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KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

PATRZ STR. 4  NOWY SZPITAL

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

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

STR. 5  FERIE W MORO

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

y nasze
Świadczym
21 lat!
od
gi
usłu

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

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

PROJEKTOWANIE W 3D
ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

OPTYK

MEBLE NA WYMIAR
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com
www.duodampex.pl

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60
(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

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

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

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

KASY FISKALNE
SERWIS LAPTOPÓW
• pełny zakres usług • szybko • dokładnie •

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

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości
i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie
każdy znajdzie coś dla siebie.

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

WOBUD

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

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

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

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

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl
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Informacje
PORADY PRAWNE

Ustalenie kontaktów z dzieckiem
EUROPOSŁANKA
PROF. JOANNA SENYSZYN
zaprasza do swojego biura w Olkuszu,
które mieści się przy ul. Bylicy 1
(siedziba Sojuszu Lewicy Demokratycznej)
na dyżury:
• poniedziałki godz. 15:00 – 17:00
• czwartki godz. 15:00 – 18:00.
Zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej
www.sld.olkusz.pl

Forum Równych Szans i Praw Kobiet Platformy Programowej SLD w powiecie olkuskim oraz WSB w Dąbrowie
Górniczej zaprasza na debatę:

„Girl's power,
czyli kobiety rządzą”

W debacie udział wezmą:
Posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Joanna Senyszyn,
Rektor WSB w Dąbrowie Górniczej
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz,
Anna Kocemba, Katarzyna Kowalska.
Moderator: Barbara Man.
Debata odbędzie się:
21 lutego (piątek) o godz. 17:00
w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Wielkiego
w Olkuszu ul. Polna 8, sala 55.

Każdy z rodziców ma prawo do utrzymywania więzi ze swoim dzieckiem. Rodzic, który utrudnia drugiemu z rodziców te kontakty, może
zostać obciążony przez sąd karą pieniężną.
Gdy dziecko przebywa na stałe
u jednego z rodziców, wówczas
oboje powinni określić wspólnie,
w jaki sposób będzie się z nim
kontaktował drugi rodzic.
W przypadku wystąpienia sytuacji braku porozumienia między rodzicami zainteresowany
ustaleniem kontaktów rodzic
powinien złożyć wniosek do
sądu opiekuńczego tj. do właściwego sądu rejonowego miejsca
zamieszkania osoby małoletniej,
której postępowanie ma dotyczyć. Wniosek o uregulowanie
sposobu kontaktów między
rodzicami a dziećmi zgodnie
z ustawą z 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010
r. nr 90, poz. 594 z późn. zm.)
podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł. We wniosku należy
określić zasady oraz zakres proponowanych kontaktów, a więc
dla przykładu należy wskazać,
jak często rodzic chce zabierać
dziecko poza miejsce jego stałego zamieszkania, jak często
chce, by przychodziło do niego,
czy i na jakich zasadach będziemy uczestniczyć w dowożeniu
i odbieraniu dziecka ze szkoły
i zajęć dodatkowych, a także uregulować, gdzie i z kim małoletni
będzie spędzał święta, wakacje i ferie zimowe. We wnio-

Usługi Premium Rate

(usługi o podwyższonej opłacie)
Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Olkuszu coraz częściej zgłaszają się osoby skarżące się na różnego rodzaju oszustwa Internetowe.
Internetowi oszuści wymyślają kolejne sposoby na wyciąganie pieniędzy
od nieświadomych użytkowników oferując np. darmowe „dzwonki” lub
za jednego SMS-a zakup rzekomo bezpłatnego programu komputerowy,
albo uzyskania ze stron Internetowych innych bezpłatnych informacji np.
o tanich zakupach czy licytacjach komorniczych itd..
godawca ( dostawca) musi, także
zapewnić możliwość natychmiastowej rezygnacji z subskrypcji,
a operator telekomunikacyjny
musi umożliwić zablokowanie
wiadomości z numerów Premium. Jednakże w/w przepisy
obowiązują jedynie spółki zarejestrowane w Polsce, ale wystarczy, że przedsiębiorca przeniesie
działalność za granicę i staje
się w świetle polskiego prawa
bezkarny, a Urząd Komunikacji
Elektronicznej w takiej sytuacji
nie może podjąć żadnych działań. W związku z powyższym,
aby nie paść ofiarą tego typu
oszustw, powinniśmy zachować
szczególną ostrożność i zanim
nie poznamy Regulaminu konkursu lub gry oraz nie dowiemy
się w jaki sposób można z tego
zrezygnować, nie przystępujmy do nich. Nie bierzmy, także udziału w grach, w których
płacimy za SMS-y przychodzące
i pamiętajmy, że zapewnienia
organizatora loterii lub gry
o pewności wygranej to na
pewno oszustwo.

terapią rodzinną, poradnictwem
lub świadczących rodzinie inną
stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu
kontroli wykonania wydanych
zarządzeń. Sąd może też ograniczyć kontakty z dzieckiem,
gdy uzna, że wymaga tego
jego dobro. Sąd opiekuńczy ma
prawo zakazać spotykania się
z dzieckiem, zabierania go poza
miejsce stałego pobytu bądź też
jest uprawniony do ograniczenia
kontaktów tylko do określonych
sposobów porozumiewania się
na odległość albo nawet do zakazania takiej formy komunikacji. Dla dobra dziecka sąd może
również zezwolić, aby spotkania
odbywały się tylko w obecności drugiego rodzica, opiekuna,
kuratora sądowego albo innej
osoby, którą wskaże sąd. Sąd
ma prawo nawet zakazać kontaktów rodziców z dzieckiem
wówczas, gdy utrzymywanie ich
poważnie zagraża dobru dziecka bądź je narusza. Sąd może
również zmienić już raz wydane rozstrzygnięcie w sprawie
tych kontaktów. Po zakończeniu postępowania sąd wydaje
specjalne orzeczenie, w którym
określa te zasady.
W przy pad k u problemów
z wykonywaniem ustalonych
kontaktów z dzieckiem istnieje

możliwości
i c h p r z ymusowej
rea l i zacji.
Przepisy przewidują, że jeżeli
jedno z rodziców opiekujących
się dzieckiem nie wykonuje albo
niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo
z ugody sądowej w przedmiocie
kontaktów z dzieckiem, poszkodowany takim działaniem rodzic
może podjąć konkretne kroki.
Na jego wniosek sąd opiekuńczy
najpierw zagrozi osobie utrudniającej kontakty z dzieckiem, że
nakaże jej zapłatę na rzecz osoby
uprawnionej oznaczonej sumy
pieniężnej za każde naruszenie
obowiązku. Wysokość takiej
kary jest uzależniona w każdym
przypadku od sytuacji majątkowej osoby utrudniającej kontakt.
Taka sama zasada obowiązuje
w stosunku do rodzica, który
narusza obowiązki w przedmiocie kontaktów z dzieckiem na
rzecz osoby, pod której pieczą
dziecko pozostaje.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

