
Obszar miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom
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OLKUSZ, ul. Sławkowska 22OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

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

UWAGA !!! ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ STRONĄ INTERNETOWĄ - www.gwarekolkuski.pl - SPRAWDŹ !!!!!

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
• miał

WIOSENNA

OBNIŻKA CEN!!!
WIOSENNA

OBNIŻKA CEN!!!
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

• pełny zakres usług • szybko • dokładnie  •

KASY FISKALNE
SERWIS LAPTOPÓW

NAJWIĘKSZY WYBÓR
LIQUIDÓW

I e-PAPIEROSÓW 

BIEDRONKA ul. Sławkowska 13, Olkusz 

LOMBARD

www.lombard.olkusz.pl www.lombard.olkusz.pl 

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884

Czynne: 1000-1800

ATRAKCYJNE
CENY ZŁOTA!!!
od 100 do 120zl za gram

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

INFORMACJA: 
tel. 792 447 442, www.rm-instal.pl
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz

ZAINWESTUJ W ENERGIĘ SŁONECZNĄ
DOPŁATY DO 40% 
DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH.
PRODUKUJ WŁASNY SŁONECZNY PRĄD!
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POWIATOWY URZĄD PRACY W OLKUSZU ZAPRASZA OSOBY  
NIEPEŁNOSPRAWNE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „JUNIOR”

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:
•	 wiek	do	25	lub	do	27	r.	ż.	w	przypadku	osób,	które	ukończyły	szkołę	wyższą,
•	 orzeczony	stopień	niepełnosprawności	lekki	lub	umiarkowany		
(orzeczenie	wydawane	przez	Powiatowy	Zespół	ds.	Orzekania	o	Niepełnosprawności	lub	ZUS),

•	 status	osoby	bezrobotnej,	zarejestrowanej	w	urzędzie	pracy.
WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE A ZYSKASZ: 

•	 możliwość	odbycia	6-miesięcznego	stażu,	w	ramach	którego	za	każdy	pełny	miesiąc	otrzymasz:		
-	1444,43	zł	netto		jeśli	posiadasz		umiarkowany	stopień		niepełnosprawności			
-	1294,43	zł	netto	jeśli	posiadasz		lekki		stopień		niepełnosprawności		

•	 wsparcie	doradcy	zawodowego
Zgłoś	się	osobiście	do	Powiatowego	Urzędu	Pracy	w	Olkuszu,	
pok.	2,3,6		lub	telefonicznie	32/	643-43-48	w.	235,	239,246

PORADNICTWO ZAWODOWE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OLKUSZU
• Nie wiesz jak napisać CV i list motywacyjny? • Boisz się rozmowy kwalifikacyjnej? • 
• Nie wiesz jak i gdzie szukać pracy? • Masz trudności ze znalezieniem pracy? •
Skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego!!!!!! miejsca w którym można zdobywać wiedzę niezbędną w poszukiwaniu zatrudnienia, 
rozwijać umiejętności uczenia się, myślenia o sobie w kategoriach pozytywnych i decydowania o sobie.

Doradca zawodowy pomoże Ci:
• W rozpoznaniu własnego potencjału zawodowego, tj. zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji psychofizycznych; 

• w określeniu celów zawodowych oraz ustaleniu indywidualnego planu działania; 

• we wzmocnieniu poczucia własnej wartości i doskonaleniu umiejętności interpersonalnych, np. komunikacji, asertywności, 
radzenia sobie ze stresem; 

• w nabyciu umiejętności poszukiwania pracy, w tym profesjonalnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz umiejętności 
autoprezentacji w korzystaniu z zasobów informacji zawodowych. 

Ucząc się z nami: 
•  Poznasz podstawowe zagadnienia rynku pracy i mechanizmy, które nim  rządzą,
•  Dokonasz analizy rynku pracy na którym poszukujesz pracy dla siebie,
•  Określisz swoje mocna i słabe strony,
•  Określisz jak własne kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadają potrzebom rynku,
•  Otrzymasz psychiczne wsparcie w radzeniu sobie z bezrobociem.

ZAPRASZAMY nasze usługi są bezpłatne. Zapisz się telefonicznie: 32/ 6430538, 32/ 6434348 -  wew. 235 ,239, 246  
lub bezpośrednio u doradcy zawodowego: pokój nr 2,3,6  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu

Sporo było tych obietnic. Można je 
znaleźć na profilu Dariusza Rzep-
ki w portalu społecznościowym 
Facebook. Na początek przyjrzyj-
my się temu, co obecny burmistrz 
przed poprzednimi wyborami 
pisał na temat bezrobocia oraz 
gospodarki. Od razu wyjaśniam, 
że zgadzałem się z niektórymi 
poglądami, które wtedy głosił. 
Choćby z tym: „Z przyjemnością 
oglądam rankingi gmin woje-
wództwa małopolskiego, z któ-
rych wynika, że pod względem 
ilości podmiotów gospodarczych 
na tysiąc mieszkańców Gmina 
Olkusz jest na bardzo wysokim 8 
miejscu w Małopolsce. Jest więc 
w Olkuszu duża grupa osób, która 
potrafiła wziąć odpowiedzialność 
i trud prowadzenia własnej dzia-
łalności gospodarczej. Za ten trud 
i wysiłek chciałbym wszystkim 
olkuskim przedsiębiorcom bardzo 
gorąco podziękować.”
Co więcej, burmistrz Dariusz 
Rzepka dost rzega ł  przed 
poprzednimi wyborami związek 
między poziomem bezrobocia, 
a rozwojem gospodarczym Olku-
sza. Wtedy jednak nie stawiał 
na przyciąganie do nas nowych 
inwestorów, a przedsiębiorców 
miejscowych. Oto co pisał na ten 

temat: „Często w wypowiedziach 
moich szanownych konkurentów 
słyszę marzenia o sprowadzeniu 
do Olkusza mitycznych „inwe-
storów”, którzy zbudują fabryki, 
w których znajdą zatrudnienie 
setki mieszkańców Olkusza. 
Tymczasem mamy w Olkuszu 
tysiące przedsiębiorców – oso-
by, które mocno związane są 
z naszym miastem i które swoją 
działalność gospodarczą będą 
prowadzić zawsze w Olkuszu, 
tutaj dając zatrudnienie i utrzy-
manie wielu rodzinom.”
Słuszne były poglądy na rozwój 
przedsiębiorczości prezentowane 
wówczas przez Dariusza Rzep-
kę, przy czym zbyt małą wiarę 
wykazywał w sprawie możli-
wości sprowadzenia inwestorów 
z zewnątrz. W moim przeko-
naniu najwłaściwszą drogą jest 
działanie na obu kierunkach, to 
znaczy poszukiwanie nowych 
firm, które chciałyby u nas zain-
westować oraz dać pracę miesz-
kańcom Olkusza i jednocześnie 
wspieranie przedsiębiorców 
związanych z naszym miastem. 
Uważam, że jeśli jest szansa na 
powstanie nowej, nieszkodliwej 
dla środowiska produkcji, to trze-
ba uczynić wszystko, by ją do 

Olkusza sprowadzić. Trzeba też 
czynić wszystko, by nasze firmy 
nie bankrutowały albo przenosiły 
się gdzieś indziej, ale by miały 
tu jak najlepsze warunki do roz-
woju. Niestety nawet te poglądy 
Dariusza Rzepki, które dotyczyły 
olkuskich przedsiębiorców, oka-
zały się pustymi słowami. Ujął 
tymi pięknymi zdaniami wybor-
ców, wyborcy mu zaufali, lecz na 
pięknych zdaniach się skończyło.
Na koniec swojego tekstu 
z poprzedniej kampanii wybor-
czej Dariusz Rzepka pisze nam, 
co by chciał: „Chciałbym, by 
jednym z priorytetów następnej 
kadencji Burmistrza było wspar-
cie rozwoju lokalnej przedsiębior-
czości. Chciałbym byśmy razem 
z olkuskimi przedsiębiorcami 
zastanowili się jak samorząd 
mógłby pomóc w ich rozwoju, jak 
moglibyśmy jeszcze skuteczniej 
pomóc w uzyskiwaniu wsparcia 
ze środków europejskich, jak 
zachęcić przedsiębiorców do two-
rzenia nowych miejsc pracy, jak 
pomóc w integracji i współpracy 
pomiędzy naszymi przedsiębior-
cami.”
Tak zachęcał nas byśmy na 
niego głosowali. Pisał jeszcze 
o Radzie Przedsiębiorców: „(…) 

która reprezentowałaby lokalne 
firmy oraz była miejscem stałej 
współpracy samorządu gminne-
go i olkuskich przedsiębiorców. 
Chciałbym, by Rada miała moż-
liwość opiniowania ważnych dla 
rozwoju gospodarczego Miasta 
i Gminy Olkusz decyzji samo-
rządu, by korzystając z wiedzy 
i doświadczenia naszych przed-
siębiorców Burmistrz mógł podej-
mować najbardziej optymalne 
rozwiązania dotyczące, m. in. 
planów zagospodarowania prze-
strzennego czy gospodarki nie-
ruchomościami.”
Przyznać trzeba Dariuszowi 
Rzepce - uczciwie napisał, że 
chciałby, bo co z tego wyszło 
wszyscy wiemy. Chyba, że ktoś 
wie, w czym objawiło się prio-
rytetowe dla Dariusza Rzepki 
w 2010 roku wspieranie lokalnej 
przedsiębiorczości i współpraca. 
Ciekawe co napisze, jeśli znów 
będzie kandydował w wyborach?

 v Wiesław Cader 
www.wcader.pl

OLKUSZ W OBIETNICACh  
WYBORCZYCh DARIUSZA RZEPKI
Za	kilka	miesięcy	będziemy	wybierać	burmistrza	i radnych.	Zanim	zdecydu-
jemy,	kto	ma	rządzić	naszym	miastem	i gminą	oraz	gospodarować	naszymi	
wspólnymi	pieniędzmi,	sięgnijmy	pamięcią	cztery	lata	wstecz.	Może	nie	warto	
wybierać	nowych	ludzi,	tylko	zaufać	raz	jeszcze	obecnym	władzom.	Sprawdźmy	
czym	burmistrz	Dariusz	Rzepka	zachęcał	wyborców	do	głosowania	na	siebie	
w 2010	roku	i co	z tego	zrealizował.

