXV Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – największej orga-
nizacji samorządów terytorialnych w Małopolsce jednogłośnie 
zainicjowało zorganizowanie wspólnie w Małopolsce i na Słowacji 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W 2013 r. XXVI Walne Zebranie 
Członków SGiPM ponownie zaapelowało do Premiera i Rządu 
w sprawie podjęcia pilnych negocjacji z Komisją Europejską 
umożliwiających wsparcie z  funduszy unijnych na lata 2014 – 
2020 budowy infrastruktury sportowej dla Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Krakowie w 2022 r.
Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich będzie wielką szansą 
dla historycznej Małopolski i południa Polski na duży skok cywi-
lizacyjny – inwestycje infrastrukturalne rozwijające i integrujące 
gospodarczo obszar w promieniu kilkuset kilometrów, rozwój 
turystyki i budowa silnej marki turystycznej, nowe miejsca pracy, 
a dla obu krajów na wyjątkową promocję na skalę światową.
Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich umożliwi nadanie 
impulsu rozwojowego, nie tylko dla samego Krakowa, ale i dla 
Małopolski. 
Jest to szansa na radykalnie przyspieszoną rozbudowę Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej dla 2 milionów mieszkańców Małopolski 
, budowę północnej obwodnicy Krakowa, rozbudowę lotniska 

w Balicach, zrealizowanie dwupasmowych tras szybkiego ruchu: 
Zakopianki, połączenia S7 z Warszawą, nowej trasy Brzesko – 
Nowy Sącz – Krynica – autostrada na Słowacji, Beskidzkiej Drogi 
Integracyjnej do Bielska Białej i A-1 oraz wielu inwestycji drogo-
wych nie tylko na Podhalu. Jest to również szansa na budowę 
i modernizację szybkiej kolei z Krakowa do Zakopanego w tym 
Podłęże – Piekiełko – Nowy Sącz (dojazd w ciągu godziny) – 
Muszyna – Słowacja, a także do Warszawy (dojazd w ciągu 2 
godzin) i Katowic (dojazd w ciągu 35 minut). 
Konieczne jest, aby dla wszystkich obiektów infrastrukturalnych 
wybudowanych lub zmodernizowanych na potrzeby Igrzysk Olim-
pijskich zaplanowano takie ich wykorzystanie po ich zakończeniu, 
aby nie generowały deficytu poprzez wysokie koszty utrzymania. 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski opowiada się za 
powołaniem szerokiego Małopolskiego Komitetu Wsparcia Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich 2022 z udziałem Marszałków, Prezy-
dentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad 
i Sejmiku Województwa Małopolskiego, Rektorów, Prezesów 
organizacji gospodarczych, społecznych oraz innych zaintere-
sowanych zaproszonych osób. 
Obecnie pojawiają się głosy postulujące zorganizowanie w Kra-
kowie referendum w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich w Małopolsce. Nie ma uzasadniania dla takiego 
referendum tylko w Krakowie, bo sprawa dotyczy całej Małopol-
ski – Kraków jest formalnym wnioskodawcą międzynarodowego 
projektu firmowanego, realizowanego i gwarantowanego przez 
władze miasta, władze innych gmin, Województwo Małopolskie, 

a także Rządy i Parlamenty Polski i Słowacji. Referendum tylko 
w Krakowie, a nie regionalne miałoby głównie charakter blokujący 
dla całego projektu ZIO. Kraków nie powinien blokować przed-
sięwzięcia organizowanego w większości na terenie liczącego 
prawie  3,5 miliona Województwa Małopolskiego, gdzie dla ZIO 
jest duże poparcie społeczne wśród samorządów i mieszkańców 
dla tego projektu dającego szanse na szybki rozwój gospodarczy 
i nowe miejsca pracy największego zagłębia turystyki zimowej 
i całorocznej Polsce, odwiedzanego przez ponad 12 milionów 
turystów.
Z uwagi na fakt, że w tym roku będą odbędą się wybory samo-
rządowe przeciwnicy organizacji Zimowych Igrzysk mają bar-
dzo dobra możliwość do utworzenia specjalnych komitetów 
wyborczych, wysunięcia kandydatów na radnych miejskich, 
wojewódzkich, prezydenta Krakowa pod szyldem i z programem 
sprzeciwu dla organizacji ZIO. Będzie to najbardziej miarodajna 
metoda demokratycznego zmierzenia poparcia społecznego 
w Krakowie i Małopolsce dla programu organizacji Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich z  legitymacją prawną do podejmowania 
w  tej sprawie po wyborach ważnych merytorycznych decyzji 
odmiennych od uchwał obecnych jednogłośnych władz miasta 
i województwa. 
Apelujemy o nieupolitycznianie i ponadpartyjne podejście do 
sprawy organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich, bowiem 
w 2022 r. rządzić będą zapewne inne niż obecnie osoby, śro-
dowiska, ugrupowania.

Kazimierz Barczyk  
Przewodniczący SGiPM 

Przew. Sejmiku  
Województwa Małopolskiego

Zofia Oszacka 
Wiceprzewodnicząca SGiPM 

Wójt Lanckorony

Marek Fryźlewicz 
Sekretarz SGiPM 

Burmistrz Nowego Targu

Dr Kazimierz Fudala 
Wiceprzewodniczący SGiPM 

Wójt  
Rzepiennika Strzyżewskiego

Bogusław Kośmider  
Wiceprzewodniczący SGiPM 

Przewodniczący  
Rady Miasta Krakowa

Zespół ośmiolatków Orbity pro-
wadzony i budowany od września 
przez czeskiego szkoleniowca Radi-
ma Zouhara do tej pory rozgrywał 
tylko mecze sparingowe. I choć ich 
wyniki musiały napawać optymi-
zmem (sześć zwycięstw i tylko jedna 
porażka z Gwiazdą Ruda Śląska) 
zapewne nikt w klubie nie zakła-
dał, że turniejowy debiut będzie 
aż tak bardzo udany. Zwłaszcza, 
że impreza w Świerklanach była 
naprawdę dobrze obsadzona, a los 
już w pierwszym meczu skojarzył 
Orbitę z pechową dla niej Gwiazdą. 
Rewanż za porażkę we własnej hali 
udał się jednak w pełni co dodat-
kowo uskrzydliło zespół z powiatu 
olkuskiego przed dalszymi grami. 
Boleśnie odczuli to gospodarze, a 
szczególnie dotkliwie zespół Pio-
niera Tychy, który wymieniany 
był w gronie faworytów, i który w 
całym turnieju spisywał się bardzo 
dobrze. W całym, z wyjątkiem 
meczu z Orbitą. Ta w trzech pierw-
szych akcjach strzeliła tyszanom 
trzy gole co zupełnie ich podłamało. 
Skończyło się pogromem 10:1 i w 
hali nikt nie miał już wątpliwości 
kto wyrasta na głównego kandydata 
do triumfu.
Półfinały były dramatyczne. Naj-
pierw wspomniane Tychy w samej 
końcówce straciły prowadzenie z 
AKS-em Chorzów poczym pole-
gły w rzutach karnych, a potem na 
parkiecie rozgorzał dramatyczny 

bój Orbity z APN-em Knurów. W 
zgodnej opinii obserwatorów był to 
przedwczesny finał turnieju. Oba 
zespoły miały po trzy znakomite 
szanse. Żadnej nie wykorzystały. W 
ostatnich sekundach Orbitę despe-
racko odważną paradą uratował 
bramkarz Patryk Curyło, a był to 
dopiero początek jego wyczynów. W 
serii rzutów karnych, przy rewelacyj-
nym dopingu z dwóch stron, napię-
cie sięgało zenitu. Knurów trafia 
w poprzeczkę, ale sędzia nakazuje 
powtórkę, bo nie było gwizdka. Kil-
ka nerwowych sekund, ale po chwili 
strzelec znów zawodzi. Strzela obok, 
za to Łukasz Trepka do siatki i Orbi-
ta prowadzi. Rywal wyrównuje, Filip 
Blecharczyk trzyma jednak nerwy 
na wodzy i pewnie trafia. Knurów 
musi wykorzystać karnego by zostać 
w grze, ale Patryk Curyło wygrywa 
próbę nerwów, wspaniale broni i to 
Orbita jest w finale!
Finał zaczyna się dla podopiecz-
nych trenera Zouhara źle, od szybko 
straconej bramki z rzutu wolnego. 
Ataki Orbity nie przynoszą efektu, 
aż dopiero Filip Blecharczyk z rogu 
tak dokręca piłkę, że bramkarz sam 
wpycha ją sobie do bramki. Orbita 
idzie za ciosem czego efektem kolej-
ne gole. Po bramce kapitana Borysa 
Woźniczko na 3:1 staje się jasne, że 
zwycięstwa już nie odda. Ostatecz-
nie zwycięża rywala wynikiem 5:1.
- Cieszymy się bardzo, radość wspa-
niała, moi kochani chłopcy spisali 

się znakomicie – dzieli się wrażenia-
mi trener Zouhar. – Wiemy jednak, 
że to dopiero początek drogi by kie-
dyś zostali wspaniałymi piłkarzami 
i że tym sukcesem bardzo wysoko 
zawiesiliśmy sobie poprzeczkę. Nie 
boimy się jednak tego, bo lubimy 
ciężko pracować i wierzymy, że ten 
sukces przyciągnie do nas kolejnych 
utalentowanych chłopców z roczni-
ka 2006, których cały czas szukamy 
i gorąco zapraszamy na treningi.