PRAWO KONSUMENCKIE

Większość z tych ofert ma na
celu wprowadzenie konsumentów w błąd poprzez nie informowanie o rzeczywistych kosztach związanych z korzystaniem
z oferowanych usług lub przedstawiając nieprawdziwe ceny.
Ponadto firmy świadczące tego
typu usługi ( dostawcy) unikają podawania swoich danych
teleadresowych i kontaktowych,
aby w ten sposób utrudnić konsumentom kontakt w celu zgłoszenia reklamacji usługi.W takiej
sytuacji konsumenci zgłaszają
reklamacje do operatora realizującego połączenia głosowe czy
też tekstowe, który najczęściej
nie jest stroną umowy, tylko
obsługuje numer Premium i nie
odpowiada za rodzaj usługi do
jakiej jest on wykorzystywany.
Co prawda przepisy nakazują
usługodawcom podawanie pełnej
ceny brutto świadczonej usługi
w sposób wyraźny, czytelny i nie
wprowadzający abonenta w błąd,
jednakże większość firm tego nie
czyni. Zgodnie z polskim prawem telekomunikacyjnym usłu-

sku można również uregulować
zasady kontaktowania się dzieckiem za pomocą telefonu czy
internetu. Zawarte we wniosku
propozycje kontaktów powinny
uwzględniać przede wszystkim
potrzeby wnioskodawcy, które
umożliwią mu aktywne uczestniczenie w życiu dziecka.
Należy jednak pamiętać, że
w każdym przypadku określania
sposobu kontaktów z dzieckiem
czynnikiem decydującym i rozstrzygającym o ich ukształtowaniu jest dobro dziecka.
W związku z tym ważne jest
zachowanie zasad proporcjonalności przy deklarowaniu
propozycji związanych z uregulowaniem kontaktów. Niezależnie od tego sąd, podejmując
decyzję o określeniu zasad kontaktów z dzieckiem, powinien
uwzględniać uzasadnione sugestie i potrzeby drugiego z rodziców. Z tych względów w trakcie
postępowania zmierzającego do
ustalenia kontaktów z dzieckiem
sąd wysłuchuje oboje byłych
małżonków.
Istotnym jest, iż sąd opiekuńczy,
orzekając w sprawie kontaktów
z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego
postępowania, w szczególności
skierować ich do placówek lub
specjalistów zajmujących się

Istnieje prosty sposób rozpoznania prawdziwej ceny SMS-a:
1. Wiadomości SMS wysłane na
numery rozpoczynające się od
cyfr 70 (np. 70432) kosztują
mniej niż 1 zł.
2. Numery rozpoczynające się
od cyfr 71 będą kosztować
ponad 1zł netto. Cyfra po
siódemce oznacza koszt SMS-a netto, więc jeśli wyślemy
wiadomość pod numer 78XX
- zapłacimy 8 zł plus VAT.
3. Możemy się także spotkać
z numerami rozpoczynającymi się od cyfry 9. W tym
przypadku usługa będzie
kosztować ponad 10 zł. Dwie
cyfry po dziewiątce to cena
SMS netto, czyli np. za wiadomość wysłaną na numer 93XX
zapłacimy 30 zł plus VAT
Więcej informacji na temat usług
o podwyższonej opłacie można
znaleźć na stronie Internetowej
Urzędu Komunikacji Elektronicznej..

vv Jolanta Banyś
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Olkuszu

Poseł Osuch: Prawo i Sprawiedliwość myśli
odpowiedzialnie o naszej Małej Ojczyźnie i Polsce

– Podczas gdy inne partie polityczne koncentrują swoją uwagę
niemal wyłącznie na układaniu list wyborczych do Europarlamentu,
Prawo i Sprawiedliwość skupiło się na przygotowaniu programu,
który będzie odpowiedzią na realne problemy Polaków – zaznacza poseł Jacek Osuch, szef lokalnych struktur PiS w powiecie
olkuskim. Jak informuje parlamentarzysta, w marcu w Olkuszu
odbędzie się otwarte spotkanie podczas którego zaprezentowany
zostanie dokument strategiczny dotyczący najistotniejszych problemów powiat olkuskiego i Małopolski. – To program dla rozwoju
Olkusza i całego powiatu. Do tej pory żadna partia nie przedstawiła
tak konkretnego programu. Chcemy być dobrze przygotowani na przejęcie władzy
w Małopolsce, powiecie i poszczególnych gminach – dodaje Jacek Osuch. Wcześniej, bo
już 15 lutego w Warszawie odbędzie się konwencja prezentująca ogólnopolski program
Prawa i Sprawiedliwości w której weźmie udział kilkoro delegatów z naszego regionu.
– Prezes Jarosław Kaczyński
podczas ostatniej, styczniowej
konwencji w Przysusze podkreślał, że wszyscy Polacy, niezależnie od tego w jakim regionie
się urodzili, powinni mieć równe
szanse i prawa. To jest fundamentalna zasada, która jest niestety
łamana przez obecnie rządząca
koalicję zarówno na szczeblu
samorządowym jak i ogólnopolskim – uważa poseł Osuch.
Parlamentarzysta wskazuje, że
program Prawa i Sprawiedliwości zarówno ten ogólnopolski
jak i lokalny będzie dotyczył
zasadniczych kwestii m.in. sytuacji w służbie zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa obywateli,
ochrony środowiska oraz przede
wszystkim rozwoju gospodarczego i powstrzymania fali bezrobocia, które coraz boleśniej dotyka
nasz region.
Nasz przedstawiciel w Sejmie
wskazuje na jeszcze jeden waż-

ny problem. – Istnienie powiatu
olkuskiego jest coraz bardziej
zagrożone. Z Olkusza wyprowadzono przez ostatnie lata szereg ważnych, ponadlokalnych
instytucji. Gwałtownie wzrosło
zadłużenie samorządów. Władze
nie powstrzymały rosnącej fali
bezrobocia, nie zadbały o wpływy do kasy samorządu z tytułu
nowych, dużych inwestycji. Znacząco wzrosło za to zatrudnienie
w administracji. Temu postępującemu marazmowi trzeba przeciwdziałać. Olkusz nie może być
tylko miastem-sypialną z którego
– co pokazują statystyki – uciekają ludzie młodzi – przestrzega
poseł Osuch.
Parlamentarzysta przekonuje, że
w tworzenie programu PiS dla
naszego powiatu zaangażowali
się eksperci z różnych dziedzin
– samorządowcy, przedsiębiorcy,
ludzie kultury i edukacji, prawnicy, urzędnicy, szefowie zarzą-

dów osiedli i sołtysi oraz „zwykli
mieszkańcy”, którzy widzą pilną
potrzebę zmian.
Pracami zespołu koordynuje
radny Łukasz Kmita i zarazem
szef klubu radnych PiS. – Prace
zespołu są otwarte dla wszystkich, którzy chcą zmienić cos
na lepsze w otaczającej nas rzeczywistości. Każda inicjatywa
jest analizowana od kątem jej
ewentualnej realizacji. Swoimi
poradami służą nam także eksperci z zakresu pozyskiwania
funduszy europejskich – dodaje
poseł Osuch.
Każdy, kto chciałby włączyć się
w prace zespołu może zgłosić
się do Biura Poselskiego posła
Jacka Osucha w najbliższy poniedziałek w godz. 10.00 -15.30 po
więcej informacji.

vv BPJO

Informacje
FELIETON

Będzie dobrze, albo źle

Głośno ostatnio o niejakim Mariuszu Trynkiewiczu, Szatanie z Piotrkowa, mordercy
i pedofilu, który zresocjalizowany lub nie, we wtorek 11 lutego zakończył odbywanie
kary za zabicie czterech chłopców . Początkowa kara śmierci, po zmianie prawa została
zamieniona na dwadzieścia pięć lat więzienia, wówczas nie przewidziano kary dożywotniego pozbawienia wolności, w związku z czym wielu groźnych przestępców opuściło
lub opuści zakłady karne i rozpocznie życie wśród lokalnych społeczności. Podejrzane
i zastanawiające odnalezienie w ostatniej chwili w jego celi obciążających go materiałów
nie zmienia faktu, że dwadzieścia pięć lat kary zakończyło się 11 lutego br.
Opieszałość władz w kwestii zmiany prawa, tak, aby móc izolować
tych najbardziej niebezpiecznych
rozpętała prawdziwą burzę we
wszystkich niemal kręgach społecznych. Gdyby odpowiednia
ustawa została uchwalona chociaż
rok temu, a nie „za pięć dwunasta”
sprawa miałaby się dziś zupełnie
inaczej, a znalezione rzekomo
w celi Trynkiewicza materiały
pornograficzne nie trąciłyby popularnym „daj mi człowieka a znajdę
na niego paragraf”. Niebezpieczni
przestępcy mogliby zostać w izolacji, a ludzie nie musieliby drżeć
o życie swoje i swoich dzieci. Wielu
psychologów uważa, że Trynkiewicz nadal stanowi zagrożenie,
a przecież nie jest on jedynym
przestępcą, który dzięki takim,
a nie innym decyzjom naszych
ministrów i posłów i innych pseudospecjalistów zostanie wpuszczony
w tryby życia społecznego.
Sprawa Trynkiewicza stała się
symbolem pewnej nieudolności
wymiaru sprawiedliwości na jego
najwyższym szczeblu. Ta nieudolność jest tym bardziej rażąca, że
pociąga za sobą nie tylko trudne
do przewidzenia konsekwencje