WYMIANA  
BLATÓW KUCHENNYCH  

I AKCESORIÓW MEBLOWYCH 
PEŁNY ZAKRES  

ASORTYMENTÓW 
 TEL. 662 738 296

Oprócz koniecznego remontu DK 
94 w Olkuszu poseł Jacek Osuch 
wystąpił o modernizację odcinka 
pomiędzy Jerzmanowicami-Cza-
jowicami  i Białym Kościołem. 
Z tego traktu korzysta codziennie 
ok. 25 tys. pojazdów. – Mocno 
skoleinowana nawierzchnia 
utrudnia bezpieczne porusza-
nie się pojazdów. W niektórych 
miejscach koleiny mają bowiem 
nawet 8-10 cm głębokości. Taka 
sytuacja powoduje, że w okresie 
zimowym i po opadach deszczu 
w zagłębieniach tych gromadzą 
się woda i lód. Taka sytuacja 
może być przyczyną licznych 
wypadków i niebezpiecznych 
zdarzeń drogowych – wskazał 
parlamentarzysta Prawa i Spra-
wiedliwości. 
Jak przypomniał Osuch, droga 
krajowa 94 należy do najbardziej 
obciążonych dróg krajowych 
w Małopolsce i bardzo często jest 
wybierana przez kierowców omi-
jających płatny odcinek autostrady 
A4. – Na tej trasie zamontowa-
no także system elektronicznego 
poboru opłat drogowych tzw. via-
TOLL, który przynosi do budże-
tu państwa wymierne korzyści 
finansowe – dodał poseł Osuch.  
Niestety w zarządzanym przez 
wicepremier Elżbietę Bieńkow-

ską Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju brak jest środków na 
realizację ważnych dla mieszkań-
ców małopolski i Olkusza inwesty-
cji. I choć urzędnicy zdają sobie 
sprawę z konieczności moderniza-
cji tego traktu, to jednak z powodu 
braku funduszy prace nie zostały 
rozpoczęte. Administrator drogi 
nr 94 czyli GDDKiA w ramach 
„Programu redukcji liczby ofiar 
śmiertelnych” chciałaby zreali-
zować m.in. budowę doświetle-
nia nad przejściem dla pieszych 
w Olkuszu, Zedermanie i Modl-
nicy oraz powstanie dwóch zatok 
w miejscowości Krze. W dalszej 
przyszłości planowana jest także 
budowa sygnalizacji świetlnej wraz 
z przebudową układu drogowe-
go w m. Giebułtów i Czajowice. 
Drogowcy widzą także potrzebę 
większych inwestycji. 
– Na podstawie corocznego bada-
nia sieci drogowej w ramach oce-
ny stanu nawierzchni GDDKiA 
ustala odcinki wymagające pilnej 
interwencji, a następnie, w ramach 
dostępnych środków finansowych, 
dokonuje niezbędnych prac. Przed-
miotowe zestawienie zawiera rów-
nież odcinki drogi krajowej nr 94 
na terenie woj. małopolskiego: 
m.in. przebudowa drogi na odcinku 
przebiegającym przez m. Olkusz 

długości 3,7 km (poz. 50), remont 
odc. Jerzmanowice – Biały Kościół 
długości 5,9 km (poz. 83), remont 
drogi na odc. Biały Kościół – Wiel-
ka Wieś długości 5,7 km (poz. 669), 
rozbudowa drogi na odc. Zederman 
–Jerzmanowice (II etap) długości 8 
km (poz. 751) – podkreśla w odpo-
wiedzi Zbigniew Rynasiewicz - 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju. – Ana-
liza kosztów planowanych do reali-
zacji zadań oraz przewidywanych 
limitów finansowych możliwych 
do przeznaczenia na ten cel w skali 
kraju wykazała bowiem, że nie 
wszystkie zadania zostaną zreali-
zowane w najbliższej perspektywie 
czasowej – dodaje minister. 
Olkuski parlamentarzysta zapew-
nia jednak, że dalej będzie walczył 
o modernizację krajówki. – Dziś 
nasza „94” jest nieco zapomnia-
na przez rządzącą koalicję PO-
-PSL. Szkoda, że w walkę o prze-
budowę krajówki nie włączają się 
aktywnie zarówno inni posłowie 
z naszego terenu jak i władze 
samorządowe. Droga przecież 
służyłaby wszystkim mieszkań-
com niezależnie od ich poglądów 
politycznych – dodaje Osuch.

 v BPJO

WAżNIEjSZE bEZPIECZEńSTWO CZY PIENIąDZE?  
– POSEł OSUCh PYTA CO Z MODERNIZACją KRAjóWKI
W	ciągu	ostatnich	dwóch	lat	znacznie	pogorszył	się	stan	drogi	
krajowej	nr	94	prowadzącej	z	Olkusza	do	Krakowa.	Poseł	Jacek	
Osuch	specjalnej	interpelacji		zwrócił	uwagę	Ministerstwu	Infra-
struktury	i	Rozwoju	na	fatalny	stan	nawierzchni,	który	przekłada	
się	na	znaczne	pogorszenie	stanu	bezpieczeństwa	wszystkich	
uczestników	ruchu	drogowego.

Z okazji Wielkiejnocy 
ślemy naszym Czytelnikom 

najlepsze wiosenne życzenia: 
niech Zmartwychwstały Chrystus 

wspiera Was swymi łaskami 
i da moc pokonywania 

codziennych trudności życia.

Redakcja Gwarka Olkuskiego

Informacje
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Na jesieni tego roku wybierać 
będziemy burmistrza oraz radnych. 
W związku z tym już teraz mamy 
do czynienia z przedwyborczymi 
fenomenami zasługującymi na 
miano cudów. Pierwszym z nich 
niewątpliwie może być cudowna 
metamorfoza niektórych mieszkań-
ców naszego miasta. I tak oto ci, 
którzy do tej pory słynęli z tego, że 
mają węża w kieszeni, nagle staja 
się hojnymi filantropami. Swojacy 
którym dotąd zwykle bliżej było 
do budki z piwem niż do Wersalu, 
zaczynają teraz błyszczeć zasadami 
savoir-vivre. Ludzie których jedyną 
lekturą był program telewizyjny, 
zaczynają cytować w ciemno słow-
nik wyrazów obcych. Niektórzy 
biznesmeni zaś, niespodziewanie 
zaczynają wchodzić w buty Jano-
sika, Robin Hooda i Che Gevary 
w jednym. 
Kolejnym cudem z jakim możemy 
mieć do czynienia, jest cud (poli-
tycznego) zmartwychwstania. Kie-
dy zbliżają się wybory, demony 
przeszłości lubią odżywać, a z poli-
tycznych grobowców powstają 
wątpliwie zasłużeni bohaterowie 
poprzednich lat. Tak też zapewne 

będzie i w tym roku. Z pierwszymi 
objawami reanimacji byłych samo-
rządowców mamy już do czynienia 
w lokalnej prasie. Jeden z serwisów 
informacyjnych okrzyknął ostatnio 
starostę byłej kadencji terminem 
„jednego z głównych rozgrywa-
jących olkuskiej polityki w III 
Rzeczpospolitej”, wystawiając tym 
samym marną laurkę historii nasze-
go samorządu. Sam autor tekstu 
bezsprzecznie zasługuje jednak na 
palmę pierwszeństwa w kategorii 
mistrza wazeliniarstwa.
Kolejnym cudem, który niewątpli-
wie będzie miał miejsce, będzie 
cud rozmnożenia. Nie chodzi tutaj 
jednak o żaden baby boom, który 
sprawi, że olkuszan zacznie przy-
bywać. Nic z tych rzeczy. Nasi 
samorządowcy wezmą się raczej 
za rozmnażanie pieniędzy, któ-
rych nie mają. Skąd więc wezmą 
oni fundusze na realizację swoich 
pomysłów? Możliwości są trzy:  A) 
z sufitu; B) z Księżyca; C) z zacią-
gniętych  kredytów. Aby więc zor-
ganizować wkład własny na nowe 
„inwestycje”, zadłużenie gminy po 
raz kolejny będzie musiało więc 
wzrosnąć. Od projektów, których 

zakończenie przypadkowo przy-
padnie na ten rok, spokojnie będą 
mogli zaś odcinać kupony w trak-
cie kampanii wyborczej.
Winston Churchill powiedział kie-
dyś, że „dobry polityk musi umieć 
przepowiedzieć, co będzie się 
działo jutro, za tydzień, czy za rok 
i musi umieć wytłumaczyć, dla-
czego nie zaszło to, co przepo-
wiedział.” Nasi samorządowcy 
interpretują jednak tą maksymę 
na wspak. Oni też mają w sobie coś 
z szachisty, tyle że oni myślą parę 
ruchów wstecz. Perspektywiczne 
myślenie o przyszłości wychodzi 
im zdecydowanie gorzej. Obserwu-
jąc więc bieg wydarzeń które już 
mają miejsce, chciałoby się głośno 
krzyknąć „CUDOWNIE!” I gdyby 
nie to, że za rok o tej porze wszyst-
ko wróci do normy, a rzeka Baba 
niespodziewanie przestanie pły-
nąć mlekiem i miodem, zmieniając 
się znów w potok ścieków, można 
byłoby rzec, że takich cudów wła-
śnie nam potrzeba!.

 v Jakub Fita 
www.jakubfita.pl 
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CUD NAD RZEKĄ BABĄ
Polacy	tworzą	dosyć	specyficzne	społeczeństwo.	Jesteśmy	mistrzami	
w	szukaniu	drugiego	dna,	działań	osób	trzecich	lub	też	ingerencji	
sił	nadprzyrodzonych.	W	związku	z	tym,	za	styczniowy	atak	zimy	w	
naszym	kraju	odpowiada	rząd	Tuska,	mgłę	w	Smoleńsku	wywołali	
Rosjanie,	a	winę	za	wszelkie	zło	świata	doczesnego	ponosi	plugawa	
ideologia	Gender.	Za	klęski	i	porażki	winę	ponoszą	bliżej	nieokreśleni	
„oni”,	natomiast	wszelkie	sukcesy	powodowane	są	działaniem	sił	wyż-
szych.	W	naszej	historii	mieliśmy	już	więc	cud	pod	Jasną	Górą,	cud	na	Wembley	oraz	
cud	nad	Wisłą.	Dlaczego	więc	Olkusz	miałby	być	pokrzywdzony	w	tym	względzie?	
Teraz	nadszedł	czas	na	nasz	lokalny,	swojski	cud	nad	rzeką	Babą!