18.01.2014
 puchar Wójta  

Gminy Świerklany  
pod patronatem  

Posła Parlamentu Europejskiego 
 Bogdana Marcinkiewicza

grupa B
Orbita Bukowno –  

Gwiazda Ruda Śląska 3:0 
Bramki dla Orbity:  

Blecharczyk 2, Niklas

Orbita Bukowno –  
Forteca Świerklany 7:0 

Bramki dla Orbity:  
Blecharczyk 3, Szmidt 2,  

Gałka, Woźniczko 

Orbita Bukowno –  
Pionier Tychy 10:1 
Bramki dla Orbity:  

Blecharczyk 2, Szmidt 2,  
Woźniczko 2, Trepka,  
Niklas, Płonka, Gałka

Półfinał

Orbita Bukowno – 
 APN Knurów 0:0 (karne 2:1 

Bramki dla Orbity  
w serii rzutów karnych:  

Trepka, Blecharczyk

Finał

Orbita Bukowno – 
 AKS Wyzwolenie Chorzów 5:1 

Bramki dla Orbity:  
Blecharczyk 2, Woźniczko 2  

i samobójcza

TABELA KOŃCOWA:
1. Akademia Piłkarska  

ORBITA Bukowno
2. AKS WYZWOLENIE Chorzów
3. Akademia Piłki Nożnej Knurów
4. TKKF PIONIER Tychy, 

GWIAZDA Ruda Śląska, MKS 
ZABORZE Zabrze, SIATEX-POL 
Rybnik, FORTECA Świerklany

Orbita 2006/07:
 Patryk Curyło – Łukasz Trepka, 

Borys Woźniczko (kapitan),  
Paweł Szmidt, Filip Blecharczyk -  

Bartosz Płonka, Jan Tomczyk, 
Igor Gałka, Hubert Niklas.  

 
Trener Radim Zouhar,  

drugi trener Marek Curyło,  
kierownik drużyny Marcin Niklas.

SPORT

Wejście SmOKa!  OrBiTa 2006 najlePSza W śWierKlanach! 
Fantastyczny debiut zanotowali zawodnicy Orbity Bukowno z  rocznika 2006. 
W swoim pierwszym w życiu turniejowym starcie zwyciężyli w dobrze obsadzo-
nych zawodach w Świerklanach w powiecie rybnickim!

Reklamy
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Galeria
Czystości
i Urody

Galeria
Czystości
i Urody

Zapraszamy
do współpracy!

Zapraszamy
do współpracy!

Dostawa
gratis!

Dostawa
gratis!

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.

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

Hurtownia

HURTOWNIA

Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79 

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, 
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny 

rolnicze oraz budowlane JCB.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie 
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie 

dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności 
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując 

rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. 
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję 

jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego 
na południu Polski. 

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

Krzysztof Augustowski
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

STOPNICA

Niedzielnym rankiem, kiedy uli-
ce były jeszcze puste, w siedzibie 
MOK przy ul. Francesco Nullo 29 
odbywała się odprawa wolontariu-
szy. Dyrektor Grażyna Praszelik-
-Kocjan, kierownik Działu Orga-
nizacji Imprez Zdzisława Gardeła 
i pełniąca rokrocznie funkcję szefa 
Sztabu WOŚP w olkuskim MOK 
Elżbieta Barnaś wyposażyły w iden-
tyfikatory, puszki i serduszka 74. 
wolontariuszy. Do kwesty w tym 
sztabie włączyło się też Studio 
Kosmetyczne VENUS. Przed ich 
wyruszeniem na całodzienne kwe-
stowanie dyrektor Grażyna Prasze-
lik-Kocjan przypomniała wszystkim 
zasady zbiórki oraz zachęcała do 
korzystania z ciepłych napojów 
w MOK oraz w CAFFE COR TU 
w Rynku, ufundowanych przez 
rokrocznie wspierającego WOŚP 
Wojciecha Chmielewskiego.
Natychmiast po odprawie wolon-
tariusze wyruszyli do wybranych 
przez siebie części miasta. Jednym 
z ich ulubionych miejsc jest oczywi-
ście centralny plac Olkusza. Tu od 
ośmiu lat zbiórkę na rzecz WOŚP 
prowadzą Jagoda Barczyk i Mag-
dalena Bulwa. Pierwsze datki trafiły 
do ich puszek w chwilę po tym, gdy 
dotarły na Rynek.
O godzinie 16 w MOK rozpoczęły 
się towarzyszące Finałowi WOŚP 
imprezy, a w przerwach między 

nimi odbywały się aukcje przekaza-
nych na szczytne cele przedmiotów. 
Były gadżety Wielkiej Orkiestry, 
płyta zespołu Jerry's Fingers, obrazy 
darowane przekazane przez ano-
nimowego darczyńcę oraz chyba 
największy i najbardziej niezwykły 
przedmiot – największa eksporto-
wa emaliowana wanna podarowana 
przez OFNE EMALIA S.A. Pod-
czas występów towarzyszących 
Finałowi WOŚP kwestowały dzieci, 
zebrały 1264 zł. Zbiórka prowadzo-
na była również w trakcie koncertów, 
wtedy do puszek trafiło 221 zł.
Jakie imprezy wypełniły program 
XXII Finału WOŚP w Olkuszu? 
Popołudniu w holu MOK można 
było obejrzeć i dotknąć militaria, 
zarówno historyczne, jak i współ-
czesne ze zbiorów Muzeum Spa-
dochroniarstwa i Wojsk Specjal-
nych z Wisły oraz Małopolskiego 
Stowarzyszenia Strzelców i Kolek-
cjonerów Militariów w Olkuszu. 
Obecni na wystawach pasjonaci 
chętnie opowiadali o eksponatach 
i związanych z nimi ciekawostkach. 
Piotr Wybraniec, dyrektor Muzeum 
w Wiśle, z pomocą Agnieszki Woj-
tachy zaprezentował na scenie budo-
wę i działanie spadochronu.
Występy dzieci i młodzieży roz-
począł spektakl pt. „Gwiazdka” 
w wykonaniu Sekcji Teatralnej 
MOK pod kierunkiem Stanisławy 

Szarek. Po opartej na przygodach 
filmowych kotów bajce dla dzieci 
na scenie pojawiali się kilkakrotnie 
młodzi instrumentaliści i wokaliści 
z Ogniska Muzycznego ŻACZEK. 
Zagrali urozmaicony repertuar, był 
i rock i kolędy. Niezwykły entu-
zjazm wywołał pokaz działającej 
w olkuskim MOK Szkółki Bale-
towej dla przedszkolaków, prowa-
dzonej przez solistę Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” Piotra Korpusika. 
Wieczorne koncerty otworzył 
bluesowy zespół Jerry's Fingers 
z Jaworzna. Grali już u nas rok 
temu i tak jak poprzednio obda-
rzyli olkuską publiczność solidną 
dawką dobrej muzyki. Po gościach 
z sąsiedniego śląskiego powiatu na 
scenie pojawili się pierwsi gospo-
darze - formacja Nihility, z pro-
wadzonej przez Michała Mączkę 
Sekcji Instrumentalnej MOK, ma 
już na koncie występy w Niem-
czech. Młodzi olkuscy metalowcy 
pojechali tam na zaproszenie Rock 
Club Schwalbach po występie na 
Rockowisku 2014. Punktualnie 
o godz. 20, tak jak w całym kraju, 
nad naszym miastem rozbłysnęło 
Światełko do Nieba. Na zakończe-
nie XXII Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zagrał olkuski 
kwartet Chaotic Splutter, reprezen-
tujący stylistykę budowaną na bazie 
hardcore punk i grindcore. Warto 

wspomnieć, że w formacji tej gra na 
perkusji poeta Łukasz Jarosz, pierw-
szy laureat Nagrody im. Wisławy 
Szymborskiej. Koncert zakończył 
się po godz. 22, a jeszcze w jego trak-
cie z całodziennego kwestowania 
wracali wolontariusze z puszkami. 
W tym roku najwięcej, blisko 2000 
zł zebrał Dariusz Słaboński, nie po 
raz pierwszy okazując się rekor-
dzistą wielkoorkiestrowej kwesty 
w naszym mieście.
- Cieszymy się z lepszego od ubie-
głorocznego wyniku zbiórki i z tego, 
że wszystko odbyło się bez jakich-
kolwiek incydentów. - powiedziała 
Elżbieta Barnaś, szef Sztabu WOŚP 
w olkuskim MOK.
Dyrekcja MOK serdecznie dzięku-
je wszystkim, którzy włączyli się 
w szczytną akcję. Specjalne podzię-
kowania kieruje do Muzeum Spado-
chroniarstwa i Wojsk Specjalnych 
z Wisły, Małopolskiego Stowarzy-
szenia Strzelców i Kolekcjonerów 
Militariów, CAFFE COR TU, 
Studia Kosmetycznego VENUS, 
pragnącego zachować anonimowość 
darczyńcy obrazów oraz OFNE 
EMALIA S.A.
Do zobaczenia na XXIII Finale 
WOŚP za rok. Sie ma!