społeczne ( nie wiadomo co zrobi sam zainteresowany, ani ludzie
w jego otoczeniu), ale też wiąże się
z dodatkowymi kosztami (wiadomo, że policja będzie sprawować
specjalny dozór nad tym człowiekiem co wiąże się z ogromnymi
wydatkami). Mało tego że podatnicy musieli utrzymywać go przez
dwadzieścia pięć lat, to jeszcze
dostaje dodatkową „ochronę” na
wypadek różnych okoliczności, za
którą też zapłacimy wszyscy.
To z kolei nasuwa na myśl kolejne
kwestie jak chociażby tę, o sytuacji naszych przestępców w więzieniach. Bo czy to rzeczywiście
odpowiednia kara dla tych, którzy
mordują, gwałcą, torturują zabijają, kradną itd.? Mają ciepłe łóżko,
opiekę lekarską, jedzenie lepsze niż
dzieci w domach dziecka w przedszkolach czy pacjenci w szpitalach
(i jeszcze narzekają i piszą skargi
na zbyt małe porcje mięsa – sprawa
sprzed kilku lat, która zbulwersowała opinie społeczną), dostęp do
telewizji, prasy internetu, a wielu w więzieniu zdobywa wyższe
wykształcenie. Niejeden wolny
wiedzie cięższe życie. Niejedna
polska rodzina ma mniejsze środki

na swoje utrzymanie niż państwo
przeznacza na jednego więźnia (ok.
2,5tys. zł miesięcznie). Jest jakaś
przewrotność w systemie sprawiedliwości, gdy ukarany wiedzie
bogatsze życie od ludzi wolnych.
Z reguły kara powinna się wiązać
z czymś co najmniej nieprzyjemnym, tak aby nikt nie chciał wchodzić więcej na ścieżkę przestępstwa, tymczasem wielu specjalnie
popełnia wykroczenia i zbrodnie
aby do zakładu karnego trafić.
Gdzie te czasy, kiedy więzienie to
było więzienie – prycza z gołych
desek do spania, chleb i woda do
jedzenia i ciężka harówka od rana
do nocy. Dzisiaj więźniowie maja
więcej praw niż ich ofiary, lepsze
warunki niż pacjenci wielu szpitali
i na dodatek bezpłatną ochronę po
wyjściu z więzienia w razie, gdyby
ktoś chciał ich jakoś skrzywdzić.
Cóż prawo ma to do siebie, że nie
chroni tych co powinno. Powszechnie wiadoma prawda jest taka, że
prędzej ukażą za kradzież wafelka,
niż kradzież milionów oraz większą
ochronę ma przestępca niż ofiara.

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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Olkusz sp. z o.o.

Były minister sportu Mirosław Drzewiecki w przypływie szczerości
powiedział kiedyś, że Polska to dziki kraj. I nie sposób nie odmówić
mu słuszności. Idąc o krok dalej możemy śmiało stwierdzić, że Olkusz
w takim razie to prawdziwa dżungla, w której ciężko byłoby odnaleźć
się nawet Wojciechowi Cejrowskiemu. Dzieje się tak dlatego, że władzę w tej puszczy dzierży grupa twardych graczy, którzy niczym dzikie zwierzęta, przy
pomocy kłów i szponów wyznaczają swoje terytorium. Spokojnie dzielą więc i rządzą,
owijając sobie wokół palca instytucję samorządu, kreując go na swój obraz i podobieństwo. Wzorem europosła Protasiewicza, mogliby utworzyć agencję konsultingową „Sami
Swoi”, tudzież przedsiębiorstwo zajmujące się outsourcingiem o wdzięcznej nazwie
„Pociotek”. Jako lokalni patrioci jednak, kurczowo trzymają się oni miejscowej marki,
tworząc przedsiębiorczą grupę o nieformalnej nazwie Olkusz sp. z o.o.

Olkusz to miasto unikalne. Na swoją wyjątkowość zasłużyło głównie
dlatego, że rządzi nim przypadek.
Nie jest to jednak taki zwykły przypadek, tylko Dariusz Przypadek.
I proszę go nie mylić z serialowym Jackiem Przypadkiem, bo
nasz bohater, parafrazując „Misia”
Barei, „z twarzy podobny jest
zupełnie do nikogo”. Zupełnie tak
jak kameleon, dzięki czemu może
udawać każdego, nie reprezentując
tak naprawdę żadnej grupy społecznej. I jak nie trudno się domyśleć,
wiele rzeczy w naszym mieście jest
właśnie dziełem przypadku.
Zapewne przez przypadek więc
zatrudnienie w miejskim urzędzie znajduje rodzina byłego
posła zaprzyjaźnionej partii czy
też obecnej posłanki tejże właśnie
formacji. Przypadkiem także jest
to, że w Olkuszu powstaje strefa
aktywności gospodarczej, która
publicznymi środkami w głównej
mierze wesprze istniejące już firmy, nie dając gwarancji na zwiększenie zatrudnienia. Przypadkowo
firmami tymi zarządzają zaś lokalni
działacze partyjni, wśród których

przypadkowo są też i radni. I jedyna
rzecz, która nie jest tu przypadkowa,
to fakt, że całe to grono stanowi
bandę sprytnych lisów.
Olkuski układ jest hermetyczny
niczym rtęć w termometrze, a pajęczyna wzajemnych powiązań z roku
na rok rozrasta się coraz bardziej.
Mimo tego, coraz częściej dochodzi
u nas do zgrzytów i walk. Wtedy też
zaczyna obwiązywać prawdziwe
prawo dżungli, w myśl którego silniejszy pożerają słabszych. Do akcji
wkraczają watahy żądnych krwi
wilków, a w zanadrzu czekają już
sępy i hieny, gotowe, aby dokończyć
dzieła, co też mogliśmy zaobserwować podczas ostatniego przewrotu
w Radzie Powiatu.
Wbrew pozorom najbardziej skuteczne w całej tej menażerii okazują
się być jednak pijawki, które w sposób wręcz doskonały opanowały
umiejętność drenażu publicznej
kasy. Potwierdzić mógłby to były
już wicestarosta, który po godzinach dorabiał w firmie swojej żony,
dokonując kontroli stanu technicznego budynku szkoły, które podlegała mu administracyjnie jako

urzędnikowi. Wisienką na torcie
jest jednak fakt, że wraz z byłym
starostą tak bardzo poświęcił się
pracy na rzecz powiatu, że teraz
obaj panowie będą musieli też
dostać po 30 tys. złotych ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Parafrazując znany reklamowy
slogan, można by powiedzieć, że
w olkuskich warunkach „Samorząd
to nie instytucja. – To styl życia!”.
A jaka jest w tym wszystkim rola
zwykłych mieszkańców? Mieszkańcy zaś traktowani są jak barany,
tudzież owieczki do strzyżenia, które raz na cztery lata można mamić
wizją zmian na lepsze. A biorąc pod
uwagę zwierzęce cechy olkuskich
włodarzy, nie sposób nie zrozumieć
faktu, że na schronisko dla zwierząt
potrafili oni przeznaczyć w budżecie dziesięć razy więcej środków
niż na pomoc socjalną dla ubogich.
W końcu nawet najwięksi drapieżnicy, muszą być przygotowani do tego,
aby spaść na cztery łapy w razie,
gdyby podwinęła im się noga…

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl
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do Posłów i Samorządowców Ziemi Olkuskiej
w sprawie obrony dzieci i młodzieży
m.in. przed ideologią gender.