Apeluję, aby w swoim czasie 
zebrać te rekwizyty i stworzyć 
naszą olkuską samorządową 
izbę pamięci, gdzie zwiedzają-
cy nawet za 100 lat będą mogli 
podziwiać pamiątki po wielkich 
ludziach naszego regionu. Nie 
przegapmy okazji, bo oto po 
raz pierwszy w historii naszego 
powiatu mamy kandydata do 
europarlamentu, który niczym 
torpeda mknie do Strasbour-
ga przyodziany w czerwoną 
koszulkę z numerem 8 odpo-
wiadającemu pozycji na liście 
wyborczej. I chociaż zawistni 
i złośliwi  twierdzą, że jego szan-
se są porównywalne z szansami 
wilkowyjskiego Solejuka w zma-
ganiach senatorskich z okręgu 
szczecińskiego, to jednak ja 
wierzę, że czerwona ósemka 
w naszej izbie pamięci będzie 
symbolem niezwykłego sukcesu 
jej właściciela, o którym jeszcze 
po latach będą opowiadały poko-
lenia mieszkańców srebrnego 
grodu. Sukcesu, który rozwiąże 

wszystkie problemy naszego 
regionu, a zwłaszcza te związa-
ne z olkuską służbą zdrowia. Na 
ścianie obok czerwonej koszul-
ki z numerem 8 widzę słynne 
nożyczki i biało – czerwoną szar-
fę, której nie dane było przeciąć 
staroście Leszkowi Konarskiemu 
na nowo otwieranej „bydlince” 
z powodu wyjątkowej przebie-
głości jednego z lokalnych poli-
tyków, który prawdopodobnie 
dzięki temu wylądował w sej-
miku wojewódzkim. Rozbawia-
jący całą Polskę komizm sytuacji 
w niczym nie zmienia faktu, 
że dzięki niej i wspomnianym 
rekwizytom lokalni samorzą-
dowcy mieli okazję wystąpić 
w Teleexpressie obok takich 
światowych sław i  celebrytów 
jak John McCartney czy Steven 
Spielberg. Uzupełnieniem tych 
wyjątkowych pamiątek powin-
ny być puste, niewykorzystane 
formularze urlopowe należące do 
niedawno odwołanego starosty 
i jego zastępcy. Niech przyszłe 

p o k o l e n i a 
olkuszan wie-
dzą i pamię-
tają, że byli 
kiedyś ludzie, którzy oddawa-
li cały swój zapał, aktywność 
i serce w bezinteresownej pracy 
dla dobra innych, w pracy, któ-
ra miała urzeczywistnić jakże 
budując hasło – aby powiat 
rósł w siłę, a ludziom żyło się 
dostatniej. Jestem przekonany, że 
przywołane argumenty powinny 
skłonić odpowiednie instytucje 
do skutecznej realizacji mojego 
pomysłu, realizacji, która nie 
tylko zadośćuczyni wysiłkom 
i osiągnięciom wybitnych samo-
rządowców, ale również wyjdzie 
naprzeciw propagowanym meto-
dom edukacyjnym, do których 
w pierwszym rzędzie zalicza się 
wychowanie patriotyczne połą-
czone z szacunkiem i miłością do 
swojej małej, lokalnej ojczyzny.

 v dr Robert Herzyk
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SAMORZąDOWA IZbA PAMIĘCI
Olkuski	samorząd	istnieje	już	na	tyle	długo,	aby	dorobić	się	
wybitnych	postaci	lokalnego	życia	społecznego,	których	
medialność	i popularność	nadaje	wręcz	kultowe	znaczenie	
przedmiotom	i sytuacjom,	z którymi	się	zetknęli.	

Jedną z przesłanek umożliwiających 
ubezwłasnowolnienie całkowite oso-
by jest pijaństwo, ale tylko wówczas, 
gdy nie jest ona w stanie kierować 
swoim postępowaniem. Dodatkowo 
na uwadze należy mieć okoliczność, 
iż ubezwłasnowolnienie jest instytucją 
o charakterze wyjątkowym, zaś jej 
celem jest zapewnienie szeroko pojętej 
ochrony osobistej i majątkowej osoby, 
która ma zostać ubezwłasnowolniona, 
jak i jej otoczenia.
Podstawowym skutkiem ubezwłasno-
wolnienia całkowitego jest całkowita 
utrata zdolności do czynności praw-
nych. Dla pełnoletniej osoby ubezwła-
snowolnionej całkowicie ustanawia się 
opiekę. Czynność prawna dokonana 
przez osobę, która nie ma zdolności 
do czynności prawnych, jest nieważna. 
Osoba taka może jednak zawierać 
umowy należące do umów powszech-
nie zawieranych w drobnych bieżących 
sprawach życia codziennego, umowa 
taka staje się ważna z chwilą jej wyko-
nania, chyba że pociąga za sobą rażące 
pokrzywdzenie osoby niezdolnej do 
czynności prawnych. 
Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą 
do właściwości sądów okręgowych, 
a właściwy jest sąd miejsca zamiesz-
kania osoby, której wniosek o ubez-
własnowolnienie dotyczy, a w braku 
miejsca zamieszkania sąd miejsca 

pobytu.
Wniosek o ubezwłasnowolnienie może 
zgłosić małżonek osoby, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej 
krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, 
a także jej przedstawiciel ustawowy.
Osobę, której dotyczy wniosek o ubez-
własnowolnienie sąd niezwłocznie 
wysłuchuje po wszczęciu postępowa-
nia sądowego. Wysłuchanie powinno 
odbyć się w obecności biegłego psy-
chologa oraz – w zależności od stanu 
zdrowia osoby, która ma być wysłu-
chana – biegłego lekarza psychiatry 
lub neurologa.
Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma być 
orzeczone z powodu choroby psy-
chicznej lub niedorozwoju umysłowe-
go, sąd przed zarządzeniem doręcze-
nia wniosku zażąda od wnioskodawcy 
czyli osoby składającej wniosek, aby 
przedstawiła świadectwo lekarskie 
wydane przez lekarza psychiatrę o sta-
nie psychicznym osoby, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub 
opinii psychologa o stopniu niepeł-
nosprawności umysłowej tej osoby.
Jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastą-
pić z powodu pijaństwa, sąd zażąda 
także przedstawienia zaświadczenia 
poradni przeciwalkoholowej, a jeżeli 
ubezwłasnowolnienie ma nastąpić 
z powodu narkomanii – zaświadczenia 
z poradni leczenia uzależnień.

Niezależnie od 
powyższego osoba, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi 
zostać zbadana przez biegłego leka-
rza psychiatrę lub neurologa, a także 
psychologa.
Opinia biegłego oprócz oceny stanu 
zdrowia psychicznego lub zaburzeń 
psychicznych albo rozwoju umysło-
wego osoby, której dotyczy wniosek 
o ubezwłasnowolnienie, powinna 
zawierać umotywowaną ocenę zakre-
su jej zdolności do samodzielnego 
kierowania swoim postępowaniem 
i prowadzenia swoich spraw, uwzględ-
niającą postępowanie i zachowanie 
się tej osoby.
Należy miec na uwadze, iż osoba, któ-
ra złożyła wniosek o ubezwłasnowol-
nienie w złej wierze lub lekkomyślnie 
zostanie ukarana przez sąd grzywną.
Tak więc przeprowadzone  postępowa-
nie dowodowe powinno ustalić przede 
wszystkim stan zdrowia, sytuację oso-
bistą, zawodową i majątkową osoby, 
której dotyczy wniosek o ubezwła-
snowolnienie, rodzaj spraw wyma-
gających prowadzenia przez tę osobę 
oraz sposób zaspokajania jej potrzeb 
życiowych i w oparciu o powyższe sąd 
winien wydać stosowne orzeczenie 
w przedmiocie ubezwłasnowolnienia.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 
UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE
Zgodnie	z	przepisami	kodeksu	cywilnego,	ten	kto	ukończył	
trzynaście	 lat,	może	 zostać	ubezwłasnowolniony	 całko-
wicie,	 jeżeli	wskutek	 choroby	psychicznej,	 niedorozwoju	
umysłowego	albo	innego	rodzaju	zaburzeń	psychicznych,	
w	szczególności	pijaństwa	lub	narkomanii,	nie	jest	w	stanie	
kierować	swym	postępowaniem.

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

Jak zwykle przed wyborami ana-
lizujemy działania poszczególnych 
partii i osób, by wyłonić najlepszych 
kandydatów, na których oddamy swój 
głos. Najłatwiej będzie ocenić tych, 
którzy rządzą nieprzerwanie już 8 
rok, czyli PO-PSL. Do głównych 
„dokonań” obecnej koalicji można 
zaliczyć m.in. reformę emerytal-
ną z roku 2012, która sprawiła, że 
zarówno mężczyźni jak i kobiety 
będą musieli pracować do 67 roku 
życia (przed zmianami mężczyźni 
do 65 roku, a kobiety 60 lat). Kon-
trowersje wzbudza również tzw. 
reforma OFE (Otwartych Funduszy 
Emerytalnych). Manewr ten posłużył 
przede wszystkim sztucznemu obni-
żeniu wielkiego długu publicznego, 
niektórzy mówią nawet o wywłasz-
czeniu milionów obywateli z ich 
oszczędności.
Poza tym obecny rząd PO-PSL 
pomimo szumnych zapowiedzi nie 
potrafił jak dotąd uzdrowić służby 
zdrowia. Kolejki do specjalistów 
oraz na ważne, ratujące życie zabie-
gi, wysokie ceny leków (zwłaszcza 
w stosunku do naszych dochodów) 
oraz kontrowersyjne prywatyzacje 
szpitali (również w Olkuszu) to nasza 
polska codzienność…
Niedawne protesty rodziców dzieci 
niepełnosprawnych pokazały, że 
najskuteczniejszym sposobem, by 
wywalczyć w naszym kraju jakie-
kolwiek podwyżki świadczeń jest 
okupacja Sejmu… Ponadto pomi-
mo tego, że w Polsce rządowi na 
wszystko „brakuje” pieniędzy, w tym 
samym czasie szybko rośnie biuro-
kracja. Przykładowo tylko w latach 
2008 -2013 liczba urzędników wzro-
sła w Polsce o ponad 10% osiągając 
liczbę ok. 450 tys. (według danych 
GUS, i to bez urzędników ZUSu), 
a niektóre źródła podają liczbę 700 

tys. Ciekawe, że w roku 1990, kiedy 
komputer, drukarka, czy ksero nale-
żały do rzadkości, urzędników było 
„tylko” 159 tys. Niestety obecny 
rząd (podobnie jak poprzednie) 
wyprzedaje za bezcen najlepsze 
polskie firmy w ręce obcego kapi-
tału. Przykładowo: w roku 2012 
sprzedano ZGH Bolesław firmie 
kontrolowanej przez ArcelorMittal 
z siedzibą w Luksemburgu za 219 
mln zł (zysk netto ZGH Bolesław 
w roku 2010 wyniósł 72 mln zł). 
Inną sprawą jest to, że duża część 
społeczeństwa uważa, iż Katastrofa 
Smoleńska wykazała nieudolność 
lub złą wolę ekipy Donalda Tuska. 
Kontrowersje budzi również poparcie 
polityków różnych partii dla eks-
tremistów (zwłaszcza spod znaku 
Stepana Bandery), którzy siłą obalili 
legalny rząd na Ukrainie.
To jeszcze nie koniec, w ostatnim 
czasie, jak poinformował europoseł 
Zbigniew Ziobro, premier Tusk nie 
wetując ostatniego unijnego szczytu 
energetycznego „wydał wyrok na 
polski węgiel”. Zbigniew Ziobro 
stwierdził, że premier na szczycie 
Unii Europejskiej zgodził się, na to, 
że do 2030 roku de facto zostaną 
zlikwidowane wszystkie kopalnie 
i zakłady energetyczne w Polsce, 
co oznacza jeszcze większe uzależ-
nienie od rosyjskiego gazu. Obecnie 
90% energii elektrycznej w Polsce 
wytwarzane jest z węgla, gdyż jest 
ona dwukrotnie tańsza od tej z elek-
trowni gazowych.
Innym dużym problemem jest 
„dziurawe” prawo w Polsce. Przy-
kładowo do dziś nie uregulowano 
kwestii odległości wież elektrowni 
wiatrowych od miejsc zamiesz-
kałych przez ludzi. Brak ścisłych 
norm technicznych w tym zakresie 
powoduje, że możliwe jest lokalizo-