 v MOK Olkusz

OLKUSZ

XXII FInał WOŚP – zebralIŚmy WIęceJ nIż rOk temu
W ubiegłą niedzielę znów w całym kraju zagrały miliony serc pod batutą Jurka Owsiaka. Rów-
nież w naszym mieście nie zabrakło wolontariuszy i darczyńców gotowych wesprzeć zakup 
specjalistycznego sprzętu dla medycyny ratunkowej niemowląt i godnej opieki medycznej 
seniorów. Podczas kwest i imprez towarzyszących XXII Finałowi WOŚP sztab Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Olkuszu zgromadził 36.196,65 zł.

12 stycznIa

2014

Informacje, Reklamy
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SPrzedam dOm W SłaWKOWie  
Przy ul. WrOcłaWSKiej 26  

O POWierzchni 156 m2 
na działce budowlanej o powierzchni 19 arów. 

Dom z cegły, ocieplony. 
cena 320 000 Pln 

W rozliczeniu może być mieszkanie 3 pokojowe w Olkuszu. 
tel. 537-725-394, 798-933-103

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

FIRMA BUDOWLANA

KinO zBySzeK

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP • 

tel. 662 660 373

W historyczne tło i przebieg tragicz-
nych wydarzeń, którym poświęcony 
był wykład, wprowadził słuchaczy 
Michał Masłowski, nauczyciel historii 
i prezes Koła Historycznego im. AK 
przy IV LO. Następnie o powstawa-
niu filmu pt. „Przemilczana historia” 
i przeżyciach związanych z realiza-
cją opowiadali jego młodzi twórcy. 
W tym miejscu zaznaczyć należy, 
że reżyserzy Konrad Kulig, Aleksan-
dra Palska, Martyna Polak i Mateusz 
Radomski wraz ze swym opiekunem 
Michałem Masłowskim znaleźli się 
w gronie finalistów konkursu „Dra-
matyczne losy Polaków na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej w latach 
1943 – 1944 , zorganizowanego przez 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie, Uniwersytet Papieski 
im. Jana Pawła II w Krakowie oraz 
Kuratorium Oświaty w Krakowie. 
Na sprawnie zrealizowany dokument 
składają się wspomnienia świadków 
zbrodni dokonywanych przez ukra-
ińskich nacjonalistów na Polakach, 
archiwalne zdjęcia, a także rekon-
strukcje zdarzeń sprzed siedemdzie-
sięciu lat. W tych ostatnich twórców 
wsparli jeszcze inni uczniowie IV 
LO oraz członkowie Bractwa Rycer-
skiego „Kruk” Starostwa Rabsztyń-
skiego, którzy stworzyli z tej okazji 
Grupę Rekonstrukcji Historycznej 

Armii Krajowej „Hardy”.
- Na początku uczniowie brali udział 
w konferencjach naukowych orga-
nizowanych przez BEP IPN w Kra-
kowie oraz Muzeum Armii Krajo-
wej, na których spotkali pierwszych 
świadków historii. Potem nastąpiły 
poszukiwania świadków historii, któ-
rzy chcieli podzielić się wspomnie-
niami z młodymi ludźmi. Szczególnie 
mile uczniowie wspominają państwa 
Wesołowskich, którzy przyjęli ich 
ciepło w domu i udzielili bardzo 
długich wywiadów, które musiały 
zostać rozłożone na kilka dni. Pań-
stwo Irena i Jerzy Wesołowscy prze-
kazali młodzieży kolejne namiary 
na kombatantów ze środowiska 27 
DP AK, z którymi młodzież rów-
nież przeprowadziła spotkania pana 
Jana Lipińskiego oraz panią Janiną 
Świąder. W Olkuszu nawiązaliśmy 
kontakt z panem Janem Wernikiem.
Kolejnym krokiem moich uczniów 
był kontakt z panią Danutą Skalską, 
która prowadzi „Lwowską Falę”. Mło-
dzież wystąpiła z apelem na antenie 
Polskiego Radia Katowice o kontakt 
z osobami, które chcą opowiedzieć 
o tragicznych wydarzeniach Zbrod-
ni Wołyńskiej. Zgłosiło się kilka 
osób z Gliwic, Sławkowa, Bytomia 
oraz Częstochowy, które młodzież 
odwiedziła nagrywając wywiady. 

Łącznie przeprowadziliśmy kilka-
dziesiąt godzin nagrań wywiadów 
ze świadkami historii, niestety nie 
byliśmy w stanie wykorzystać całego 
materiału, ponieważ ograniczał nas 
regulamin konkursu. 
Wywiady miały ogromny wpływ 
emocjonalny na młodzież, jak i rów-
nież na mnie jako nauczyciela. - pod-
sumował prace nad filmem Michał 
Masłowski.
Warto dodać, że w ramach realizowa-
nego przez Klub Historyczny projek-
tu w lipcu ubiegłego roku młodzież 
wraz ze swym opiekunem podczas 
pięciodniowej wyprawy odwiedziła 
miejsca naznaczone krwią Polaków 

mordowanych przez ukraińskich 
nacjonalistów.
Słuchacze UTW podziękowali 
Michałowi Masłowskiemu i jego 
asystentom gorącymi brawami, zaś 
dyrektor MOK Grażyna Praszelik-
-Kocjan dołączyła upominki.
Film pt. „Przemilczana historia” obej-
rzeć można na stronie: www.youtube.
com/watch?v=fnx5ctDVclA
Więcej informacji o Klubie Histo-
rycznym im. Armii Krajowej znaleźć 
można na stronie: www.facebook.
com/KlubHistorycznyImArmiiKra-
jowejOlkusz…

 v MOK Olkusz 

OLKUSZ

Przemilczana hiSTOria
Pierwszy w  tym roku wykład w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku był bez wątpienia 
niezwykły, i to z niejednego powodu. W ubiegły czwartek prelekcję prowadził historyk Michał 
Masłowski wraz z trojgiem swoich uczniów z IV LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olku-
szu. Wyjątkowy był również temat – wciąż mało znana masakra Polaków na Wołyniu, a także 
wzbogacenie prelekcji filmem zrealizowanym przez olkuskich licealistów.

Właściwość tą zauważył już 
dawno Andrzej Majewski 
mówiąc: „Przedziwne, że ludzie 
godzą się sprzedać nie temu, kto 
najwięcej daje, tylko temu, kto 
najwięcej obiecuje”. I tak w każ-
dej kolejnej kampanii wybor-
czej możemy zauważyć podobny 
schemat – liderzy partyjni jeżdżą 
po całym kraju i mądrym głosem 
obwieszczają ile komu dadzą, co 
komu przyznają czy kto dosta-
nie coraz to większe subwencje. 
Jeżeli, któryś z nich wymyśli 
coś oryginalnego i powie np. że 
da rolnikom na jaja ekologiczne 
po 50 zł. dopłaty, to już ktoś 
z innej strony krzyczy: „Ja dam 
100!”.  Po wyborach zdecydo-
wana większość obietnic ląduje 
w koszu obok „zielonej wyspy” 
Tuska czy „3 milionów miesz-
kań” Kaczyńskiego. Niestety, 
część z nich jest bezmyślnie 
realizowana.
„Nie ma czegoś takiego jak 
pieniądze publiczne. Jeżeli rząd 
mówi, że komuś coś „da” – to 
znaczy, że odda te pieniądze, 
które od Ciebie i tak już wziął”. 
Margaret Thatcher
Te słynne słowa śp. byłej bry-
tyjskiej Pani Premier najle-
piej odzwierciedlają sytuację, 
w jakiej znajduje się Polska. Aby 
zrealizować choćby część obiet-
nic przedwyborczych rządzący 