W ostatnim czasie obserwujemy coraz bardziej natarczywe próby
wprowadzania ideologii gender do naszego życia. Propagatorzy
gender twierdzą, że człowiek powinien sam wybrać sobie
płeć i może ona ulegać zmianom w ciągu całego życia.
Zaprzecza to nie tylko naturze i godności ludzkiej, ale uderza również w nasze rodziny, kulturę i tradycję. Jest to próba
zmiany świadomości społecznej i powszechnie przyjętego systemu
wartości opartego na poszanowaniu godności człowieka, rodziny
i małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny.
Oprócz tego, w ostatnim czasie różne środowiska usiłują wprowadzić do polskich szkół
tzw. edukację seksualną typu B, która porusza intymne sfery życia człowieka w sposób
budzący głęboki sprzeciw. Ponadto działając
poprzez prawodawstwo tworzone są dokumenty pozornie służące ochronie, bezpieczeństwu
i dobru obywateli, które w rzeczywistości
zawierają elementy destrukcyjne. Ingeruje się
w nich m.in. w prawo do wychowywania dzieci przez rodziców, ogranicza wolność słowa
i możliwość wyrażania poglądów religijnych.
Dąży się również do zalegalizowania związków jednopłciowych i zmiany definicji rodziny
oraz zagwarantowania parom homoseksualnym
prawa do adopcji.
W związku z powyższym wyrażamy swój
stanowczy sprzeciw wobec promowania ideologii gender, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Sprzeciwiamy się również realizacji
programów nauczania opartych na założeniach
tej ideologii oraz próbom wprowadzenia do
polskich szkół tzw. edukacji seksualnej typu
B. Demoralizujący wpływ tego typu działań na nasze dzieci może być nieodwracalny. Dlatego apelujemy do Posłów na Sejm
RP oraz wszystkich samorządów Powiatu
Olkuskiego, a także osób prowadzących
jednostki oświaty, kultury, służby zdrowia,

a przede wszystkim do rodziców, nauczycieli
i wychowawców, aby wspólnie przeciwdziałać zgubnej dla młodego pokolenia ideologii
gender i nie ulegać naciskom nielicznych,
choć dobrze zorganizowanych środowisk,
które pod pozorem działań na rzecz równych
szans, dokonują niebezpiecznych zabiegów na
najmłodszym pokoleniu.
Ponieważ samorządy mają wpływ na funkcjonowanie szkolnictwa, apelujemy do Państwa o podjęcie stosownej rezolucji wyrażającej sprzeciw wobec tego typu działań.
Prosimy także o większą kontrolę nad programami edukacyjnymi realizowanymi na
terenie naszych gmin i powiatu. Apelujemy
do Państwa również o wyrażenie sprzeciwu
wobec uzależniania przyznawania środków
unijnych od promowania ideologii gender oraz
prób narzucania unijnych rozwiązań zastrzeżonych dla wewnętrznej polityki państw członkowskich. Ufamy, iż dobro naszych dzieci
i młodzieży skłoni adresatów tego listu do
działań ponad podziałami partyjnymi.

vv Monika Rusinek , Halina Wróblewska

FELIETON

Sposób na uczciwą kampanie wyborczą
Wiadomość o finansowych rekompensatach urlopowych, jakie wypłacono byłym olkuskim starostom, wywołuje wiele emocjonalnych komentarzy tak
w lokalnych mediach, jak i na internetowych forach.
Wyrażając swoją opinię na ten gorący i drażliwy
temat chciałbym zwrócić uwagę na aspekt problemu, który dla każdego samorządowca powinien być
szczególnie istotny.
Co cztery lata każdy z nas stara się przekonać wyborców do
swojej osoby, eksponując przede
wszystkim zamiłowanie do pracy społecznej czy wszelakiej
bezinteresownej pomocy bliźnim. Ci z kandydatów, którzy
zdołają przekonać elektorat do
swoich przymiotów, z satysfakcją i dumą zasiadają przez
najbliższą kadencję w samorządowych ławach. Chociaż nie
udało mi się dotrzeć do materiałów wyborczych odwołanych
starostów, można z całą pewnością przyjąć, że i oni reklamowali siebie jako ludzi pragnących działać na rzecz lokalnej
społeczności nie oczekując w
zamian specjalnych profitów.
W świetle podobnego przekonania nie ma większego znaczenia
fakt legalności wypłacanych
świadczeń, tym bardziej że nic
nie stało na przeszkodzie, aby
skorzystać z przysługujących
urlopów i uchronić powiatową kasę przed bulwersującymi wydatkami. Byłyby one z
pewnością mniej bulwersujące,
gdyby wycieńczeni dziś brakiem

ustawowego wypoczynku starostowie wtajemniczyli odpowiednio wcześniej wyborców w
swoje nadzieje i finansowe oczekiwania. Nie można wykluczyć
sytuacji, w której dobrotliwy
elektorat, zachęcony do tego
przez miejscowe autorytety,
uznałby tak uczciwie przedstawione wymagania za słuszne,
czemu dałby wyraz entuzjastycznym poparciem szczerych
do bólu kandydatów. Reklama
wyborcza poszła jednak innym
torem, dlatego cała ta sprawa
jest wielką kompromitacją olkuskiego samorządu, dającą cenną
pożywkę jednemu z bardziej
niechętnych mu dziennikarzy.
Ów sam niedoszły samorządowiec traktuje wszystkich rajców
bez wyjątku jak ludzi oderwanych od lokalnej społeczności upatrując w nich monstra
wyhodowane w specjalnych
inkubatorach, gdzie wszczepia
się geny krętactwa, oszustwa ,
pazerności i obłudy. Niestety,
sytuacja w której tak prosto
inkasuje się równowartość prawie dwuletniej pensji niejedne-

go z olkuszan sprawia, że coraz
natarczywiej będzie można lansować podobną tezę. Jest ona
tym wygodniejsza, im trudniej
będzie nam dostrzec prawdziwe przyczyny opisywanego zjawiska. Honorowe czy etyczne
zachowania to w naszym życiu
społecznym towar ciągle deficytowy, dlatego dużą wyrozumiałością cieszą się postawy, u
źródeł których leży przekonanie
o konieczności wykorzystywania nadarzających się okazji, bo
szybko albo wcale mogą się już
nie powtórzyć. Zgodnie z tym
przekonaniem, nie przekreślam
dalszej samorządowej kariery
odwołanych urzędników, mając
jedynie cichą nadzieję, że w
kampanii wyborczej będą się
reklamować w podpowiadany
przez mnie sposób.

vv dr Robert Herzyk
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Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od
poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są
bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.
Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest
nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent
może uzyskać u swojego lekarza POZ we właściwym
oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.
Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.
Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• telefonicznie,
• a w przypadkach medycznie uzasadnionych
– w domu pacjenta.
W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni
powszednie w godz. 18.00 – 8.00 pacjentom przysługują
także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej

przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające
z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez
pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.
Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania,
może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.
W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do
szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać
w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu
zdrowia, gdy:
• nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia
lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty
nie przyniosły spodziewanej poprawy
• zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni
może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie
ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
• zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np.
kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką,

Grupa NOWY SZPITAL to:
13 szpitali

3700 pracowników

109 oddziałów

85 000 hospitalizacji (2012 r.)

szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
• bóle brzucha, nieustępujące mimo
stosowania leków rozkurczowych
• bóle głowy, nieustępujące mimo
stosowania leków przeciwbólowych
• biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci
lub osób w podeszłym wieku
• nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
• zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby
samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).
Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Zespółu Ratownictwa Medycznego – 112 lub 999.
Zgodnie z kontraktami podpisanymi przez POZ z oddziałami
NFZ w nagłych zachorowaniach w godzinach od godziny
800-1800 choremu porady powinien udzielić lekarz rodzinny
w dniu zgłoszenia w POZ , do którego pacjent jest zapisany.
W takim przypadku pacjent nie powinien być odsyłany do
ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu

Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów
Dlatego:

zmieniamy się dla pacjentów
inwestujemy w szpital

212 poradni specjalistycznych

655 000 osób objętych opieką medyczną

2250 łóżek szpitalnych

MOK OLKUSZ
3.02.–14.02.2014
Ferie 2014
21.02. Godz. 18.00
Uroczystość wręczenia nagród
„Cordis Nobilis”

KINO ZBYSZEK
„WĘDRÓWKI Z DINOZAURAMI” 3D (dubbing)
PROD. AUSTRALIA/USA/WIELKA BRYTANIA
31 I, 2-4 II, 6 II GODZ. 17.00
1 II GODZ. 11.00 • 5 II GODZ. 15.00

„SKUBANI” 3 D (animacja) PROD.USA
7, 9-11 II GODZ. 17.00
8 II GODZ.11.00 • 12 II GODZ. 15.00
„ZNIEWOLONY” PROD.USA
7, 9-13 II GODZ. 19.00 • 8 II GODZ.16.00
„JACK STRONG” PROD.POLSKA
14 II GODZ.13.00 , 21.30
15 – 19 II GODZ.17.00 , 19.15.
20 II GODZ.19.00 , 21.00
„PIŁKARZYKI ROZRABIAJĄ” 3D
PROD. ARGENTYŃSKO - HISZPAŃSKA
21 II GODZ. 11.00
22 – 25 II GODZ. 17.00
„ROBOCOP” PROD.USA
21 II GODZ. 21.00
22 – 26 II GODZ. 18.00 • 27 II GODZ. 19.00
„ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DOLINY” 3D
PROD.BELGIJSKO/FRANCUSKA
28 II ; 02 - 04 III GODZ. 17.00
1 III GODZ. 11.00
„POD MOCNYM ANIOŁEM” PROD.POLSKA
28 II ; 02 – 04 III GODZ. 19.00
1 III GODZ. 15.00

250 mln zł

dbamy o bezpieczeństwo ﬁnansowe szpitala

łączna wartość kontraktów z NFZ (2012 r.)

WYDARZENIA KULTURALNE

„W UKRYCIU” PROD. POLSKA
1 II GODZ. 20.00
31 I, 2-4 II GODZ. 19.00

poszerzamy zakres świadczonych usług

OLKUSZ

„Mechanik” z przemysłem pod rękę

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu stawia na ścisłą współpracę z pracodawcami. Popularny
„Mechanik” – największa szkoła zawodowa w powiecie olkuskim, realizuje zasadę „od
stażu do sukcesu” oraz „od stypendium do dobrych zarobków”.

Szkoła współdziałając z przedsiębiorstwami, wdraża proces kształcenia umiejętności zawodowych
zmierzający do tego, aby z ucznia
uczynić mistrza.
Rozwojowi zawodowemu uczniów
„Mechanika” sprzyjają stypendia
fundowane dla nich przez firmy.
W ubiegłym roku szkolnym pięciu
najlepszych uczniów klasy drugiej
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w ZS Nr 1, kształcący się w zawodzie ślusarz otrzymali stypendium
od Przedsiębiorstwa Współpracy Gospodarczej Krakservis Sp.
z o.o, które będą dostawać co
miesiąc przez półtora roku.
Uczniowie odbywali zajęcia praktyczne w firmie. Po ukończeniu
szkoły mają gwarancję zatrudnienia.
W bieżącym roku szkolnym
uczniowie klasy drugiej w zawodzie ślusarz, spełniający wymienione warunki także przystąpili
do projektu a uczniowie klasy

trzeciej o adekwatnym profilu
kontynuują praktyki zawodowe
w firmie.
Profil ślusarz został uruchomiony
w „Mechaniku” na zamówienie
firmy Krakservis, która także
wspomaga finansowo szkołę i promuje zawód ślusarza.
Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem przynosi obopólne korzyści. Zajęcia praktyczne prowadzone w Krakservisie pozwalają
na wzajemne poznanie potrzeb
uczniów i przyszłego pracodawcy.
Pomagają uczniom podnieść umiejętności zawodowe wymagane na
rynku pracy. Firma zyskuje dobrze
wykwalifikowanych fachowców.
„Szkoła zawodowa i pracodawcy
wzajemnie się uzupełniają i po
drodze im do wspólnego celu,
jakim jest dobre funkcjonowanie
gospodarki w regionie olkuskim.
W procesie łączenia praktyki
z teorią i kształcenia specjalistów,
na których pracodawcy zgłasza-

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

ją zapotrzebowanie, niezbędne
jest wzajemne wsparcie szkoły
i przedsiębiorstwa. Wspólnie
planowana ścieżka zawodowa
wymaga elastyczności ze strony
szkoły i otwartości ze strony firmy. Realizacja ścieżki zawodowej
jest sukcesem tak ZS Nr 1, jak i firmy Krakservis” – mówi Aldona
Nowicka, Dyrektor „Mechanika”.
„Szkoła idzie z przemysłem pod
rękę. Przez tę symbiozę łatwiej
nam uwierzyć w siebie, czujemy
się bezpieczniejsi na rynku zatrudnienia” - dopowiadają stypendyści.
Ścisły związek szkoły z pracodawcą został podkreślony 10
stycznia 2013 r. na konferencji
„Nowoczesna szkoła zawodowa
odpowiedzią na potrzeby pracodawcy” zorganizowanej we
współpracy ZS Nr 1 w Olkuszu,
Powiatowym Urzędem Pracy
w Olkuszu i Biurem Projektu
„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Podczas

spotkania zaproponowano pracodawcom działanie polegające na
wspólnym tworzeniu programów
praktyk zawodowych, wspieraniu szkoły w zakresie poszerzenia
bazy dydaktycznej oraz współdziałaniu w zakresie kształcenia
w zawodach wskazanych przez
pracodawcę.
Wspólna droga szkoły zawodowej
i pracodawcy jest jednym z najważniejszych zadań na rynku
pracy powiatu olkuskiego, które
aktywizuje lokalną gospodarkę,
wspomaga pracodawcę w poszukiwaniu pracowników a szkole
umożliwia zaprezentowanie swojej
oferty dydaktycznej.

vv Iwona Rams
ZS Nr 1 w Olkuszu

WOLBROM
Sprzedam działkę o pow 710 m2 zabudowaną
budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow 460 m2
do dalszej rozbudowy do 600 m2.
Pełna dokumentacja, ważne pozwolenia na budowę, duży parking na działce na ok 12 samochodów
wszystkie media, 100m od Rynku.
tel. 500 749 505
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FERIE

Raport z Ferii w Moro 2014

Na strzelnicach ponad 100 dzieci, rodziców i dziadków. Słońce,zima, choć pogoda wiosenna. Już 7 raz miłośnicy militariów i wozów strażackich, wypoczywali, walczyli wraz z służbami mundurowymi. Uczestnicy policyjno-strażacko-wojskowych ferii mogli postrzelać z asg,
paintballa, broni pneumatycznej. Zapoznać się z wyposażeniem, oporządzeniem, sprzętem straży pożarnych, wojska, straży ochrony kolei.
Herbatka robiona przez Panią Martę i słodycze od Maćka Wołocha rozgrzewała wszystkich.