wanie tzw. farm wiatrowych o dużej 
mocy w bezpośrednim sąsiedztwie 
domów mieszkalnych, co może 
zagrażać zdrowiu mieszkańców. 
Problem ten odczuwalny jest rów-
nież w gminie Olkusz. Przypomnę, 
że w listopadzie 2013r burmistrz 
Olkusza Dariusz Rzepka zablokował 
budowę potężnych turbin wiatro-
wych w Zimnodole pod Olkuszem 
(do 180m wysokości), o które zabiega 
Paweł Piasny (obecny wicestarosta 
olkuski). Jednak pan Paweł Pia-
sny odwołał się od postanowienia 
burmistrza do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego (SKO) 
w Krakowie, które uchyliło decyzję 
burmistrza. Orzeczenie SKO może 
być zaskarżone przez jedną ze stron 
postępowania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Krako-
wie. W najbliższych dniach dowiemy 
się, czy mieszkańcy podejmą dalsze 
kroki w kierunku zablokowania tej 
inwestycji.
Jakiś czas temu ogłoszono raport pt. 
„Rola grup interesów w procesie sta-
nowienia prawa w Polsce” przygoto-
wany przez naukowców jednej z pol-
skich uczelni, którzy przeanalizowali 
1366 ustaw uchwalonych w Polsce 
w latach 1989-2011. Stwierdzono 
w nim m.in. że jedna trzecia ustaw 
uchwalonych w Polsce realizuje 
interesy zorganizowanych grup 
nacisku, ponad 40% ustaw ogranicza 
wolność gospodarczą, a dwie trzecie 
tworzy koszty dla finansów publicz-
nych. Mając powyższe na uwadze, 
warto dobrze przemyśleć na kogo 
oddać swój głos, gdyż decyzja ta 
będzie mieć bezpośredni wpływ na 
nasze życie.

 v Robert Rusinek
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JAKICh MAMY POLITYKóW?
Rok	2014	jest	rokiem	wyborczym;	25	maja	będzie-
my	wybierać	europarlamentarzystów,	a w listopa-
dzie	odbędą	się	wybory	samorządowe.	Natomiast	
w przyszłym	roku	będziemy	wybierać	posłów	
i senatorów	oraz	prezydenta...

Informacje
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Dlaczego większość z nich nie odniosła żadnego sukcesu lub została całko-
wicie zapomniana? Nieliczne artystki zapisały się na stałe w historii sztuki, 
a ich dzieła zdobią ściany muzeów. Dizś, szerszemu odbiorcy znana jest tylko 
postać Olgi Boznańskiej. Mniej znana jest Anna Bilińska. Nazwiska Zofii 
Stankiewiczówny, Anieli Pająkówny i wielu innych nie są obce już tylko 
wąskiemu gronu znawców tematu. Co takiego wyróżniało te artystki, którym 
się powiodło? Kobiety  musiały wykazać się ogromną siłą charakteru, konse-
kwencją w dążeniu do samodoskonalenia oraz odwagą. Bardzo często stawały 
one przed trudnym wyborem: sztuka czy szczęście osobiste.  To ta decyzja 
była kluczowa dla ich przyszłych losów . W końcu XIX i na początku XX 
wieku bardzo trudne było pogodzenie profesjonalnej pracy malarskiej z rolą 
żony i matki. Znamienne jest to, że te , które osiągnęły sukces artystyczny, 
musiały zapłacić za niego cenę swgo szczęścia osobistego.
Przykładem talentu, który został zniweczony w momencie małżeństwa jest 
Zofia z Fredrów Szeptycka. Już jako osiemnastolatka namalowała portret swego 
brata, który wystawiany był na Powszechnej Wystawie w Paryżu, obok dzieł 
jej mentora - Henryka Rodakowskiego. Niestety, obowiązki rodzinne sprawiły, 
że od chwili zamążpójścia ta dobrze rokująca artystka przestała malować.
Innym przykładem artystki, której młodzieńczy talent przygasł pod 
wpływem zdarzeń w życiu uczuciowym, jest Aniela Pająkówna. Wiążąc 
swój los ze Stanisławem Przybyszewskim, stała się jedną z ofiar jego 
manipulacji.  Miłość malarki do Przybyszewskiego była całkowicie 
bezinteresowna i ślepa. Mimo, iż wiedziała o jego żonie Dagny oraz 
romansie z Kasprowiczową, godziła się być tą trzecią. Gdy Pająkówna 
urodziła Przybyszewskiemu córkę - Stasię, jej sytuacja stała się bezna-
dziejna. Malowała by zarobić, jednak nieślubne dziecko powodowało 
niechęć klientów i wycofywanie zamówień. Przybyszewski z niezwy-
kłym wyrafinowaniem wykorzystywał uczucia malarki, wyłudzając od 
niej ostatnie pieniądze. Ostatecznie odciął się zupełnie od Anieli i ich 
córki. Artystka malowała do końca życia, jednak jej osobowość została 
złamana, a kariera przekreślona. Zmarła samotnie w biedzie, pozosta-
wiając jedenastoletnią Stasię.  

Dwie malarki, których kariera zawodowa osiągnęła poziom międzynarodowy, 
poświęciły szczęście osobiste na rzezcz sztuki. Była to Anna Bilińska i Olga 
Boznańska. Pierwsza z nich - Anna Bilińska jest najbardziej utytułowaną poza 
granicami kraju, polską artystką. Kiedy po ukończeniu szkoły Gersona, musiała 
podjąć decyzję o dalszym kształceniu miała do wyboru Kraków lub Paryż. 
W Krakowie przebywał jej ukochany - Wojciech Grabowski, lecz pragnienie 
zdobycia profesjonalnego wykształcenia spowodowało, iż wybrała stolicę Fran-
cji. Bilińska ceniła swoją niezależość i choć kochała mężczyznę przedkładała 
sztukę ponad wszystko. Decyzja o zamieszkaniu w Paryżu była niezwykle 
owocna dla artystki ale na zawsze pogrzebała marzenia kobiety.W owym 
czasie wystawiała swe prace w Salonie Paryskim, otrzymała srebrny medal 
na Wystawie Światowej oraz złoty medal na międzynarodowej wystawie 
sztuki w Berlinie. Była również absolwentem i opiekunem w Academie Julian 
w czasach gdy w Polsce kobiety nie mogły jeszcze studiować malarstwa na 
uczelniach wyższych. Gdy jej ukochany zmarł miała samobójcze myśli, ale 
nawet wtedy ukojenie przynosiła jej sztuka.  Pod koniec życia wyszla za mąż 
za dr Bohdanowicza. Niestety spokojne życie rodzinne nie trwało długo. 
zmarła w wieku 36 lat. 
Olga Boznańska najbardziej znana artystka polska, której prace zdobią kolek-
cje muzealne, również w młodości musiala dokonać wyboru między sztuką 
a mężczyzną, którego kochała. Wybrała Paryż, czyli możliwość dobrego 
kształcenia, niezależność oraz swobodę w dysponowaniu czasem i środkami 
finansowymi. Od momentu gdy zerwała zaręczyny z Józefem Czajkowskim, 
stopniowo coraz bardziej dziwaczala, zamykała się w sobie. Paradoksalnie, 
niepowodzenia osobiste sprawiły, iż sztuka stała się sensem jej życia.
Związana z Ziemią Olkuską i tworząca w naszym regionie Maria Płonowska, 
jest przykładem kobiety, która poświęciła życie malarstwu. Bez mężczyzny 
u swego boku, skupiona na sztuce, pozostawiła po sobie kilka setek obrazów. 
Podobno zwykła mawiać, że ze swymi obrazami jest związana emocjonalnie, 
że są to jej dzieci.  
Podobnych historii jest wiele. Dlaczego kobiety nie potrafiły godzić życia 
rodzinnego z pracą artystyczną? Dlaczego udawało się to mężczyznom, 

którzy posiadali żony, dzieci, kochanki, przechodzili wiele zawirowań miło-
snych i problemów finansowych? To trudne pytanie, na które nie ma prostej 
odpowiedzi. Wydaje się, że wiele zależalo od sytuacji społecznej i utartych 
zasad. Mężczyźnie więcej "wypadało". Gdy malarz miewał romanse społe-
czeństwo go nie odrzucało. Wręcz tłumaczono takie zachowanie "szukaniem 
inspiracji". Żony artystów, często cierpiały w ciszy znosząc niedogodności 
związane z zawodem jaki wykonywli ich mężowie. Malarki rzadko trafiały 
na partnera, który umiał wznieść się ponad przyjęte kanony i wspierać swoją 
kobietę w karierze zawodowej. Sztuka przez duże "S" jest zazdrosną przyja-
ciółką i nie lubi gdy artysta traktuje ją dorywczo. Wspaniałe dzieła wymagają 
skupienia, pasji, umysłu nie skrępowanego codziennymi problemami jakie 
obecne są w życiu rodzinnym. Prawdopodobnie natura mężczyzn pomagała 
im dystansować się od przyziemnych spraw. Kobiety, do problemów osobi-
stych podchodziły bardziej emocjonalnie i to przeszkadzało w ich twórczości. 
Wówczas gdy kobieta próbowała godzić miłość do mężczyzny lub dziecka 
ze swoją pasją, jej sztuka powoli gasła i rozmywała się w przeciętności. Na 
pytanie, czy artystce wolno kochać, należałoby chyba odpowiedzieć: tak, ale 
sztukę. Każda inna miłość powinna być tłumiona. Tak przynajmniej było na 
przełomie wieku XIX i XX. Czy dzisiaj jest inaczej? Czy trzeba wyrzec się 
kobiecości by stać się wybitnym, w  tym  co  się robić? Hmm... pewne jest, że 
artystki mają teraz zdecydowanie lepsze warunki pracy, większe możliwości 
kształcenia, swobodę obyczajową, a więc istnieją większe szanse na pogodzenie 
szczęścia osobistego z karierą malarską. Faktem niezmiennym jest jednak 
to, że aby geniusz mógł rozwinąć skrzydła potrzebuje przestrzeni i czasu. 
Receptą na bycie spełnioną artystką bez poświęcania kobiecych pragnień, jest 
chyba partnerski związek. Taki, w którym mężczyzna wspiera kobietę w jej 
artystycznych ambicjach, wręcz daje jej natchnienie. Ten motor twórczy jakim 
jest uczucie do drugiego człowieka, od zawsze wykorzystywali mężczyźni. 
Ich dzieła życia często powstawały pod wpływem zauroczenia kobietą, która 
stawała się dla nich  muzą. Bo, czyż może być silniejsza inspiracja niż miłość?

 v Ewa Wołoszyn

Kącik kulturalny

CZY ARTYSTCE WOLNO KOChAć?

Od	tego	numeru	redakcja	Gwarka	Olkuskiego	prezentuje	Państwu	nowy	kącik	kulturalny,	który	poświęcony	będzie	w głównej	
mierze	sztuce.	Będziemy	w nim	prezentować	felietony	poświęcone	artystom,	malarstwu,	wydarzeniom	kulturalnym	itp.	Znaj-
dziecie	tu	Państwo	zapowiedzi	i recenzje	wystaw,	wywiady	z artystami	lokalnymi,	informacje	o tym	gdzie	można	samemu	
uczestniczyć	w warsztatach	artystycznych	oraz	wiele	innych	ciekawostek	ze	świata	muzyki,	teatru,	 literatury	i filmu..	Kącik	
prowadzić	będzie	Ewa	Wołoszyn.	Polecamy!