ściągają od obywateli wielkie 
sumy pieniędzy w postaci róż-
nego rodzaju podatków. Te same 
pieniądze są później rozdyspo-
nowywane wśród różnych grup 
społecznych zgonie z zapowie-
dziami – a to podwyżkę dla pie-
lęgniarek, dłuższy urlop płatny 
dla górników czy wyższa eme-
rytura dla służb mundurowych, 
a to dopłaty do nierentownego 
LOTu czy PKP, a to zasiłek dla 
wszystkich, którzy są „pokrzyw-
dzeni przez los”. Oczywiście 
z tych pieniędzy odpowiednią 
prowizję potrącają dla sie-
bie urzędnicy i rządzący – bo 
przecież „im, za ciężką pracę, 
też coś się należy”. Nietrudno 
się domyślić, że taki system nie 
ma prawa długo się utrzymać, 
bo ile można więcej wydawać, 
niż zarabiać? Doszło do tego, 
że nawet powiększenie i tak już 
wysokich podatków nie dopro-
wadziło do polepszenia bilansu 
budżetowego. Wprost przeciw-
nie, wpływy z podatku VAT, 
w pierwszym kwartale 2013r., 
są dużo niższe, niż wpływy za 
ten sam okres roku 2012. Po raz 
kolejny udowodniono, że Krzy-
wa Laffera działa (wykres, obra-
zujący jak zmienia się wpływ 
do budżetu przy coraz większej 
stawce podatkowej. Zakłada, 
że po przekroczeniu pewnego 

progu, mimo powiększającej 
się stawki podatkowej dochody 
będą spadać).
Co robią rząd gdy brakuje 
pieniędzy? Tak jest, zaciąga 
pożyczki! Na ulicach można 
usłyszeć, że Polska: „pięknie-
je za Tuska”. Aż chciałoby się 
dodać – Pięknieje, ale na kre-
dyt! I tak każdy Polak ma do 
spłacenia już 23,5 tys. złotych. 
Dług krajowy wynosi już prawie 
900 mld. złotych i ciągle rośnie! 
Każdy dorosły i rozsądny czło-
wiek chciałby zostawić swoim 
dzieciom jak najwięcej – pra-
gnie by kiedyś odziedziczyły 
po nim – dom samochód czy 
działkę, ale nigdy nie dopuści 
do tego aby dzieci spłacały po 
nim jego wierzytelności. Tym-
czasem, wiele osób dzisiaj nawet 
nie zdaje sobie sprawy – jaki 
dług otrzyma jego dziecko.
Nie mamy prawa żyć na koszt 
przyszłych pokoleń! Dzisiaj nie 
stać nas już na prezenty od rzą-
du! Musimy natychmiast zadać 
sobie sprawę z tego, że sytuacja 
powoli staje się krytyczna. Kie-
dyś, nasze dzieci i wnuki będą 
spłacać dług zaciągnięty przez 
naszych rządzących – dla nas – 
przez wiele dziesięcioleci. Kie-
dy w 1992r. grupa posłów Unii 
Polityki Realnej z Januszem 
Korwin-Mikke na czele wnio-

skowa ła 
o uchwa-
lenie ustawy, a następnie 
wpisanie do mającej powstać 
konstytucji, zakazującej przyj-
mowania budżetu z deficytem.  
Na tę propozycję sala sejmo-
wa zareagowała uśmieszkami 
i stukaniem się w czoło. Szkoda. 
Gdyby większość parlamentar-
na potraktowałaby to poważnie, 
dziś my, a po nas kilka pokoleń 
Polaków nie musiałoby bory-
kać się z bardzo poważnym 
problem. Osobiście nigdy nie 
zagłosuje na kogokolwiek kto 
obiecuje, że mi coś da. Wolał-
bym, żeby tylko nie zabierał…

 v Conrad Gadomski 
knpolkusz@wp.pl

FELIETON

nIe stać nas na Prezenty Od rządu!
Współczesna demokracja wykształciła bardzo dziwny system wybiera-
nia władzy (teoretycznie reprezentację suwerena, która ma sprawować 
rządy w jego imieniu). Dzisiaj nie wybiera się już ludzi najbogatszych, 
najmądrzejszych czy najuczciwszych. Dzisiaj lud kocha tych, którzy 
najwięcej OBIECAJĄ.

knpolkusz@wp.pl
knpolkusz.cba.pl

facebook.com/KNP.Olkusz

• Wolność • Własność •
• Sprawiedliwość •

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

"WILK Z WaLL StREEt"
PROD. USA
SEANSE: 

17 I GODZ. 21.00
23 I GODZ. 19.00

"KRÓLOWa ŚnIEGU" 3D
(DUBBING) PROD. ROSJA

SEANSE: 
24 I godz. 15.30
25 I godz. 12.30
26 I godz. 10.00

27–29 I godz. 17.00

"WĘDRÓWKI Z DInOZaURaMI" 3D
(DUBBING) 

prod. Australia, USA, Wielka Brytania
SEANSE: 

31 I godz. 17.00
1 II godz. 11.00

2–6 II godz. 17.00

"W UKRyCIU"
SEANSE: 

31 I, 2–4 II GODZ. 19.00
1 II GODZ. 20.00
PROD. POLSKA
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Godziny otwarcia:
pon.-pt. 900-1900

sob. 900-1400

SALON 
OPTYCZNY
ZIELIŃSKI 

ul. K. K. Wielkiego 24
(budynek Skarbka)

ZAPRASZAMY DO NOWO 
OTWARTEGO SKLEPU!!! 

Przy zakupie okularów 
komputerowe

badanie wzroku gratis!!

Rodzina soczewek kontaktowych Bioclear to miesięczne i jednodniowe soczewki 
zawierające dodatek AquAtractTM. Dzięki zwiększonemu utrzymywaniu się 
cząsteczek wody na powierzchni soczewki, zapewniają one odpowiednie nawilżenie 
przez cały czas noszenia, zabezpieczają także przed szkodliwym działaniem UV.

Rodzina soczewek kontaktowych Clariti, miesięcznych i jednodniowych Clariti 1 Day          
i Clariti 1 Day Torie, które w roku 2011 i 2012 zdobyły zaszczytną nagrodę 
produktów roku nadawaną przez specjalistów w swojej dziedzinie w Wielkiej 
Brytanii – Optician Awards, to połączenie najnowocześniejszego materiału                       
i  technologii. W soczewkach Clariti utrzymanie powierzchni w stałym nawilżeniu 
uzyskano dzięki zastosowaniu unikalnego opatentowanego procesu AquaGenTm .

Najnowszą generacją soczewek silikonowo-hydrożelową firmy Sauflon jest 
asferyczna miesięczna soczewka Select z poprawioną, w porównaniu z miękkimi 
soczewkami sferycznymi, ostrością widzenia.
Rodziny soczewek Sauflon to zbalansowane rozwiązanie dzięki zastosowaniu 
właściwej równowagi między przepuszczalnością tlenu, brakiem obróbki powierzch-
niowej, ciągłym nawilżeniem, niskim modułem i wysoką zawartością wody.

Najtańsze soczewki w mieście. SPRAWDŹ!!! 

Na wszystkie dodatkowe pytania związane z opisanymi soczewkami, chętnie odpowiedzą 
Państwu specjaliści z Zakładu Optycznego Agnieszki i Krzysztofa Zielińskich w Olkuszu.

Przygotowali oni dla Państwa bardzo ciekawą, atrakcyjną cenowo ofertę. 
Zapraszamy serdecznie!

Soczewki kontaktowe Bioclear, Clariti i Select 
brytyjskiej firmy Sauflon dostępne są już także w Polsce!