Dzieciaki mogły przejechać się
samochodami strażackimi, przymierzyć kamizelki taktyczne grupy sok z Krakowa i Olkusza, zapoznać się z replikami broni Klubu
Żołnierzy Rezerwy LOK Olkusz.
Dzielnie walczono o Puchary Posła
Jacka Osucha i Burmistrza Miasta
Bukowno – naszego dobrego Gospodarza. Na twarzach uczestników
gościł uśmiech i zadowolenie. Aby
nie zgłodnieć Panie Karolina i Ela
podawały przepyszne gorące posiłki
ze stołówek pracowniczych koksowni Przyjaźń i huty ZGH Bolesław.
Dodatkowo podchody Eli, paintball,
pokazy gaszenia pożaru, ratownictwa, medyczne, interwencyjno-operacyjne. Kiełbaski z ogniska od Jana
Wołocha i Pani Anetki. A przy ognisku niezastąpiony dziadek Zbyszek.
Słodycze dla najmłodszych i oponki
z PSS. Na stanowiskach strzeleckich
Boguś, Gabryś, Grzegorz, Mateusz,
August, Łukaszy dwóch, Andrzej,
Kamil, Tomek.
Serdeczne podziękowania za wkład,
pracę i pomoc przy współorganizacji ferii: Wojskowej Komendzie
Uzupełnień z Krakowa, Ochotnicza Straż Pożarna Podlipie Prezes
Todor Robert, Naczelnik Frycz
Gabriel wraz z Zastępem Druhów,
Ochotnicza Straż Pożarna Bukowno
Stare Prezes Maciej Skupień wraz z
Zastępem Druhów, Ochotnicza Straż
Pożarna Bukowno Bór Prezes Wal-

demar Śledziński wraz z Zastępem
Druhów, Ochotnicza Straż Pożarna
Bukowno Miasto, Naczelnik Zając
Krzysztof wraz z Zastępem Druhów, Ochotnicza Straż Pożarna
Myślachowice. Straż Ochrony Kolei
Komendant Zdzisława Mędrek oraz
Grupa Specjalna z Krakowa SOK,
Klub Żołnierzy Rezerwy- LOK
Olkusz kapitan Andrzej Jabłoński
st.sierżant Bogusław Sorodnik,
Liga Obrony Kraju chorąży Zdzisław Poczęsny, Związek Strzelecki
Rzeczypospolitej inspektor Marek
Olczyk, chorąży Mateusz Jedynak
Dowódca Grupy Bukowno, chorąży
August Pasztaleniec Dowódca Grupy
Olkusz,sierżant Kamil Skrzypczyk,
sierżant Gabriel Litwińczuk, sierżant
Łukasz Jedynak, porucznik Tomasz
Lipiński, strzelec Karolina Jedynak,
strzelec Ela Jedynak, strzelec Wiktor
Lipiński. Fundacja Strzelecka Prezes
mł.insp. Paweł Wasążnik, Marzena
Wiatrowska, Komendant Podokręgu
ZSR mł.insp. Grzegorz Lipiński.
Dziękujemy i Jesteśmy wdzięczni
sponsorom:
FHP WOŁOCH Artykuły Spożywcze za kiełbaski, artykuły spożywcze
i słodycze,
BOLTECH Sp.z.o.o. Za wsparcie
materialne- Prezes Józef Sarecki
Firmie Cateringowej-Zakład Usług
Gospodarczych Sp.z.o.o. W Dąbrowie Górniczej- Prezes Romuald
Rożyński- p.Kierownik Beata

Kubat,August Pasztaleniec pracownik Koksowni-ciepłe posiłki bigos
myśliwski, grochówka wojskowa,
przepyszny gulasz, Firmie Gastronomicznej „Związkowiec” Prezes
Marzena Pęgiel, oraz Jan Kajda za
kiełbaski smażone, FH Anetka za
kiełbaski na ognisko, Zakładom Mięsnym SILESIA za kiełbaski- Ania
Oleś, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Olkuszu – Prezes
Regina Trepka, Janusz Dudkiewicz,
Zbigniew Pasierbiński- wsparcie,
Firma PWL-TEL Paulina i Grzegorz
Lipińscy, Spółdzielni PSS Społem
w Olkuszu – Prezes Grażyna Kulig
za słodycze, bułki oponki dla dzieci,
Piekarni Złoty Róg Jerzy Jochymek
za pieczywo- chleby i bułki,

Auto Jamir s.c. Jacek Zwoliński,
Mirosław Zwoliński, ZKG KM
Prezes Wojciech Gleń za autobus,
MNZZ Górników przy ZGH Bolesław- Przewodniczący Jan Kajda,
NSZZ Solidarność przy ZGH
Bolesław- Przewodniczący Tomasz
Zaborowski, MSNZZ Pracowników
Koksowni Przyjaźń – Przewodniczący Jarosław Gałka- August Pasztaleniec.
Dziękujemy: Poseł na Sejm RP
Lidii Gądek za patronat, Poseł na
Sejm RP Jacek Osuch za patronat
i puchary, Starosta Powiatu Olkuskiego Barbara Rzońca, Wicestarosta Paweł Piasny za patronat i nagrody, Burmistrz Miasta
Bukowno Mirosław Gajdziszewski

za patronat, puchary, Sekretarz
Marcin Cockiewicz, Burmistrz
Miasta i Gminy Olkusz Dariusz
Rzepka za patronat i autobus.
Wszystkim pozostałym jesteśmy
ogromnie wdzięczni i bardzo
dziękujemy.

Zapraszamy już na Rodzinny Piknik
Strzelecki 15 czerwca podczas Dni
Bukowna.
vv Chorąży Mateusz Jedynak
Chorąży August Pasztaleniec

FELIETON

Tresowanie Polaka
Żyjemy w dziwnych czasach, gdy elity europejskie wszystkimi siłami chcą wymazać z naszego dorobku kulturowego
podstawowe zasady Cywilizacji Łacińskiej. Lewica prowadzi
brutalną walkę o nasze umysły, której celem jest budowanie
nowego ładu społecznego, opartego na niesprawiedliwym
egalitaryzmie, konformizmie i hedonizmie.
Podobnie dzieje się w Polsce. Od jakiegoś czasu, „oświeceni” politycy, artyści, ludzie nauki czy celebryci mówią
nam jak mamy myśleć i mówić, na
kogo głosować i co jest dobre, a co
nie. Indoktrynacji są poddawane już
małe dzieci. Mówię tutaj oczywiście
o osławionym już gender, który jest
właściwie oddzielną ideologią – ideologią równości płci. W myśl tych
poglądów chłopcy MUSZĄ być
przebierani w sukienki i buciki na
obcasach oraz bawić się lalkami,
podczas gdy dziewczynki, ubrane jak
chłopcy, bawią się w wykonywanie
typowo męskich zawodów. Nie ma już
też „mamy” i „taty” tylko „rodzic1”
i „rodzic2”. W ramach takich zajęć
dzieci spotykają się z transwestytami
czy homoseksualistami, którzy tłumaczą im, że płeć, normy i dewiacje
seksualne to rzecz względna i mogą ją
dowolnie zmieniać, nawet kilkukrotnie w ciągu swojego życia, w zależności od tego, jak jest im wygodnie.
Na zachodzie Europy dochodzi już do
takich sytuacji, gdzie 6-letnie dzieci
uczą się czym jest orgazm oraz jak
się masturbować! Słuszną radę dał im
George Orwell – jeśli chcesz zapanować nad umysłami ludzi, okiełznaj ich
seksualność.
Bronią na nieco starszych jest dzisiaj
coś innego. Polaka tresuje się wtłaczając mu do głowy poprawność
polityczną. Odbywa się to na zasa-

dzie taktyki kija i marchewki. Kiedy
postępujesz tak jak sobie tego życzą,
jesteś prawdziwym, nowoczesnym
Polakiem, a jeżeli grzecznie płacisz
podatki i sprzątasz po swoim psie,
może nawet nazwą Cię patriotą. Kiedy
jednak wolisz myśleć samodzielnie
i nazywasz rzeczy po imieniu, stajesz
się groźnym faszystą, rasistą i antysemitą. Marksiści kulturowi, krzewiciele
poprawności politycznej opanowali
prasę, radio, telewizję i instytucje
oświaty. Dlatego też osłabia się rodzinę, aby trudniej było przekazywać
dzieciom konserwatywne wartości
i zasady, powszechnie respektowane
w kulturze zachodu. Ten współczesny kulturkampf zatacza tak szerokie
kręgi, że obawiam się, że wkrótce niepoprawnie będzie nazywać przyprawę
„pieprz czarny” – powinno się powiedzieć „kopuluj afroamerykaninie”.
Musimy pamiętać, że cywilizacja
europejska, której zawdzięczamy
wszystko co nas otacza, powstała na
trzech filarach: uniwersalnej religii
chrześcijańskiej, prawu rzymskiemu
oraz etyce greckiej. Każdy, kto się
przez chwilę zastanowi dojdzie do
wniosku, że te podstawy są dzisiaj
burzone. Od kilkunastu lat trwa regularna wojna z Kościołem, tak aby go
skompromitować i odebrać mu jakąkolwiek rolę w społeczeństwie. Prawa
w „nowoczesnych” państwach są tworzone z pominięciem podstawowych