Ewa Wołoszyn,	autorka	kącika	kulturalnego,	jest	absolwentką	historii	sztuki	na	Uniwersytecie	Jagiellońskim.	Jej	zaintereso-
wania	obejmują	sztukę,	turystykę	kulturalną,	muzykę	oraz	film.	Sama	zajmuje	się	malarstwem	i rękodziełem	artystycznym.

Patrząc	na	dzieło	sztuki	zadajemy	sobie	pytanie	-	co	sprawia,	że	ów	artysta	stał	się	znany	i odniósł	sukces.	Pierwszą	odpowiedzią	jaka	nam	
się	nasunie	to	posiadanie	talentu	i wykształcenia.	Czy	w przypadku	kobiet	również	te	dwie	rzeczy	przesądzały	o ich	powodzeniu	lub	klęsce	
artystycznej?	Z pewnością	brak	predyspozycji	czy	choćby	podstaw	wykształcenia	praktycznie	uniemożliwia	wybicie	się	ponad	przeciętność.	
Studiując	biografię	malarek,	działających	na	przełomie	wieku	XIX	i XX,	można	odnieść	wrażenie,	że	o ich	karierze	artystycznej,	bardziej	niż	
u mężczyzn,	decydowało	życie	osobiste	i sytuacja	społeczna.	

Wojna odbywa się na wszystkich frontach – gospodarczym, politycz-
nym, obyczajowym… Bez wątpienia ten ostatni, jest najgroźniejszy, 
bo pozwala zatruć nasze umysły i ducha. Aby skutecznie zmieniać 
naszą obyczajowość, lewica musi przedefiniować pojęcia i wmówić 
nam, że greckie pojęcie prawdy („Prawda jest jedna i leży tam, gdzie 
leży”) to bzdura, ponieważ prawda jest względna i zależy od okolicz-
ności. W tym celu ustanowiono nową religię - poprawność polityczną. 
Wpajanie nowego myślenia odbywa się na zasadzie taktyki „kija 
i marchewki”. Kiedy postępujesz tak jak sobie tego życzą, jesteś praw-
dziwym, 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.
Jak słusznie powiedział kiedyś Konrad Berkowicz „świętością w tej 
nowej religii są wszelkie możliwe mniejszości”. Bronią stała się toleran-
cja. Słowo, które jest dzisiaj nadużywane, a jego znaczenie wypaczane. 
Usiłuje się nam bowiem wmówić, że tolerancja równa się akceptacji. 
Tymczasem, są to dwa różne pojęcia. Ja na przykład jestem tolerancyj-
ny. Rozumiem to, że ludzie są tacy, jacy się rodzą. Jedni czarni, inni 
żółci, a jeszcze inni biali; homoseksualni i heteroseksualni; mądrzy 

i głupi; wysocy i niscy. Ktoś jest przedsiębiorczy i dorabia się majątku, 
ktoś inny woli siedzieć w domu przed telewizorem i klepać biedę. 
Ludzie wychowują się w rodzinach Chrześcijańskich, protestanckich 
i muzułmańskich – i takie też religie wyznają. Różnorodność ludzi 
jest wspaniała! Pozwala społeczeństwu iść do przodu, ponieważ ludzie 
konkurują ze sobą – a to rozwija w nich najlepsze cechy. Tak więc 
toleruję homoseksualistów, transwestytów i inne zboczenia. Ale to nie 
znaczy też, że muszę to AKCEPTOWAĆ jako normę! Jak napisał kiedyś 
Stanisław Michalkiewicz w jednym ze swoich felietonów: ”Tolerancja 
oznacza dzisiaj wymuszanie akceptacji.(…) „dzisiaj” oznacza ona już 
nie cierpliwe znoszenie czegoś czym np. się brzydzę, w imię jakiejś 
wyższej racji. Dzisiaj tolerancja ma oznaczać zakaz brzydzenia się, ma 
oznaczać przymus zmiany poglądów i upodobań, zaś organizowanie 
„parad” ma na celu osłabianie woli oporu”. Nie mamy obowiązku 
i moralnego prawa, dać sobie wmówić, że dzisiaj trzeba zatrzeć granicę 
normalności. Dlatego, że granica jest wyraźna i leży tam, gdzie leżała 
od zawsze. Jeżeli nie przeciwstawimy się marksistom kulturowym, 
wkrótce okaże się, że to my jesteśmy nienormalni, bo np. nie godzimy 
się na publiczne demonstrowanie uczuć homoseksualnych. Demontaż 
tej granicy jest bardzo niebezpieczny. Przykładem mogą być bardziej 
„postępowe” od naszego państwa – w Holandii, gdzie dzisiaj panuje 
akceptacja zboczeń homoseksualnych, o swoje prawa zaczynają bić się 
inne mniejszości – PEDOFILE i ZOOFILE. W Norwegii młodzieżówki 
socjalistyczne walczą o zalegalizowanie związków poligamicznych. 

Bo skoro nie jest ustalone co jest normą, a co zboczeniem, dlaczego 
komuś odmówić prawa do szczęścia?
Nie akceptuję zboczeń – i proszę to uszanować! Dzisiaj już nawet nie 
możemy żartować! Mówisz źle o jakimkolwiek murzynie? Jesteś rasistą! 
Nazwiesz Żyda żydem? Będziesz antysemitą. Nie chcesz meczetów 
w Polsce? Jesteś islamofobem i faszystą!
Można za to szydzić z Krzyża, Katolików, patriotów, Polski i polskości. 
Przykład idzie z góry, wszak sam premier powiedział: „Polskość to 
nienormalność”.
Żyjemy w czach trudnych dla normalności, dlatego o tą normalność 
musimy dziś szczególnie zabiegać! Bądźmy czujni i nie pozwólmy 
przeniknąć do naszej podświadomości nowomowie i indoktrynacji 
lewicowców. Oni zagrażają naszej kulturze, cywilizacji i ojczyźnie. 
Jeśli nie chcecie przeciwstawić się im dla siebie – zróbcie to dla swoich 
dzieci. Strach pomyśleć w jakim świecie przyjdzie im kiedyś żyć.

 v Conrad Gadomski, knpolkusz@wp.pl

FELIETON

TOLERANCJA NIE OZNACZA AKCEPTACJI
Jak	już	kiedyś	napisałem	–	żyjemy	w	dziwnych	czasach.	W momencie,	w	którym	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	egali-
taryzmie,	konformizmie	i	hedonizmie.	Ich	cel	jest	jeden	–	całkowita	kontrola	nad	społeczeństwem.

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
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Oferujemy:
• betony towarowe od B-10 do B-40
• betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
• betony drogowe i mostowe
• betony wg receptury powierzonej
• zaprawy budowlane
• podsypki stabilizujące

Oferujemy również gamę 
prefabrykatów z wibroprasy:

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną. 
Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe
• kręgi

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl
OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97
WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

JADĄC ŚWIĘCIĆ
JAJKA

NIE ZAPOMNIJ
KUPIĆ BILET!

życzy
Zarząd Związku

Komunalnego Gmin 
„Komunikacja

Międzygminna”
w Olkuszu

Wielu radosnych chwil
na Święta Wielkanocne,

serdecznych spotkań
rodzinnych

i smacznego jajka

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
Rada Powiatowa SLD w Olkuszu

składa wszystkim mieszkańcom powiatu olkuskiego
najserdeczniejsze życzenia

pogody ducha, radości, obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka, mokrego śmigusa – dyngusa 

oraz wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Przewodniczący 
Rady Powiatowej SLD w Olkuszu

Janusz Dudkiewicz

Reklamy
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tel. 606-753-020, 603-966-442

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

Dlatego:  

poszerzamy zakres świadczonych usług 

dbamy o bezpieczeństwo finansowe szpitala 

zmieniamy się dla pacjentów 

Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów
Grupa NOWY SZPITAL to:

13 szpitali

109 oddziałów

212 poradni specjalistycznych

2250 łóżek szpitalnych

3700 pracowników

655 000 osób 
objętych opieką medyczną

Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
NOWE OBLICZE ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO

Na 11.04.2014 roku zaplanowano otwarcie nowo 
wyremontowanego Oddziału Neurologicznego                    
z Pododdziałem Udarowym w  Nowym Szpitalu w 
Olkuszu Zarząd Szpitala dając możliwość 
wszystkim mieszkańcom powiatu olkuskiego, 
obejrzenia nowej inwestycji zaplanował na dzień 
12.04.2014 roku „Dzień otwartych drzwi”. Wszyst-
kich chętnych zapraszamy w godzinach 10-14, 
informacji udzielamy pod numerem telefonu            
32 758 12 33.
Dla potrzeb pacjentów oddziału wyremontowano 
gruntownie pomieszczenia po byłej kuchni 
szpitalnej. Oddział o powierzchni 500 m2 usytuowa-
ny jest na parterze budynku głównego szpitala obok 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i co bardzo 
ważne dla jego przyszłych  pacjentów na wprost 
Pracowni Diagnostyki Obrazowej wyposażonej             
w  tomograf komputerowy.
W ramach Oddziału prowadzona jest diagnostyka              
i leczenie  chorych  z objawami uszkodzenia układu 
nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem 
chorób naczyniowych mózgu w tym padaczki, 
zespołów bólowych, chorób zwyrodnieniowych oraz 
chorób naczyniowych z udarami.
Pacjenci hospitalizowani w Oddziale mają zapew-
niony 24 godzinny dostęp do badań diagnostycz-
nych i laboratoryjnych .
Rozkład sal, dyżurek oraz ciągów komunikacyjnych 

jest zaprojektowany tak, aby proces leczenia pacjen-
ta przebiegał najsprawniej jak to tylko możliwe.              
W oddziale znajduje się pokój neurologopedy, sala 
rehabilitacyjna oraz pracownia dopplerowska..
Pracownia EEG i EMG usytuowana jest przy 
Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
Pododdział Udarowy dysponuje klimatyzowaną, 
całodobowo nadzorowaną przez 2 pielęgniarki salą 
intensywnego nadzoru neurologicznego                             
z 4 wielofunkcyjnymi łóżkami, wyposażonymi                 
w kardiomonitor z pulsoksymetrem podłączonym 
do centrali monitorującej na stanowisku pielęgniar-
skim, dwustrzykawkową  pompę infuzyjną, ssak 
próżniowy, respirator, aparat do defibrylacji oraz 
zestaw do intubacji. Nad każdym łóżkiem zamonto-
wany jest panel  z oświetleniem dziennym, nocnym 
oraz źródłem tlenu i powietrza a także próżnią.
Pododdział Udarowy stworzony został po to, aby 
pacjent był lepiej nadzorowany. W ramach Oddziału 
prowadzona jest diagnostyka i leczenie udaru 
mózgu wg aktualnych zaleceń łącznie z leczeniem 
trombolitycznym u pacjentów do 4,5 godzin od 
wystąpienia udaru niedokrwiennego.  Ten sposób 
leczenia pozwala nie tylko uratować życia pacjenta, 
ale również zapobiec jego niepełnosprawności.   
Rehabilitacja prowadzona jest od momentu 
zachorowania, a jej intensywność i zakres jest 
dostosowany do stanu pacjenta. Zajęcia rehabilita-

cyjne odbywają się przy łóżku chorego i w Sali 
Rehabilitacyjnej.
Ordynatorem Oddziału Neurologii z Pododdziałem 
Udarowym kieruje dr n. med. Tadeusz Pietkiewicz, 
specjalista neurolog posiadający certyfikat EMG nr 
35 oraz certyfikat EEG nr 462 oraz uprawnienia do 
wykonywania badań dopplerowskich.
Ponad to oddział zatrudnia 3 lekarzy w tym 2 specja-
listów neurologów. Zespołem 16 pielęgniarek  
kieruje pielęgniarka oddziałowa mgr Danuta Kocjan.
W koszt remontu oraz wyposażenia  nowego 
oddziału spółka zainwestowała z środków własnych 
2 785154,73 zł
W przyszłości w miejscu obecnie funkcjonującego 
Oddziału Neurologicznego powstanie Oddział 
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z możliwością 
utworzenia części. Rehabilitacji Poudarowej 
Planowane jest także przeniesienie Działu Rehabili-
tacji , który obecnie mieści się w piwnicach budynku 
głównego.