Pierwsze spotkanie w Nowym 
Roku. W sali na pierwszym pię-
trze MDK zbierają się kobiety 
i mężczyźni w wieku od kil-
kunastu do kilkudziesięciu lat. 
Wśród nich jest nie wyróżniający 
się ani strojem ani zachowaniem, 
skromny i niezwykle sympatycz-
ny brodaty jegomość. To on, jak 
co spotkanie, będzie wprowadzał 
olkuskich miłośników wiedzy 
o Wszechświecie w tajemnice 
gwiazd, galaktyk i wszystkiego, 
co z Kosmosem związane. A że 
potrafi wciągnąć swych słuchaczy 
w temat, to minuty i godziny mija-
ją niepostrzeżenie, potwierdzając 
teorię względności w odniesieniu 
do upływu czasu. Prof. Michał 
Ostrowski na co dzień jest pracow-
nikiem naukowym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, pełni tam funkcję 
kierownika Katedry Astrofizyki 
Wysokich Energii. Wolne chwile 
poświęca propagowaniu wiedzy 
o Kosmosie, a dał się też poznać, 
jako kolekcjoner meteorytów. 
Jego zbiory prezentowane były 
na Wystawie Minerałów Ziemi 
Olkuskiej i Skamieniałości Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej.
Aktywność Sekcji Astrono-
micznej MOK nie ogranicza 
się jedynie do zgłębiania teorii, 

prelekcji i dyskusji. Co prawda 
przenośny sprzęt do podglądania 
„ciał niebieskich” to nie to samo, 
co potężne stacjonarne teleskopy 
w obserwatoriach, ale członkowie 
olkuskiej sekcji chętnie z niego 
korzystają. Szczególnie, gdy 
nad naszymi głowami dzieje się 
coś wyjątkowo interesującego. 
Prof. Michał Ostrowski niejed-
nokrotnie organizował pokazy 
na Rynku, gdzie każdy chętny 
mógł zobaczyć niezwykłe zja-
wisko i usłyszeć fachowe tego 
zjawiska wyjaśnienie. Olkuski 
astronom przygotowywał też 
otwarte popularnonaukowe pre-
lekcje, podczas których można 

było wiele się dowiedzieć czerpiąc 
zarówno z jego wiadomości, jak 
też z wiedzy zapraszanych gości.
Co Sekcja Astronomiczna przy-
gotuje na swój jubileusz? Tego 
dowiemy się 12 czerwca br., wtedy 
właśnie odbędą się MDK obchody 
20-lecia. Już dziś wszystkich ser-
decznie na nie zapraszamy.
Jeśli ktoś chciałby do pasjonatów 
astronomii dołączyć, to proszę 
śledzić dział Imprezy na stronie 
www.mok.olkusz.pl. Tam poda-
wane są terminy ich spotkań.

 v MOK Olkusz

OLKUSZ

Olkuscy PasJOnacI kOsmOsu
Od 20. lat w Miejskim Domu Kultury działa Sekcja Astronomiczna. Skąd 
wśród olkuszan takie zainteresowania? Być może jest w naszym mieście coś 
szczególnego, co skłania ludzi do fascynacji Kosmosem? Stąd wywodzili 
się słynni na całą Europę astronomowie Marcin Bylica i Marcin Biem. Jak 
to było w dawnych wiekach, trudno wyrokować. Wiadomo natomiast na 
pewno, że dziś pasję tę rozpala wśród nas olkuszanin prof. Michał Ostrowski.

„Małżeństwo wybrało się na wczasy. 
Po drodze zatrzymali się na noc w 
hotelu.
Rano poprosili o rachunek za dobę 
hotelową. Ku ich zdziwieniu zobaczy-
li, że rachunek opiewa na zawrotną 
sumę 3000 zł.
- Dlaczego tak dużo? Przecież spę-
dziliśmy tu tylko kilka godzin! – 
pyta mąż.
- To jest standardowa stawka za noc-
leg – odpowiada recepcjonista.
Małżeństwo zażądało spotkania z 
dyrektorem, który spokojnie wysłu-
chał zażaleń i stwierdził:
- Proszę państwa, prowadzimy luk-
susowy hotel, jest on wyposażony w 
kilka basenów, wielką salę konferen-
cyjną, saunę i solarium. Wszystko to 
było do państwa dyspozycji.
- Ale my z tego nie skorzystaliśmy!
- Ale mogli państwo! I za to trzeba 
zapłacić.
Mężczyzna wyciąga wreszcie z port-
fela 300 złotych i wręcza dyrekto-
rowi.
- Przepraszam, ale tu jest tylko 300 zł.
- Zgadza się.
- Obciążyłem państwa rachunkiem 
opiewającym na 3000 zł.
- Pozostałe 2700 zł to rachunek dla 
pana za przespanie się z moją żoną 
– mówi mężczyzna.
- Ale ja nie spałem z pana żoną! – 
krzyczy dyrektor.
- Cóż, była do pana dyspozycji.”
Śmieszny żart. Jest tym zabawniejszy, 
że stosunkowo realistyczny. Każdy 
kto kiedykolwiek korzystał z usług 
proponowanych przez hotele (szcze-
gólnie renomowane sieci hotelarskie) 
wie, że niemal nigdy nie można sobie 
wynająć tylko pokoju. W podstawo-

wej ofercie często zawiera się również 
śniadanie (bądź też kompleksowy 
katering), sauna, basen, odnowa 
biologiczna… i wiele, wiele więcej. 
Zwykle chętnie z tego korzystamy, w 
myśl starego powiedzenia – „Jak się 
bawić to się bawić…”. Dochodzimy 
do wniosku, że skoro jesteśmy na 
urlopie, mamy prawo do odrobiny 
luksusu. Oczywiście, hotele jako pry-
watne przedsiębiorstwa mają pełne i 
uzasadnione prawo do takiego dzia-
łania. Rynek kreuje konsument, który 
podejmuje decyzję, może przecież 
zakwaterować się w sporo tańszych 
pensjonatach czy hostelach.  Ale, 
jak to wszystko ma się do państwa 
„opiekuńczego”?
Żyjąc w takim państwie na starcie 
dostajemy bardzo bogaty wachlarz 
usług. Już najmniejsze dziecko ma 
zapewnione „darmowe” żłobki, 
przedszkola, szkoły i uczelnie wyż-
sze. Ba… państwo ma OBOWIĄZEK 
wszystkim zapewnić to i jeszcze wię-
cej, jak np. usługi medyczne. Biedni 
mogą dostać nieodpłatnie mieszka-
nie, bezrobotni, niepełnosprawni 
czy samotne matki zasiłek. Niektóre 
państwa posuwają się jeszcze dalej. 
Oferują mieszkańcom komunikację 
miejską (oczywiście – „DARMO-
WĄ”!) czy talony na prostytutki 
(potrzeba seksualna wszak nie jest 
gorsza od innych). Brzmi pięknie, 
nieprawdaż?
Dlaczego więc narzekam? Bo w życiu 
nie ma nic za darmo! Za ową fasadą, 
rajskiej utopii państwa opiekuńczego, 
którą i Polska próbuje nieporadnie 
naśladować, zawsze znajduje się ucisk 
i niewolnicze traktowanie swoich 
obywateli. Dziwię się, że ludzie są 
tak naiwni i wciąż wierzą w „dar-
moszkę”. Wielu ludzi pociąga wizja 

darmowych przejazdów miejskich. 
Ale czy motorniczy lub kierowca 
będzie spędzał codziennie (czasami 
też nocami) po 8 godzin, żeby altru-
istycznie wozić ludzi? Elektrownia za 
darmo wyprodukuje prąd, a fabryki 
równie nieodpłatnie oddadzą nam 
w użytkowanie tramwaje? Co z rze-
szą innych ludzi, pracujących przy 
obsłudze tras, torowisk, systemów 
świetlnych, zarządzie etc. etc.? Czy 
nauczyciel za darmo przyjdzie uczyć, 
a lekarz leczyć? Oczywiście, że nie! 
NIE MA NIC ZA DARMO! Za to 
wszystko płacimy, tylko że nie bez-
pośrednio. Nawet tego nie zauwa-
żamy. Kiedy kupujemy w sklepie 
obojętnie jaki produkt, nawet się nie 
zastanawiamy, że 23% jego ceny to 
podatek. Kiedy przez 6 miesięcy w 
roku harujemy na daninę dla pań-
stwa, jesteśmy święcie przekonani, 
że tak trzeba. Wszakże „nowoczesny 
patriotyzm” to płacenie podatków (a 
jeśli się nie zgadzasz, to spróbuj nie 
płacić!). Dlaczego więc, rządzące 
reżimy tak chętnie oferują nam swoją 
„opiekę”?
Po pierwsze, jest to dla nich wygod-
ne. Mogą wiele obiecywać, a później 
nawet spełniać część tych obietnic. 
Każdy zagłosuje na polityka, który 
dużo obiecuje, a później nawet coś 
daje. Kto oprze się temu, który „ZA 
DARMO”  zapewni nam opiekę zdro-
wotną, da wykształcenie naszym dzie-
ciom, a nam na starość emeryturę?
Po drugie, ich rodziny z tego żyją. 
Co jakiś czas w mediach wybuchają 
skandale z nepotyzmem w tle. Poli-
tycy, wykorzystując swoją uprzywi-
lejowaną pozycję by umieszczać na 
ciepłych stanowiskach swoich bli-
skich. Bo chyba nie wierzycie, że oni 
w tym transferze pieniędzy między 