zasad łacińskich, takich jak np. Volenti
non fit iniuria, a etykę helleńską zastępuje się nową, marksistowską zasadą,
że wszystkie reguły moralne są płynne
i zależne.
Celem lewicy, która stosuje te praktyki jest jedno – całkowite zniszczenie
i wyrugowanie ze świadomości polaka
kultury i cywilizacji łacińskiej. Dzieje
się tak dlatego, że oni dążą do zbudowania nowego światowego porządku,
opartego na centralnym planowaniu
i kontroli każdego aspektu życia
ludzkiego. Jak słusznie stwierdził
Stanisław Żółtek, nie zauważamy tego,
ponieważ wolność jest nam odbierana
w małych kawałkach. Celem tej wojny
są nasze umysły. Aby się przed nimi
obronić, nie trzeba wiele – wystarczy
MYŚLEĆ SAMODZIELNIE.…

vv Conrad Gadomski
knpolkusz@wp.pl

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu
knpolkusz@wp.pl
knpolkusz.cba.pl
facebook.com/KNP.Olkusz

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

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 dofinansowaniem 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

FIRMA BUDOWLANA

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

oferuje wykonanie:

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

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Warsztat mechaniczny:

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

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

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

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

www.maxirent.pl

biuro@maxirent.pl

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lutego 2014 r. ustalam
środę każdego tygodnia, dniem wewnętrznym dla Wydziału
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
W tym dniu interesanci nie będą przyjmowani.
W pozostałe dni tygodnia Wydział Architektury i Budownictwa
obsługuje interesantów w następujących godzinach:
- poniedziałek od 7.00 do 17.00
Starosta
- wtorek, czwartek, piątek od 7.00 do 15.00.
Barbara Rzońca

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

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

WIOSNĄ ZAPRASZAMY
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI
W PROMOCYJNEJ CENIE

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

POLICJA
• 01.02. Kradzież tablic rejestracyjnych w Olkuszu
Z parkingu na osiedlu Młodych w Olkuszu nieustalony do chwili obecnej sprawca ukradł z samochodu marki Audi A4 komplet
tablic rejestracyjnych na szkodę wolbromianki.
• 01-03.01 Olkusz. Włamanie do serwisu elektronicznego
W okresie od 1. do 3. lutego 2014 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca włamał się do pomieszczenia serwisu
elektronicznego w Olkuszu, z którego ukradł dwa tablety oraz
kilkanaście sztuk telefonów komórkowych. Straty w wysokości
około 7 tysięcy złotych poniósł mieszkaniec Troksa.
• 03.02. Olkusz. Zabezpieczono nielegalną broń gazową i amunicję			
Dzielnicowi z komendy w Olkuszu uzyskali informację, że jeden z mieszkańców gminy Olkusz może posiadać nielegalnie
broń. 3 lutego 2014 roku policjanci przeszukali pomieszczenia
mieszkalne i znaleźli pistolet gazowy, magazynek oraz 46 sztuk
amunicji, które zabezpieczyli.
• 04.02. Pijany policjant spowodował wypadek
Około godziny 17.00, po uzyskaniu zgłoszenia od mieszkańców powiatu olkuskiego, w miejscowości Załęże policjanci
podjęli działania wobec właściciela pojazdu który kierując
samochodem, stracił panowanie nad nim i zjechał do przydrożnego rowu. Przeprowadzone czynności i zebrany materiał
dowodowy pozwolił na ustalenie, że kierującym był funkcjona-

INFORMACJA

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

-

riusz Policji. 6 lutego Prokurator Rejonowy w Olkuszu przedstawił policjantowi zarzut z art. 178a§1 kodeksu karnego. W przypadku udowodnienia winy policjantowi grozi kara pozbawienia
wolności do 2 lat. Funkcjonariusz, któremu przedstawiono zarzut, to 37-letni mężczyzna, pracujący w komendzie w Olkuszu
(12. lat służby), przebywający w tym dniu na tzw. „wolnym”.
5 lutego br. Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu wszczął
postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia policjanta ze służby ze względu na oczywistość popełnionego czynu.
6 lutego br., po przedstawieniu zarzutu w prokuraturze, komendant zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych na
okres 3 miesięcy.
• 04.02. Kradzież samochodu w Olkuszu
Z parkingu przy ulicy Legionów Polskich skradziono VW Passata. Straty około 15000 zł poniosła mieszkanka Olkusza. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z Olkusza.
• 05.02. Olkusz. Kradzież paliwa
Na ulicy Buchowieckiego nieustalony do chwili obecnej
sprawca wyłamał klapę zabezpieczającą zbiornik z paliwem
w autobusie i ukradł 350 litrów oleju napędowego na szkodę
olkuszanina. Kodeks karny za kradzież z włamaniem przewiduje
karę pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Komunikaty
1. Policja poszukuje sprawców uszkodzenia barier ochronnych
na środkowym pasie rozdzielającym jezdnie na DK 94 w Olkuszu (na wysokości stacji paliw Orlen). Do zdarzenia doszło
w dniach 10-11.01.2014r. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są kontakt pod nr tel. 32 6478 235 lub 997.
2. Policja poszukuje świadków, którzy byli pasażerami busa relacji
Osiek – Bolesław w dniu 7 stycznia br. w godzinach wczesnorannych. Kierujący tym pojazdem był nietrzeźwy. Osoby, które
jechały minibusem proszone są o kontakt pod nr tel. 32 6478
269 lub 997
3. Policja poszukuje sprawcy uszkodzenia barier ochronnych na
środkowym pasie rozdzielającym jezdnie na drodze krajowej
94 w Olkuszu (na wysokości stacji paliw Orlen). Do zdarzenia
doszło w dniach 18-19.01.2014 r. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat proszone są kontakt z prowadzącym sprawę, nr tel. 32 647 82 34 lub 997.
4. Policja poszukuje sprawcy uszkodzenia kompletu znaków na
wyspie azylu (m.in. znaku nakaz jazdy z prawej strony) na drodze krajowej 94 w Zedermanie. Do zdarzenia doszło w dniach
18-19.01.2014r. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje
na ten temat proszone są kontakt z prowadzącym sprawę,
nr tel. 32 647 82 35 lub 997.

Część wniosków z debat przeprowadzonych
w Golczowicach i Bolesławiu została zrealizowana
Jeden z problemów podniesionych przez mieszkańców na debacie społecznej w Golczowicach, która odbyła się w dniu 22. listopada 2013 roku dotyczył wyłączania
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klucze. Komendant komisariatu w Kluczach
w grudniu 2013 roku w tej sprawie skierował do władz samorządowych pismo.
W styczniu otrzymał odpowiedź z Urzędu Gminy w Kluczach z informacją, że została
podjęta decyzjao przywróceniu poprzedniego czasookresu oświetlenia ulicznego.
Debata społeczna w Bolesławiu zaowocowała szeregiem wniosków z różnych obszarów. Informowaliśmy o nich na naszej stronie internetowej i za pośrednictwem
lokalnych mediów. Oto informacja o ich realizacji:
• W kwestii oznakowania barier przydrożnych elementami odblaskowymi wzdłuż kanału w rejonie ulic Kluczewskiej,
Wyzwolenia i Pleścińskiej policjanci ruchu drogowego przeprowadzili lustrację. Ustalono, że zarządcą tego terenu
jest ZGH Bolesław. W styczniu sporządzone zostało wystąpienie do ZGH w sprawie ewentualnego oznakowania
barier.
• W sprawie bezdomnych psów stwarzających zagrożenie dla mieszkańców gminy sporządzono wystąpienie do
urzędu gminy w Bolesławiu. Dwa wałęsające się psy zostały odwiezione do schroniska dla zwierząt.
• Wniosek dotyczący wjeżdżania i parkowania pojazdów w rejonie totolotka w Bolesławiu przy ulicy Głównej, mimo
zakazu ruchu w obu kierunkach (za wyjątkiem mieszkańców tej ulicy) jest doraźnie realizowany przez patrole
prewencyjne i w ramach obchodu dzielnicowego.
• Odnośnie poruszania się pojazdów z nadmierną prędkością po ulicy Laskowskiej w Bolesławiu policjanci ruchu
drogowego kilkakrotnie kontrolowali samochody na tej ulicy.