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu 

Nowy Szpital w Olkuszu

• inwestycje w remont i modernizację 
   w latach 2010-2013 wyniosły 4 681 016 zł
• zakupiono nowy sprzęt na kwotę 6 261 310 zł 

Z okazji Świat Wielkanocnych 
życzymy

radości i wielu pogodnych chwil 
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech ten czas 
napełni nas energią, 

nieustającą wiarą w przyszłość
 i przekonaniem, że można zmieniać 

świat na lepsze.

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

Co wypada powiedzieć otwierającym 
tego rodzaju wydarzenia? Sytuacja 
wymusza przewidywalny scenariusz, 
wszak trzeba przedstawić artystę lub 
artystów oraz tych, dzięki którym eks-
pozycja doszła do skutku, wprowadzić 
w jej temat, specyfikę, historię. Tak też 
uczynił zastępca dyrektora MOK Wal-
demar Czarnota. Rozpoczął od przy-
pomnienia, że to już po raz czwarty 
mieszkańcy Olkusza i okolicznych 
miejscowości mają okazję przedstawić 
i skonfrontować owoce swych fotogra-
ficznych pasji. W tym miejscu nie mogło 
obyć się bez podkreślenia roli Adama 
Sowuli, artysty fotografika i instruktora 
MOK, który jest inicjatorem wystawy 
Fotograficy Olkuscy. Wraz z Walde-
marem Czarnotą i Adamem Sowulą 
otworzył ją Antoni Kreis, wiceprezes 
Okręgu Ślaskiego Związku Polskich 
Artystów Fotografików oraz po raz 
czwarty komisarz wystawy Fotogra-
ficy Olkuscy.
Jak wypada mówić o wystawie otwiera-
jącym ją osobom? Oczywiście dobrze, 
ale Antoni Kreis jest nie tylko wybitnym 
artystą, ale też taktownym krytykiem. 
Chwali, to co wartościowe i równie 
umiejętnie, tak by nikogo nie wbijać 
w pychę ale i nie urazić, sygnalizuje nie-
dostatki. Pierwszą oceną, znaną wyłącz-
nie oceniającemu i ocenianemu, jest 
selekcja prac zgłoszonych na wystawę. 
Brak zdjęcia wśród wyeksponowanych 
jest dla autora dyskretnym sygnałem, że 
to jeszcze nie czas na upublicznienie 
efektów jego poszukiwań twórczych.
Antoni Kreis nie pozostawia adeptów 
sztuki fotograficznej samym sobie, 
każdy może do niego podejść, poroz-
mawiać, każdy może liczyć na indy-
widualną recenzję i cenne wskazówki. 

Tym, których prace 
trafiły na ściany 
galerii, wskazuje 
wzory godne naśla-
dowania, a ściślej 
te cechy obecnych 
na wystawie zdjęć, 
które świadczą 
o świadomym, 
artystycznym ope-
rowaniu kompozy-
cją, światłem, kolorem. Ale nie tylko. 
Tak jak silnie zaakcentował wyraźną 
dominację i wysoki poziom portretów, 
tak też w szczególny sposób zwrócił 
uwagę uczestników wernisażu na zdję-
cia reportażowe. „Nareszcie! Zamiast 
doskonałych technicznie ujęć makro 
ważek i motylków (też lubię fotogra-
fować – to niezwykłe dla fotografują-
cego wyzwanie!) wolę „wysłuchać” co 
fotograf chce powiedzieć światu. Kilka 
ważnych zdań padło na tej wystawie” 
- napisał do katalogu wystawy Antoni 
Kreis i dodał na koniec: „(...) każdy ze 
zwiedzających na pewno znajdzie na 
wystawie takie obrazy, które szczegól-
nie go zainteresują. Każdy autor prac 
na wystawie – w co wierzę – znajdzie 
tu takie prace, które go zainspirują. No 
to do pracy i do zobaczenia... za rok!”
Wystawa Fotograficy Olkuscy 2014 
dostępna będzie dla zwiedzających 
w pawilonie Centrum Kultury MOK 
przy ul. Szpitalnej 32 do 10 maja br. 
Zapraszamy!
W czwartej edycji tej wystawy prezento-
wane są prace: Marcina Andrukowicza, 
Ireneusza Barczyka, Tadeusza Barczy-
ka, Moniki Cyganek, Edyty Daukszy, 
Zuzanny Dąbek, Agnieszki Dobrzań-
skiej, Piotra Drozdowskiego, Łukasza 
Dwornika, Wojciecha Dyrdy, Andrzeja 

Filipskiego, Tomasza Galocha, Martyny 
Grzanki, Sylwii Izdebskiej, Andrzeja 
Jabłońskiego, Zuzanny Jochemczyk, 
Piotra Kajdy, Weronika Kajdy, Andrze-
ja Karonia, Katarzyny Kędzierskiej, 
Tomasza Kędziora, Grzegorza Kłecz-
ka, Mateusza Kłębka, Martyn Knap, 
Anny Kostulskiej, Anny Kościelniak, 
Emilii Kotnis-Górki, Michała Kurka, 
Katarzyny Leszczyńskiej-Kaszuby, 
Mirosława Lisa, Piotra Łasia, Zdzisła-
wa Majcherkiewicza, Dawida Makow-
skiego, Michała Maliszewskiego, Ewy 
Matyszkowicz, Szymona Mentlewicza, 
Martyny Mirek, Kamili Mol, Marcina 
Mrówki, Janusza Muchy, Agnieszki 
Nowakowskiej, Sylwii Paciej, Domi-
nika Piątka, Agnieszki Piktas, Klau-
dyny Połeć, Mariusza Połecia, Anny 
Przetacznik, Grzegorza Przetakiewicza, 
Tomasza Romanowicza, Franciszka 
Rozmusa, Adama Sowuli, Weronika 
Sowuli-Maciejczyk, Barbary Syguliń-
skiej, Katarzyny Szojdy, Krzysztofa 
Todora, Marka Turleja, Justyny Wadas, 
Elżbiety Walas, Tomasza Walencika, 
Michaliny Warskiej, Tomasza Witec-
kiego, Ireny Włodarczyk, Konrada 
Wnuka, Alberta Woźniaka, Sandry 
Zając, Katarzyny Zawady-Pęgiel, Bar-
bara Zawiszy, Tomasza Ziachowicza 
i Magdaleny Żurek.

 v  MOK Olkusz

KULTURA

FOTOGRAFICY OLKUSCY 2014
Ktoś	kiedyś	powiedział,	że	piękno	świata	bierze	się	z	jego	różnorodności,	także	z	kontrastów	między	
tym	co	zachwyca	i	co	wywołuje	zgoła	odmienne	wrażenia.	Dotyczy	to	też	efektów	aktywności	
ludzi,	którzy	usiłują	konkurować	z	naturą	w	kształtowaniu	estetyki	swego	otoczenia.	Olkuszanie	
realizujący	się	poprzez	sztukę	fotografii	zdecydowanie	potwierdzają	tę	tezę.	Różnorodność	ich	
zainteresowań	twórczych,	wypracowanych	stylistyk,	stosowanych	technik,	a	przede	wszystkim	
odciśniętych	w	zdjęciach	wrażliwości	–	to	powody,	dla	których	warto	zobaczyć	otwartą	w	piątek		
4	kwietnia	wystawę	Fotograficy	Olkuscy.
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DEPUTOWANA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

prof. JOANNA SENYSZYN

www.senyszyn.eu

CZAS PODSUMOWAŃ
Działalność europoselska w Polsce

Bazę mojej działalności w Polsce stanowią 22 biura europoselskie w pięciu województwach 
(małopolskie /12/, świętokrzyskie /6/, pomorskie /2/, podkarpackie /1/, mazowieckie /1/) oraz 
mobilne biuro, które objeżdża powiaty w moim okręgu wyborczym, który obejmuje woj. 
małopolskie i świętokrzyskie. W moich biurach udzielane są porady prawne i prowadzone 
jest doradztwo dotyczące uzyskiwania środków unijnych.

Wyborcy mogą śledzić moją działalności polityczną poprzez stronę internetową senyszyn.eu 
oraz dwa blogi (senyszyn.blog.onet.pl, joannasenyszyn.natemat.pl). Pierwszy z nich, który 
prowadzę od 2006 roku, odwiedziło dotychczas prawie 5,5 mln osób. Jestem też aktywna na 
Twitterze i Facebooku. Od dziewięciu lat regularnie piszę cotygodniowy felieton do tygodnika 
„Fakty i mity”, gdzie mam stałą rubrykę „Katedra profesor Joanny S.”

Dziennie dostaję dziesiątki emaili i listów od wyborców, którzy dzielą się ze mną swoim problemami.

Uruchomiłam Akademię „Polka potrafi”. Są to bezpłatne szkolenia dla kobiet, które chcą być aktywne, działać politycznie lub społecznie, zakładać własne 
firmy. Akademia uczy, jak sobie radzić, w życiu, jak walczyć z przemocą, jaką pomoc można uzyskać z UE. Wykładowcami są specjaliści z różnych dziedzin. 
Dotychczas w szkoleniach, seminariach i spotkaniach wzięło udział prawie 2000 kobiet. Ponadto zorganizowałam dwie edycje "Akademii liderek", w której 
uczestniczyło 80 kobiet i dziewcząt, głównie członkiń SLD z woj. małopolskiego i świętokrzyskiego. W obejmującym kilkanaście godzin kursie przeszły 
wszechstronne szkolenia, przygotowujące m.in. do startu w wyborach samorządowych.

W 2011 r. zorganizowałam pierwszą Kielecką Manifę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i każdego roku organizuję kolejne.