obywatelami-państwem-usługodaw-
cami tylko pośredniczą? ONI rów-
nież potrącają dla siebie odpowiedni 
procent. Dostają też urzędnicy. A 
dlaczego nie miałby to być ktoś z 
bliskich?
Po trzecie – i chyba najważniejsze. 
Rzucając nam ochłapy (zafundowane 
z naszych pieniędzy) oni mają spokój. 
Mogą do woli kraść czy odbierać 
nam wolność. Najpierw wprowadzili 
publiczne szkoły dla tych, których nie 
stać było na prywatne, a teraz ujedno-
licili plany nauczania we wszystkich. 
Mogą indoktrynować dzieci od małe-
go. Wpajać im, że Unia Europejska 
jest dobra, homoseksualizm to nie 
jest zboczenie, a Ci panowie, mówią-
cy coś innego niż rząd to źli i niebez-
pieczni faszyści. Nawet nie widzimy 
jak z pozycji podmiotu staczamy się 
do roli przedmiotu. Nie wolno nam 
już pić, palić czy jeść tego co chcemy. 
Nie możemy zdecydować, czy nasze 
dzieci pójdą do szkoły w wieku 4, 
5, 6 czy 10 lat. Właściwie z dnia na 
dzień możemy coraz mniej.
Nadszedł czas, kiedy ponownie 
musimy walczyć o swoją wolność. 
Wolność wyboru dla nas i naszych 
dzieci. Prawo do decydowania komu 
i za co chcę płacić, czego potrzebuję 
a czego nie. Prawo do decydowania o 
sobie. Kiedy w naszych kieszeniach 
pozostanie więcej, sami będziemy 
mogli o siebie zadbać. Nie dajmy 
sobie wmówić, że byle urzędnik, któ-
ry nigdy nas nie widział, wie lepiej co 
jest dla nas dobre i jeszcze wyciąga z 
naszych portfeli pieniądze,  by nam 
to dać. Zarabiamy pieniądze, a więc 
mamy do nich prawo!

 v Conrad Gadomski 
knpolkusz@wp.pl

FELIETON

PańSTWO OPieKuńcze jaK luKSuSOWy hOTel
Podczas ostatniego urlopu przyszła mi do głowy pewna myśl. Zauważyłem, że państwa „opiekuńcze” działają 
analogicznie do… hoteli. Oczywiście, nie chodzi tutaj o komfort życia jego mieszkańców, ani o jakość świadczo-
nych usług. Rzecz tkwi raczej w sposobie uzyskania z naszych portfeli jak największych pieniędzy.

Wydarzenia KulTuralne

mOK OlKuSz
23.01.

„Pojedynek Wieszczów – Mickiewicz kontra Słowacki” 
Spektakl teatralny dla młodziezy 

23.01. godz. 17.00
„Bezpieczeństwo osób starszych - Bezpieczny Senior na drodze” 

- Komenda Powiatowa Policji
wykład w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

24.01. godz. 19.06
Koncert zespołów: 

„Too Black Project” (Kraków – Rock/Jazz)
„Xposure” (Kraków – Rock)

„Nudeknee” (Olkusz – Blues/Metal)

25.01. Godz. 13.30
Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie

na spektakl „Sylwester na Bis”

25.01. Godz. 18.00
„Najpiękniejsze arie operowe i operetkowe”

(Znane i lubiane przeboje największch scen muzucznych)
Koncert Karnawałowy w wykonaniu Jędrzeja Tomczyka, 

Barbary Gęca-Paszkowskiej, Klaudyny Wąsiewicz 

26.01. Godz. 17.00
Koncert Bożonarodzeniowy

Występy Laureatów Eliminacji Rejonowych 
XX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin 
oraz „Jasełka” w wykonaniu zespołu Teatralnego MOK

30.01. Godz. 17.00
Wykład w ramach 

Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

31.01. Godz. 18.00
Uroczystość wręczenia nagród 

„Cordis Nobilis”

3.02.–14.02.2014
Ferie 2014
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32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej 

w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza) 
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, 

że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 
w wyniku adaptacji poddasza powstają nowe lokale mieszkalne o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Mieszkanie można nabyć za kredyt z do�nansowaniem udzielony w ramach programu MdM 

(mieszkanie dla młodych). 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

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

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

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu –  w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, 
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z  poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka 
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redak-
cja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z  linią programową lub charakterem tytułu. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wyko-
rzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

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

www.maxirent.pl     biuro@maxirent.pl

Warsztat mechaniczny:

POlicja

AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

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

•  02.01. Włamanie na oś. Słowiki  
Włamano się do mieszkania na oś. Słowiki w Olkuszu. Sprawca 
dostał się do jego wnętrza wybijając wcześniej szybę w oknie 
balkonowym. Skradziono pieniądze oraz biżuterię. 

• 03.01. Potrącona piesza w Bolesławiu  
Na ul. Głównej w Bolesławiu, kierujący fordem potrącił 82-letnią 
kobietę. Piesza, z urazem kręgosłupa, została przewieziona do 
olkuskiego szpitala. Do wypadku doszło w trakcie wykonywania 
manewru cofania przez 61- letniego olkuszanina. 

• 03.01. Włamania do garaży  
Nocą 2/3 stycznia włamano się do kilku garaży na ul. Witosa w 
Olkuszu. Sprawca, po uprzednim przecięciu kłódek oraz wyłama-
niu zamków w drzwiach, ukradł m. in. agregat prądotwórczy, koła 
samochodowe, kosę spalinową.  

• 05.01. Skradziono rower  
Z piwnicy jednego z bloków w Jaroszowcu skradziono rower 
o wartości około 2.000 złotych. Złodziej, aby ukraść jednoślad 
wyłamał drzwi w piwnicy. 

• 05.01. Włamanie w Bukownie  
W Bukownie włamano się do mieszkania. Sprawca wywarzył drzwi 
wejściowe, a później ukradł z wnętrza laptop. Pokrzywdzony bu-
kowianin oszacował łączną wartość strat na około 3.000 złotych.   

• 06.01. Zatrzymano sprawcę włamań do altanek  
Policjanci z Bukowna zatrzymali na gorącym uczynku młodego 
mężczyznę, który włamał się do jednej z altanek w Bukownie. 
Przedstawiono mu zarzut usiłowania dokonania kradzieży z wła-
maniem. 6 stycznia br. około godziny 10.00 policjanci z Bukowna 
zostali zaalarmowani przez mieszkańców o podejrzanym mężczyź-
nie przebywającym na terenie ogródków działkowych w Bukownie. 
Kiedy przyjechali na miejsce, wewnątrz jednej z altanek, zastali 
oni 18-letniego mieszkańca Zabrza. Policjanci udowodnili mu 
popełnienie pomiędzy listopadem 2013 r. a styczniem br. łącznie 
10 przestępstw polegających na usiłowaniu, jak i włamywaniu się 
i kradzieży przedmiotów z altanek w Bukownie.  

• 07.01. Nietrzeźwy kierowca autobusu  
Wczoraj (tj. 7 stycznia br.) około godziny 5.45 na ul. Głównej w 
Bolesławiu policjanci olkuskiej „drogówki” zatrzymali nietrzeźwe-
go kierującego autobusem. W tym dniu, w ramach akcji „Trzeźwy 
poranek”, olkuscy funkcjonariusze sprawdzali stan trzeźwości 
kierujących pojazdami. W trakcie kontroli autobusu przewożącego 
około 30 pracowników pobliskiego zakładu okazało się, że jego 
kierowca jest nietrzeźwy. Alkomat wskazał niemal 1,5 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 64-letniemu olkuszaninowi 
zatrzymano prawo jazdy. 

• 08.01. Kradzież z włamaniem.  
8. stycznia 2014 roku olkuska policja została powiadomiona o 
kradzieży z włamaniem do jednego z mieszkań przy ulicy Gór-
niczej w Olkuszu. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce wła-
mania ustalili, że skradziono głównie elementy metalowe (m.in. 
zlewozmywak, piec gazowy) oraz monitor komputera. Mundurowi 
skojarzyli, że włamywaczami mogą być mężczyźni, których wi-
dzieli wcześniej podczas patrolu. Mieli oni ze sobą wózek zała-
dowany różnymi przedmiotami. Policjanci natychmiast pojechali 
do jednego z punktów skupu złomu w Olkuszu. Zastali tam dwóch 
mężczyzn, którzy sprzedawali skradziony łup. Sprawcy – miesz-
kańcy Olkusza zostali zatrzymani. Zanim policjanci przedstawili im 
zarzuty, mężczyźni trzeźwieli w policyjnym areszcie. Następnego 
dnia, 38.latek i o rok młodszy od niego „kolega po fachu” usłysze-
li zarzut kradzieży z włamaniem i zniszczenia mienia.