Ruszyła akcja
„Bezpieczne Ferie”

Uczniowie spędzają ostatnie godziny w szkolnych ławkach i myślą już o feriach, które rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Dlatego też, w tym tygodniu, policjantka
Zespołu ds. Nieletnich oraz dzielnicowi odwiedzili kilkanaście szkół podstawowych naszego powiatu i rozmawiali
z dziećmi o bezpiecznym wypoczynku zimą. Najmłodsi
usłyszeli od policjantów m.in. jak zachować się w sytuacji, gdy załamie się lód, w jakich miejscach zjeżdżać
na sankach, jak reagować, gdy „obcy” zapuka do drzwi.
Policjanci przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa oraz numerach alarmowych. Życząc dzieciakom wspaniałych ferii policjanci rozdali w szkołach
plakaty „Bezpieczne Woda” (edycja zimowa).
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OLIMPIADA ZIMOWA w SOCZI i WALENTYNKI
Choćby człowiek chciał być na czasie i napisać coś
o nowościach numizmatycznych z okazji Zimowej
Olimpiady w Soczi, która właśnie jest w trakcie, to
zawsze coś innego się trafia. Dopiero co odbyły się w
Berlinie w dniach 7-9 lutego Międzynarodowe Targi
Monet. Jak zawsze, to już rutyna – dla każdego coś
miłego. Oczywiście, nie brakowało wszelkiej maści
nowości. Cóż z tego, jeśli potencjalni kolekcjonerzy jak
gdyby zorientowali się, że ktoś ich robi w konia. Nowe
monety srebrne i złote tzw. Lustrzanki cieszą się umiarkowanym zainteresowaniem. Tematyka jest przeogromna. Daje się jednak zauważyć, zwiększające się
zainteresowanie monetami obiegowymi. Cały świat
używa monet obiegowych, bo musi za coś robić
zakupy i to właśnie są prawdziwe monety. Reszta w
większości to prywatna produkcja, obliczona na zysk.
Wszelkie zatem nowości już od kilku lat po jakimś
czasie jak minie euforia, wracają do ceny kruszcu. I tu
nie ma zmiłuj się. Produkcja naszej polskiej mennicy,
pomimo imponującej ekspozycji (mam tu na myśli
walory, nie stoisko), budziła raczej zażenowanie).
Wyglądało to na trzeci świat (bo takim w końcu

jesteśmy). Efektowne, piękne, nowatorskie, ale blask
raczej fałszywy. Po prostu tandeta. Bo i jeleń na rykowisku może być zjawiskową sztuką, ale tylko wówczas
kiedy nie udaje pełnej krwi araba. Nasza mennica, dla
zysku produkuje świecidełka i wmawia kolekcjonerom,
że oferuje im unikaty. Może jeszcze 15 lat temu, byśmy
się na to nabrali. Dzisiaj już chyba nie.
Najwięcej zainteresowania budzili wystawcy „prawdziwych” monet. Firmy prywatne, które nie uległy modzie
i wykorzystały czas na zgromadzenie oferty monet od
czasów najdawniejszych do lat 70-tych. Piękne stany
monet uzyskiwały i uzyskują niespotykane dotychczas
ceny. Mija powoli fascynacja modą i powraca szacunek
i cena klasycznej numizmatyki. Bo czyż normalne jest,
żeby monety wyprodukowane wczoraj, w nakładach
olbrzymich, które nigdy nie były w prawdziwym
obiegu, uzyskiwały większe ceny i popyt niż monety
sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset lat? Klasyczne
piękno zawsze było w cenie i nie zaszkodzi mu ani
nachalna reklama nowości, ani propaganda nie mająca
nic wspólnego z uczciwym kolekcjonerstwem. Kolekc-

joner to ten co zbiera świadomie i niekoniecznie dla
zysku. Jak śmiem twierdzić, zysk przychodzi sam
w wyniku włożonej pracy i cierpliwości jaką trzeba
sobie zarezerwować w momencie decyzji o budowaniu kolekcji.
W chwili obecnej jest jeszcze czas na nabywanie monet
z okresu międzywojennego, okresu PRL, tak
obiegowych w pięknych stanach jak i srebrnych.
Można jeszcze tanio kupić polskie monety próbne
(niski nakład i nie wysoka cena). Nie należy również
lekceważyć zwykłych monet z niedrogich kruszców.
Tych monet nie produkuje „rzemiosło”, bo im to się nie
opłaca.
Dla podniesienia sobie jednak adrenaliny, nawet ja
skusiłem się na monetkę z Palau „serduszko” z perełką
(KM.175). Widoczne na zdjęciu 5 dolarów z 2008 roku.
Moneta wybita ze srebra (25 gram) próby 925 w niewielkim nakładzie 2500 sztuk ozdobiona prawdziwą
perłą jest idealnym prezentem dla pani z okazji „Walentynek” w dniu 14 lutego.

“Everything for you” czyli “Wszystko dla ciebie”.
Urzekająca moneta kolekcjonerska w kształcie serca o niesamowitej tematyce – uczuciu miłości – dla zakochanych i nie tylko.
Idealna na upominek i do wielu zbiorów tematycznych. Doskonałe trio – idealne połączenie artyzmu i walorów inwestycyjnych:
• perła o uwodzicielskiej mocy,
• oryginalny projekt niskonakładowej monety,
• emocje dotyczące najpiękniejszych symboli miłości i sympatii.

Jednym słowem perfekcyjny i oryginalny prezent dla kogoś wyjątkowego. Dwa gołąbki, kwiaty róży, perła na wyciągniętej dłoni. Projektant tej monety to prawdziwy
“architekt pozytywnych emocji”.
Podobno róża jest kwiatem miłości, zapach jej kwiatów odurza i urzeka. Do opisania zapachu róż brakuje słów. Prawdziwe kwiaty szybko więdną, moneta urzekać będzie
przez lata. Powinna przemawiać sama i podpowiadać, że jest czas na myśli, czas na marzenia, czas na śmiech i czas na miłość, by można się cieszyć prawdziwymi i trwałymi
skarbami życia.
Perła jest niespotykanym dodatkiem do monety. Perły bowiem fascynują ludzi od tysięcy lat. Nie dziwi to teraz i mnie, że moneta z perłą przyciągnęła i moją uwagę.
Moneta kwalifikuje się do wielu zbiorów tematycznych, monety z dodatkami w postaci prawdziwych pereł cieszą się dużą popularnością i szybko znikają z rynku numizmatycznego.
W konkluzji tylko jedno – jak jest ku temu okazja, a żyjemy w kraju w którym niewielu stać na sznur prawdziwych pereł – podarujmy swoim paniom choćby monetę z
prawdziwą perłą. Oddajmy im swoje serce jak na otwartej dłoni i doceńmy to, że są one takimi właśnie perełkami, które jeśli upuścisz to bardzo trudno potem znaleźć. Jeśli
już ta perła leży na naszej dłoni to szanujmy to i dbajmy o nią.

O monetach z olimpiady
w Soczi i monetach zagranicznych
o tematyce Soczi 2014
następnym razem.
Może i my będziemy
świętować jakieś medale ?

www.marczukiewicz.pl
tel. 691 364 130
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SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Sławomir Ostachowski

Alicja Ostachowska

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

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.

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

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

www.torcik.com

STOPNICA
Mariusz Bąk

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

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

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