Rokrocznie jestem koordynatorka ogólnopolskiej akcji "Zerwijmy Łańcuchy" – 2010, 2012, 2013 w Krakowie, w 2011 r. w Gdyni. Są to happeningi przeciwko 
złemu traktowaniu i maltretowaniu zwierząt, trzymaniu psów na łańcuchu. Ostatni był pod hasłem: ZERWIJMY ŁAŃCUCHY - SZYBKO, SKUTECZNIE I 
OSTATECZNIE!W lutym 2011 r. zorganizowałam w Krakowie integracyjne spotkanie środowisk lewicowych, w którym wzięło udział blisko 700 osób. Latem 
2013 r. zorganizowałam trzy Pokongresowe Pikniki Lewicy (Kraków, Kielce, Gorlice), w których wzięło udział łącznie prawie 1000 członków i sympatyków SLD.

12 października 2013r. zorganizowałam w Krakowie pierwszy w Polsce Międzynarodowy Dzień Dziewczynki. Święto zostało ustanowione na 11 paź-
dziernika Rezolucją ONZ z 19 grudnia 2011 r., żeby zwrócić uwagę na ciężki los dziewczynek na całym świecie. Specjalnie na tę okazję został wydany 
zeszyt edukacyjny dla dziewczynek i ich rodziców. Znalazło się w nim opowiadanie o losach dzielnej przewodniczącej klasy - Meli oraz część dla rodziców 
i wychowawców, w której zawarte są podstawowe informacje o sytuacji dziewcząt na świecie i w Polsce. Happening zgromadził licznych mieszkańców 
Krakowa. Rozdaliśmy 250 zeszytów edukacyjnych, balony i różnego rodzaju gadżety promujące SLD.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji stworzyłam stronę internetową toleruje.pl oraz fanpage na Facebooku o tej samej nazwie. Umieszczane są 
tam informacje na temat akcji o charakterze antydyskryminacyjnym.

W dniach 6-12 grudnia na facebookowym fanpage'u, stronie senyszyn.eu oraz na internetowej witrynie SLD uruchomiłam kampanię „Nie bez powodu 
czerwony”.

Od początku kadencji w PE przemierzyłam tysiące kilometrów, od Pomorza po Małopolskę, odwiedzając moich wyborców. Ponieważ pięć dni w tygo-
dniu pracuję w Brukseli lub Strasburgu, każdy weekend spędzam w okręgu wyborczym. Uczestniczę w licznych seminariach, konferencjach, spotkaniach 
i imprezach. Mam wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku i na Uniwersytetach Otwartych. Grono moich kilkudziesięciu współpracowników, także 
społecznych, stale monitoruje regionalne wydarzenia i pracuje w moich biurach poselskich w Polsce. Jestem autorką 5 interpelacji w ważnych sprawach 
krajowych skierowanych do Premiera Tuska, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Edukacji (2) oraz Ministra Rozwoju Regionalnego.

WSZYSTKIM  
CZYTELNIKOM 

ŻYCZĘ  
WESOŁYCH ŚWIĄT
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STUDIO FRYZUR

Aneta Piekarz tel. 733 305 300

damsko-męskie

2 PIĘTRO

1 PIĘTRO

Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 27
Ponadto: pełny zakres usług kosmetycznych, makijaże, masaże

STUDIO URODY FANTAZJA
tel. 790 220 182 /fantazjaolkusz
NOWOCZESNA LASEROTERAPIA

Certy�katy

Zabiegi są
skuteczne

i bezbolesne

• redukcja owłosienia, 
• zamykanie naczynek, pajączków, teleangiekstazje,
• leczenie każdego rodzaju trądziku, 
• fotoodmładzanie, redukcja zmarszczek,
• usuwanie przebarwień.

Przy usłudze powyżej 60 zł 
zabieg aqua SPA na włosy GRATIS!

Tylko u nas Oryginalne Feromony 
w perfumach, balsamach i żelach

Perfumeria ANTUA
Olkusz, ul. Rabsztyńska 2 - Carrefour

Najlepsze Perfumy Nalewane 
Francuskie w Powiecie Olkuskim. 
Diabelsko kuszące, 
anielsko tanie - trwałe są 
nieziemsko, bo nierozcieńczane

W  naszym społeczeństwie często 
spotykamy się z przekonaniem, że 
współczesna młodzież interesuje 
się tylko komputerami, muzyką 
i sportem. O tym, że zaintereso-
wania młodych ludzi są o wiele 
szersze, że historia naszej Ojczyzny 
nie jest im obojętna i, że swoją wie-
dzę w tym kierunku pragną wciąż 
pogłębiać może świadczyć liczba 
gimnazjalistów oraz uczniów szkół 
średnich, która gościła w murach 
naszego liceum z okazji organizo-
wanego konkursu. Wśród uczest-
ników znaleźli się przedstawiciele 
dziesięciu gimnazjów i sześciu 
szkół ponadgimnazjalnych z tere-
nu powiatu olkuskiego. Tegoroczna 
edycja także wzbudziła  pozytywne 
emocje  i cieszyła się niesłabnącym 
powodzeniem ze strony  młodzieży.     
Celem przedsięwzięcia było upa-
miętnienie 70. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego, jak rów-
nież popularyzacja wiedzy histo-
rycznej oraz zainteresowanie lite-
raturą i budowanie świata wartości 
przez konfrontację postawy współ-
czesnych młodych ludzi  z postawa-
mi bohaterów czasu wojny. 
Uczestnicy konkursu zmierzyli 
się z testem wiedzy obejmują-
cym zagadnienia z historii i lite-
ratury. Po zakończeniu tej części 
wysłuchali wykładu dr. Dariusza 

Gorajczyka, pracownika Instytu-
tu Pamięci Narodowej. Prelekcja 
o genezie, przebiegu i kontrower-
sjach związanych z powstaniem, 
uniemożliwiających zgodną,  jed-
nakową jego ocenę, wzbudziła duże 
zainteresowanie słuchaczy. Cennym 
uzupełnieniem przedsięwzięcia była 
wystawa udostępniona przez Insty-
tut Pamięci Narodowej poświęcona 
akcji „Burza”.
Jury konkursu podkreśliło wyso-
ki poziom wiedzy i umiejętno-
ści uczniów biorących udział               
w konkursie. 
Wśród najlepszych uczniów szkół 
gimnazjalnych znaleźli się:
1. miejsce Patrycja Kruszak – Gim-

nazjum w Zarzeczu
2. miejsce Dominika Kuc – Gim-

nazjum w Suchej
3. miejsce Anna Ziarnik – Gimna-

zjum Nr 1 w Olkuszu.
Wyróżnienia zdobyły: Marta 
Kleczko – Gimnazjum w Kluczach, 
Katarzyna Pasich – Gimnazjum 
w Zarzeczu, Weronika Curyło – 
Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu.
Najlepsi uczniowie ze szkół ponad-
gimnazjalnych to:
1. miejsce Konrad Kulig – IV LO 

w Olkuszu
2. miejsce Izabela Rozmus – I LO 

w Olkuszu

3. miejsce Szymon Żak – Zespół 
Szkół Nr 3 w Olkuszu.

Wyróżnienia zdobyli: Kacper 
Mężyk – II LO w Olkuszu, Karolina 
Siewior – I LO w Olkuszu, Mateusz 
Radomski – IV LO w Olkuszu.
 Zwycięzcom dyplomy  i nagrody 
wręczyli: Poseł na Sejm RP Jacek 
Osuch, Wicestarosta Powiatu Olku-
skiego Paweł Piasny, Dyrektor 
Wydziału Edukacji, Kultury i Kul-
tury Fizycznej Waldemar Mendak, 
Dyrektor I LO w Olkuszu Irena 
Majda oraz Wicedyrektor Barbara 
Tarczyńska.  
Nagrody ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Olkuszu, Poseł na 
Sejm RP Jacek Osuch, Instytut 
Pamięci Narodowej, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Muzeum 

Armii Krajowej     w Krakowie oraz 
Rada Rodziców I LO. Laureaci 
oprócz nagród rzeczowych otrzy-
mali zaproszenie od posła Jacka 
Osucha na wycieczkę do Warszawy 
połączoną ze zwiedzaniem Sejmu 
RP i Muzeum Powstania Warszaw-
skiego,. Poczęstunek dla uczestni-
ków zapewniły firmy „Złoty Róg” 
i „PSS Społem”.
Organizatorami konkursu były 
nauczycielki I Liceum Ogólno-
kształcącego w Olkuszu: Angeli-
ka Kubańska, Agnieszka Kocjan 
– Hickiewicz, Anna Miszczyk, 
Bogusława Wajdzik.

FELIETON

O POWSTANIU WARSZAWSKIM W 70.ROCZNICĘ, CZYLI XI 
POWIATOWY KONKURS LITERACKO-hISTORYCZNY ZA NAMI!
„Chcielibyśmy	być	wolni	i wolność	sobie	zawdzięczać”.	Pod	takim	hasłem	27	marca	2014r.	
odbył	się	w I Liceum	Ogólnokształcącym	w Olkuszu	XI	Powiatowy	Konkurs	Literacko	
–	Historyczny	pod	patronatem	Starosty	Powiatu	Olkuskiego,	Posła	na	Sejm	RP	Jacka	
Osucha	oraz	Muzeum	Powstania	Warszawskiego.	W hołdzie	tym,	którzy	zapisali	piękną	
kartę	w dziejach	polskiego	społeczeństwa.	Laureaci	w nagrodę	pojadą	do	Warszawy.

www.bph.pl

Promocja “Wróć do mnie” dotyczy umów zawartych na co najmniej 36 mies. i trwa od 03.03 do 31.05.2014 r. W przypadku kredytu konsolidacyjnego Klient skorzysta 
z  Promocji, jeśli skonsoliduje w Banku BPH kredyty z innych banków o łącznej wartości co najmniej 5000 zł. Nagrodą jest równowartość dwóch najniższych spłaconych 
rat. Aby otrzymać nagrodę, należy spełnić warunki Regulaminu Promocji. Nagroda jest wypłacana w dwóch ratach - po 12. i 24. miesiącu spłaty kredytu. Bank uzależnia 
przyznanie kredytu i jego wysokość od zdolności kredytowej Klienta. Regulamin Promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w placówkach Banku oraz na bph.pl. Bank BPH 
SA, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Zapraszamy do Oddziału Banku BPH  
w Olkuszu: 
ul. Floriańska 1a,  32 624 97 00

Kredyt 
gotówkowy
Weź kredyt gotówkowy 
i odbierz nagrodę 
o wartości dwóch rat.