• 08.01. Kolejny złodziej w areszcie.  
28-letni mieszkaniec gminy Klucze odpowie za kradzieże i wła-
mania w Zalesiu Golczowskim. 8 stycznia 2014 roku do komisa-
riatu w Kluczach zgłosili się mieszkańcy Zalesia Golczowskiego 
powiadamiając o włamaniu do niezamieszkałego domu i budynku 
gospodarczego. Z pomieszczeń skradziono przewody elektryczne, 
kuchenkę gazową, piec węglowy oraz inne przedmioty metalo-
we. Policjanci pojechali na miejsce zdarzenia  i ustalili, że w tej 
miejscowości doszło do innych kradzieży i włamań do domów, 
w których nikt nie zamieszkuje. Operacyjni, którzy zajęli się tą 
sprawą, ustalili sprawcę tych przestępstw. Okazał się nim 28.letni 
mieszkaniec gminy Klucze. Mężczyzna przyznał się do włamań 
i kradzieży. W przeszłości był wielokrotnie karany za podobne 
przestępstwa.Teraz 28.latek odpowie przed sądem za 5 czynów 
przeciwko mieniu.

• 08.01. Kradzież z włamaniem w Glanowie.   

8. stycznia 2014 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca 
włamał się do stodoły w Glanowie. Skradziono wyrzynarkę, kable 
i przełączniki na szkodę nowosądeczanina. Za kradzież z włama-
niem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

• 08.01. Włamanie do mieszkania w Bukownie  
8. stycznia 2014 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca 
włamał się do jednego z mieszkań przy ulicy 1 Maja w Bukownie. 
Włamywacz wypchnął okno, wszedł do mieszkania i ukradł tablet  
oraz artykuły spożywcze. Straty o wartości około 400 zł poniósł 
mieszkaniec Bukowna. Postępowanie w sprawie kradzieży z wła-
maniem prowadzą policjanci z tamtejszego komisariatu.

• 09.01. Złodziej który okradał swojego krewnego aresztowany 
Trzy zarzuty kradzieży usłyszał 24. latek z Olkusza, który systema-
tycznie okradał swojego wujka. Krewny udzielił mu schronienia na 
okres świąt w swoim mieszkaniu w Jaroszowcu. Najpierw mężczy-
zna ukradł mu telefon komórkowy, a z piwnicy elektronarzędzia. 
Swój złodziejski proceder olkuszanin kontynuował w Sylwestra. 
Wówczas ukradł wujkowi laptopa. 9. stycznia br. policjanci z ko-
misariatu z Klucz przedstawili mu trzy zarzuty z art. 278 kodeksu 
karnego, a część skradzionych rzeczy odzyskali. Sprawcy grozi  
kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

• 11.01. Kradzież aparatu fotograficznego w sklepie w Olkuszu 
1W Olkuszu w jednym ze sklepów ze sprzętem RTV i AGD nie-
ustalony do chwili obecnej sprawca ukradł aparat fotograficzny 
marki Sony. 

• 14.01. Kradzież trakcji kolejowej w Bukownie  
Dyżurny SOK powiadomił policję, że w bliżej nieokreślonym cza-
sie na odcinku torowiska Bukowno - Jaworzno  nieustalony do 
chwili obecnej sprawca ukradł 550 metrów drutu jezdnego (trak-
cji). Wartość strat w ustaleniu. 

• 14.01. Włamanie do domu w Bydlinie  
Nieustalony do chwili obecnej sprawca włamał się do domu, z 
którego ukradł dwa laptopy o wartości około 2500 zł na szkodę 
mieszkanki tej miejscowości. 

• 14.01. Wandale uszkodzili 12 samochodów na os. Młodych 
Około godziny 7.00 olkuska policja otrzymała zgłoszenie o uszko-
dzeniu kilkunastu samochodów na osiedlu Młodych w Olkuszu. 
Uszkodzone zostały auta zaparkowane w rejonie ul. Konopnickiej, 
Reja, Krasińskiego. Wandale urwali lusterka, w kilku wgnietli ka-
roserię. W jednym pojeździe,  astrze, wybili szybę. Trwają poszu-
kiwania sprawców. 

• 14.01. Usiłowanie włamania na osiedlu 1000-lecia  
Do próby włamania doszło w godzinach przedpołudniowych w 
Olkuszu na Al. 1000-lecia. Nieustalony do chwili obecnej spraw-
ca wyłamał zamek w drzwiach wejściowych. Przepłoszony został 
przez domownika, który był wewnątrz mieszkania. 

• 16.01. Złodziej roweru zatrzymany  
45. letni mieszkaniec Olkusza usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 5. w pobliżu jednej z pizzerii w 
Olkuszu właściciel dwóch kółek zauważył utracony 5. styczna br. 
rower. Natychmiast zawiadomił policję. Na miejscu policjanci wy-
legitymowali dwóch mężczyzn. Ustalili, iż jeden z nich ukradł ów 
rower. Mężczyzna został zatrzymany. Zanim usłyszał zarzut, musiał 
wytrzeźwieć. Miał ponad 2,3 promili alkoholu w organizmie.

• 20.01. Włamania do garaży na osiedlu Młodych  
Nieustaleni do chwili obecnej sprawcy usiłowali włamać się do 
kilkunastu garaży na osiedlu Młodych w Olkuszu. Włamywacze 
pozrywali kłódki i wyrwali zamki w 16 garażach. Z jednego skra-
dziono agregat prądotwórczy o wartości 750 złotych. Policjanci 
ustalają sprawców tego zdarzenia.  

• 20.01. Śmiertelny wypadek w Wolbromiu  
Do śmiertelnego wypadku doszło około godziny 22.00 w Wol-

bromiu na ulicy Brzozowskiej. Mieszkaniec Kielc - kierujący ci-
troenem wpadł w poślizg  i potrącił pieszego idącego po drugiej 
stronie jezdni. Pieszy, 56. letni wolbromianin w wyniku odnie-
sionych obrażeń ciała poniósł śmierć na miejscu. Kierowca był 
trzeźwy. Policja ustala przyczyny wypadku.

• 18.01. Zderzenie drogowe w Chechle  
Około godziny 21.00 w miejscowości Chechło kierujący samo-
chodem marki Seat Cordoba na łuku drogi  z nieznanych przyczyn 
zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w barierę mostu. 
Samochód się zapalił. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż 
kierującym był najprawdopodobniej 23. letni mieszkaniec tej 
miejscowości. Od mężczyzny została pobrana krew na zawartość 
alkoholu. 23. latek z obrażeniami ciała (złamanie obu nóg)został 
przewieziony do olkuskiego szpitala. 

• 19.01. Wandale uszkodzili krzyż i obrabowali pomnik   
Nieustaleni do chwili obecnej sprawcy na cmentarzu w Olkuszu 
przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego przewrócili trzy drewniane 
krzyże, jeden z nich został uszkodzony. Ponadto z pomnika ku 
czci 65 rocznicy Powstania Warszawskiego skradziono metalowy 
hełm. Straty oszacowano na 500 złotych.  

• 18.01. Zniszczono 14 ławek  
W nocy z 17/18.stycznia 2014 nieustaleni do chwili obecnej 
sprawcy zniszczyli 14. ławek w lasku przy ulicy Biema w Olkuszu. 
Wszystkie ławki zostały wyrwane z kostki brukowej, część z nich 
poprzewracano. . OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1(za stacją diagnostyczną)

tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814
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Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl    •    tel. 691 364 130

Początek roku – czas odrzucić na bok narzekania i biadolenie. 
Już w dniach 7-9 lutego br. Jak zwykle co roku odbywają się 
największe targi monet na świecie. World Money Fair ‘2014. 
To, że będą one największe i największej wagi z dotychcza-
sowych, to już sam fakt, że mennica „Perth Mint” z Australii 
pokaże największą wyemitowaną dotychczas monetę Na 
świecie. Moneta z czystego złota o średnicy prawie jednego 
metra, i grugości 12 cali, ma w chwili obecnej wartość około 
29 mln euro. Zapewne wymaga to sporego wysiłku by 
umieścić taką monetę w Sali wystawowej Estrel Convention 
Center, gdzie co roku odbywają się targi monet. Cała zabawa 
warta jest zachodu, bo co roku wśród 60 mennic i Banków 
narodowych z całego świata przebywa w tych trzech 
wyjątkowych dniach w roku, ponad 15.000 zwiedzających 
kolekcjonerów. 

W tym roku gościem honorowym targów jest Mennica 
Austrii. Emisje monet austriackich od lat cieszą się wielkim 
uznaniem wśród kolekcjonerów. Sam kupiłem monety                    

z motywami malarstwa artystów reprezentujących secesję. 
Któż nie słyszał o Klimcie, Kokoszce, a już nie daj boże                      
o Egonie Schiele ?. 

Nie tylko jednak oferta dla milionerów i ku radości ducha. Jak 
zwykle swoje monety oferuje Bank Kazachstanu. W tym roku 
Bank Rosji oferuje wszystko co możliwe z okazji Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi. Nie tylko monety drogie, ale i na zwykłą 
kieszeń. Ponadto po raz pierwszy w targach bierze udział 
Brazylia. Wszyscy mają nadzieję na ciekawe emisje monet            
z okazji dwóch wielkich imprez: Mundial w 2014 roku i 
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janerio. 

Jak zawsze na targach prezentowane są najnowsze maszyny          
i urządzenia do produkcji monet, co zawsze interesowało 
kolekcjonerów. Nie zabraknie nowości wprowadzanych do 
obiegu właśnie w dniach targów. Tak zawsze robią Niemcy. W 
tym roku wprowadzają okolicznościowe monety 2 Euro                 
z motywem Dolnej Saksonii z umieszczonym na nich 
kościołem św.Michała w Hildesheim. Monety bite przez 

wszystkie 5 mennic niemieckich. Swoją premierę będzie 
świętować również Łotwa, która w tym roku dołączyła do 
strefy Euro. Za okazaniem biletu będzie można po cenie 
nominalneej wymienić 2 Euro obiegowe na 2 Euro 
okolicznościowe z Łotwy.

Dla wytrwałych jak zwykle za 10 Euro przygotowano 
paszporty, do którego całkowicie gratis poszczególne 
mennice wklejają drobne monety i przybijają 
okolicznościowy stempel potwierdzający odwiedziny na 
stoisku. Tak więc 43 już targi monet warte są odwiedzenia. 
Dla wybitnie i nieprzyzwoicie wręcz zamożnych kolekcjon-
erów z Polski �rma Kunker przygotowała na swojej corocznej 
aukcji 42 polskie monety. Kilka z nich prezentuję poniżej. Już 
same ich ceny szacunkowe świadczą o ich rzadkości, a jakie 
niebotyczne ceny osiągną nie omieszkam poinformować. 
Oby choć jedna z nich dostała się w ręce polskiego kolekcjo-
nera. A póki co polecam spędzenie trzech dni wśród magii 
wydarzeń numizmatycznych.

WORLD MONEY FAIR ‘2014 - BERLIN

Lot.519 Sigismund III., 1587-1632. 
5 Dukaten 1611, Krakau. 17,42 g.

SIGISMVNDVS III DG REX POL ET SVE Gekröntes und geharnischtes Brustbild r. mit 
Halskrause und umgelegtem Mantel// M D LIT RVSIE PRV - MAS SAM LI XC 
Gekröntes, vierfeldiges Wappen (Polen/Litauen/Schweden) mit Mittelschild 
Korngarbe (Vasa), umher die Kette des Ordens vom Goldenen Vlies, oben zu den 
Seiten der Krone die geteilte Jahreszahl 16 - 11. Fb. 78; Kopicki 1420 (R7). GOLD. 
Von größter Seltenheit. Sehr attraktives Exemplar mit feiner Goldtönung, winz. 
Sammlerpunze im Feld der Vorderseite, vorzüglich. 

Cena szacunkowa: 50,000.00 Euro

Lot.526 Wladislaw IV., 1632-1648. 
Dukat 1641 G-G, Bromberg. 3,44 g.

VL 4 D G REX POL M D L I RV PR MA Gekröntes und geharnischtes Brustbild r. mit 
umgelegtem Mantel und der Kette des Ordens vom Goldenen Vlies//SAM LI NE NO SV - 
GO VA Q HE REX Gekröntes, vierfeldiges Wappen (Polen/Litauen/Schweden) mit 
Mittelschild Korngarbe (Vasa), zu den Seiten die geteilte Signatur G - G (Gabriel Görlo�, 
Münzpächter in Bromberg, 1640-1644), umher die Kette des Ordens vom Goldenen 
Vlies, oben zu den Seiten der Krone die geteilte Jahreszahl 16 - 41. Fb. 86; Kopicki 1529 
(R8). GOLD. Von größter Seltenheit. Attraktives, sehr schönes Exemplar 

Cena szacunkowa: 40,000.00 Euro

Lot.520 Sigismund III., 1587-1632. 
5 Dukaten 1614, Bromberg. 18,88 g.

SIGISMVN III D G POLONI ET SVECIAE REX Geharnischtes Brustbild r. mit 
Halskrause und umgelegter Feldbinde r.//MAG DVX L RVS PRVS - MAS SAM LIVO 
614 Gekröntes, vierfeldiges Wappen mit Mittelschild Korngarbe (Vasa). Fb. -; 
Kopicki 1326 (Unikat). GOLD. Von allergrößter Seltenheit. Sehr attraktives 
Exemplar mit feiner Goldpatina, min. gewellt, sehr schön. 

Cena szacunkowa: 80,000.00 Euro

Lot.531 Johann Kasimir, 1649-1668.
Dukat 1658 TLB, Krakau. 3,51 g.

Geharnischtes Brustbild r. mit Lorbeerkranz und umgelegtem 
Mantel//Gekröntes, vierfeldiges Wappen mit Mittelschild. Fb. 90; Kopicki 1873 
var. (R8). GOLD. Von allergrößter Seltenheit. Vermutlich Unikum. Sehr attraktives 
Exemplar, min. gewellt, vorzüglich. 

Cena szacunkowa: 7,500.00 Euro

Lot.521 Sigismund III., 1587-1632
Reichstaler 1626 II-VE, Bromberg. 28,45 g.

SIGIS III D G REX POLO M D LIT RVSS PRVS MA Gekröntes und geharnischtes Brustbild r. mit 
Halskrause, umgelegter Feldbinde und umgelegter Kette des Ordens vom Goldenen Vlies, mit der 
Rechten das Schwert schulternd, in der Linken Reichsapfel// SAM LIV NEC NO SVE - GOT VAD Q HRI 
REX Gekröntes, vierfeldiges Wappen, in der Mitte vierfeldiges Wappen: Drei Kronen (Tre kronor) / 
Folkunger-Löwe (Folkungar) mit Mittelschild Korngarbe (Vasa), zu den Seiten die geteilte 
Signatur II - VE (Jacob Jacobsen von Emden, Münzmeister in Bromberg 1621-1636) und die 
geteilte Jahreszahl 16 - 26, umher die Kette des Ordens vom Goldenen Vlies. Dav. 4315; Kopicki 
1363 (R6). Von großer Seltenheit. Attraktives Exemplar mit hübscher Patina, fast vorzüglich. 

Cena szacunkowa: 20,000.00 Euro

Lot.538 mit Titel Sigismunds III. (1587-1632)
2 Dukaten 1631, Stadt. 6,99 g

(Verzierung) EX AVRO SOLIDO CIVITAS GEDANENSIS F F Zwei Löwen halten das Danziger 
Stadtwappen, unten die geteilte Signatur S - B (Stanislaw Berman, Münzmeister in Danzig 
1618-1635), oben Dreiblatt zwischen Zweigen// SIGIS III D G REX POL M D LIT RVS PRVS Gekröntes 
und geharnischtes Brustbild Sigismunds III. r. mit Halskrause, umgelegtem Mantel und der Kette des 
Ordens vom Goldenen Vlies. Dutkowski/Suchanek 194; Fb. -; Kopicki -. GOLD. Von allergrößter 
Seltenheit. Prachtexemplar mit herrlicher Goldtönung. Winz. Sammlerpunze im Feld der Vorderseite, 
vorzüglich-Stempelglanz. 

Cena szacunkowa: 75,000.00 Euro

Lot.685 Alexander I., 1801-1825. 
Ku.-Grosz 1820, Warschau, für Polen. 

Novodel mit glattem Rand; 
3,08 g. Bitkin H 891 (R2

 Sehr selten in dieser Erhaltung. Prachtexemplar mit herrlicher Kupfertönung. Winz. Schrötlingsfe-
hler am Rand, fast Stempelglanz. 

Cena szacunkowa: 1,000.00 Euro www.marczukiewicz.pl
tel. 691 364 130
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Sławomir Ostachowski Alicja Ostachowska

• ciasta
• ciasta tortowe
• ciasteczka
• wyśmienite torty 
   wielu rodzajów

Firma Cateringowa

www.torcik.com

tel.: 692 015 114 • 889 806 103 • 12 282 28 97

oferujemy:

organizujemy:
• wesela
• komunie
• chrzciny
• imprezy 
  okolicznościowe
• spotkania biznesowe
• studniówki

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz 

tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
Sprawy pracownicze 

Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane

Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

Reklamy