"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

Świat należy
do kobiet

WYDARZENIA KULTURALNE
„KAROL, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM” prod. Polska 

11-16 IV godz. 18.00
„OBIETNICA” prod. Polska 11-16 IV godz. 20.00

„PAN PEABODY I SHERMAN” 3D prod. USA
23, 25-28 IV godz. 17.00,  

24 IV godz. 15.00, 29 IV godz. 19.00
“FACET (NIE) POTRZEBNY OD ZARAZ”  

prod. Polska 
23 – 28 IV godz. 19.00 , 29 IV godz. 20.45

POZOSTAŁE WYDARZENIA
10.04. godz. 17.00 Zenon Krukowiecki „Piękno 
Chorwacji” – wykład w ramach olkuskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku
11.04. godz. 10.00 Jarmark Wielkanocny (Rynek)
11.04. godz. 16.30 „Smok Wawelski” spektakl 
teatralny dla dzieci w wyk.Teatru z Trzebinii 
13.04. godz. 10.00 Konkurs Taneczny „The Best” 

(Organizator: Szkoła Tańca „Prestiż” Oświęcim)
15.04. godz. 10.00 „A Diabłu ogarek…” Spektakl 
teatralny dla młodzieży
23.04. godz.17.00 Wieczór Poetycki J. Majcherkie-
wicza (MOK ul.Szpitalna 32)
24.04. godz. 17.00
„Wpływ Bioflavonoidów na Nasze Zdrowie”– wykład 
w ramach olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

ul.Kolejowa 1c, 32-310 Jaroszowiec • tel. 668 136 924 • aldan@onet.pl 

• Wesela
• komunie 
• przyjęcia 
   okolicznościowe 
• imprezy firmowe
• stypy 
   itp.

www.aldan.com.pl

WOLBROM > Sprzedam działkę o pow 710 m2 zabudo-
waną 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 samo-
chodów wszystkie media, 100m od Rynku. Cena: 300.000 zł              

tel. 500 749 505



9

Panie Radku czy Państwa pacjenci są 
świadomi tego w jakiej kondycji jest ich 
zmysł wzroku?
Niestety z przykrością stwierdzam, że nie. 
Obserwując swoich klientów mogę śmiało 

oszacować, że zaledwie 3-4 proc. osób od-
wiedzających nas nie wymaga pomocy oku-
listy. Rozumieć przez to należy to, że ich 
oczy są albo w świetnej formie, albo wada 
jest tak mała, że nie wymaga korekty. Nie 
jest też tajemnicą, że blisko połowa Pola-
ków tj. około 42 proc. będących w wieku 
od 16 do 54 lat wymaga korekcji wzroku, 
a z kolei 29 proc. z nich jest przekonane, że 
takiej pomocy nie potrzebuje. Takie infor-
macje podaje Główny Urząd Statystyczny 
i osobiście uważam, że są one martwiące. 

Skąd taka obserwacja? Czy w Pana sa-
lonie można wykonać badanie wzroku? 
Salon optyczny kojarzy się przecież naj-
częściej z wyborem ładnych oprawek…
Może Panią zaskoczę, ale budując swoją 
markę starałem się stworzyć miejsce, gdzie 
można nie tylko dobrać „ładne” oprawki. 
Ja powiedziałbym, odpowiednie, bo każda 
oprawa ma swojego klienta. Zależało mi na 
tym, aby pracowała ze mną także profesjo-
nalna kadra medyczna. Udało się wkońcu 
dobrać ludzi, którzy mają solidną prakty-
kę kliniczną i prowadzą pełną diagnostykę 
chorób oczu. Dzięki specjalistycznej apa-
raturze można wykonać u nas komplekso-
we badanie również pod względem zaćmy, 
jaskry, badanie dna oka oraz oczywiście 
dobrać odpowiednią do wady moc szkieł. 
Ważne dla mnie jest to, że odwiedzając na-
sze miejsce pacjent styka się z personelem 
medycznym, a nie tylko optometrystą, który 
dobierze szkła. 
Panie Radku synoptyk kojarzy się z kimś, 
kto zajmuje się pogodą. Skąd w ogóle 
u Pana taki pomysł na biznes?
Tak nazwa jest dość przewrotna i trochę 
mówi o mnie samym. Pomysł na biznes 
przyszedł naturalnie. Firma jest nie tyle 
moim „pomysłem” co wyrosła z korzeni ro-
dzinnych.  Od przeszło 18 lat moja rodzina 
zajmuje się optyką. Postanowiłem nie zmar-
nować swojego doświadczenia i czerpać 
z ich bezcennej wiedzy. Moją drugą pasją 
jest sztuka i to także pomaga mi w prowa-
dzeniu biznesu. Po prostu przykładam dużą 
wagę do wyboru asortymentu. Staram się 
dobierać każdą sztukę opraw z osobna, ni-
gdy nie kupuję hurtowo. Klienci są zado-
woleni. Praktycznie każdy znajdzie coś dla 
siebie, coś co pasuje do danej buzi oraz kie-
szeni klienta bo rozstrzał cenowy waha się 
od 65 do kilkuset złotych.
Co zatem wyróżnia Pana ofertę?
Przede wszystkim marki, które trudno do-
stać u konkurencji. Na przykład unikatowa 
polska marka Paul Vadim. Tworzy ją równie 
młoda osoba jak ja, a uznanie zdobyła nie 

tylko wśród olkuskich klientów, ale także 
wśród osób znanych. Nosi ją chociażby Ju-
rek Owsiak! Mamy też brytyjskie oprawy 
William Morris. Są to naprawdę solidne 
i oryginalne projekty. W zeszłym roku sam 
właściciel marki, Robert Morris, odwiedził 
nasz salon. Było to dla mnie bardzo dużym 
wyróżnieniem. Na sezon letni przygotowa-
łem coś ekstra - okulary przeciwsłonecze 
żony samego Mick’a Jaggera!
Wiemy już, że Syn_Optyk to miejsce, 
gdzie można przebadać kompleksowo 
wzrok. Czy pomagacie też w doborze 
odpowiednich szkieł kontaktowych oraz 
opraw? Nie każdy się na tym zna…
Oczywiście! Śmiejemy się, że jeżeli ktoś 
ma ochotę to może przymierzyć cały asor-
tyment. Dla osób towarzyszących mamy 
kanapę! Wiemy jednak co pasuje do danego 
kształtu twarzy i staramy się podpowiadać 
co jest ok, a co nie... Klient jest naszą wizy-
tówką „na mieście” i nie ma mowy o wpad-
kach! Poza tym samopoczucie klienta jest 
bardzo ważne. Czy wie Pani jak polepsza się 
samopoczucie osoby, która była nieświado-
ma swojej wady wzroku i nagle widzi o nie-
bo lepiej? Pacjenci często to potwierdzają. 
Jeżeli ktoś nie ma ochoty na okulary może 
u nas zakupić szkła kontaktowe. Pomagamy 
w nauce ich zakładania.
Brzmi zachęcająco podobnie jak opinie 
o Pana salonie, na które natknąć się moż-
na w internecie. Czy na koniec powie Pan 
naszym czytelnikom jak umówić się na 
wizytę u okulisty?
Lekarz okulista przyjmuje u nas w określo-
ne dni. Najłatwiej zadzwonić pod numer 
500 200 941 i umówić się na dogodny dla 
siebie termin. Przy zakupie okularów wizy-
ta u specjalisty jest o połowę tańsza.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również i do zobaczenia!

To ludzka rzecz widzieć - czyli zadbaj o swoje oczy!
Kiedy ostatni raz byłeś u okulisty? Czy jesteś świadomy jak delikatny jest narząd wzroku i czy potrafisz odpowiednio o niego zadbać? Niewiele 
osób zadaje sobie to pytanie. Jesteśmy świadomi i od najmłodszych lat uczeni tego, jak ważne są cykliczne wizyty u dentysty czy też wykonywa-
nie podstawowych badań, które zleca najczęściej lekarz pierwszego kontaktu. Media zalewają nas informacjami o tym, jak ważna jest profilak-
tyka szczególnie w walce z nowotworami. Co Polacy wiedzą na temat swojego wzroku zapytaliśmy Pana Radka Żaka, który jest właścicielem 
salonu optycznego Syn_Optyk w Olkuszu przy ulicy Kaziemierza Wielkiego 60 (budynek Silver)

O.P
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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

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wszystkim Mieszkańcom Olkusza a szczególnie naszym Klientom 
pełnych radości, spokoju i spędzonych 
w rodzinnej atmosferze Świąt Wielkanocnych 
oraz smacznego jajka
życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy P.G.K. Sp. z o.o.

Salon Wykończeń Wnętrz
www.korian.com.pl

Olkusz ul. Wiejska 18 (na terenie salonu meblowego Kanita)
salon@korian.com.pl

tel.: (32) 726 41 35, 509 168 384, 507 133 493

• drzwi 
• okna 
• bramy garażowe 
• podłogi 
• sztukateria 
• oryginalne włoskie
   tynki dekoracyjne 
• tapety

Mieszalnia farb:

NISKIE CENY WYSOKIE RABATY

PROFESJONALNY MONTAŻ I DORADZTWO

POLICJA
• 30.03. Skuter zderzył się z samo-

chodem    
Około godziny 14.00 na ul. Leśnej 
w Zarzeczu (gmina Wolbrom) seat 
zderzył się ze skuterem. Do olku-
skiego szpitala przewieziono dwie 
osoby podróżujące jednośladem. 
Prawdopodobną przyczyną wypad-
ku było nieustąpienie pierwszeń-
stwa przejazdu przez kierującego 
motorowerem.

• 31.03. Potrącenie pieszej  
w Olkuszu   
Około godziny 9.30 na ul. 20-Stra-
conych w Olkuszu opel, kierowany 
przez mieszkankę Chrzanowa po-
trącił przechodzącą przez jezdnię 
75-letnią olkuszankę. Piesza z 
obrażeniami wewnętrznymi została 
przewieziona do Nowego Szpitala 
w Olkuszu. Policjanci ustalają przy-
czyny oraz okoliczności zdarzenia.

• 31.03. 13-letni rowerzysta 
potrącony przez samochód 
31 marca br. około godziny 16.20 w 
Gorenicach potrącony został rowe-
rzysta. Nastolatek prawdopodobnie 
wyjechał z terenu jednej z posesji 
wprost pod nadjeżdżającego oso-

bowego fiata. Chłopiec doznał ob-
rażeń głowy. Został przetranspor-
towany śmigłowcem do szpitala w 
Krakowie. Trwa ustalanie przyczyn i 
okoliczności wypadku.

• Skradziono audi   
Nocą 1 kwietnia br. z parkingu przy 
ul. Legionów Polskich w Olkuszu 
skradziono audi o wartości kilku-
dziesięciu tysięcy złotych. Nad 
sprawą pracują olkuscy kryminalni.

• 28.03. Kradzież paliwa w Bu-
kownie    
Prawdopodobnie nocą włamano się 
zbiornika paliwa ładowarki zaparko-
wanej na ul. Wiejskiej w Bukownie. 
Złodziej zabrał około 60 litrów pali-
wa oraz dwa akumulatory pojazdu. 
Trwa szacowanie strat. Sprawcy 
kradzieży z włamaniem grozi kara 
10 lat pozbawienia wolności.

• 30.03. Zatrzymano włamy-
waczy    
30 marca br. około godziny 22.45 
olkuscy policjanci zostali powia-
domieni o dwóch mężczyznach 
usiłujących włamać się do jedne-
go ze sklepów monopolowych na 

ul. Szpitalnej.  Jeden z nich wybił 
szybę oraz próbował wyważyć drzwi 
wejściowe do sklepu. Do środka 
jednak nie weszli i uciekli przed 
przyjazdem patrolu Policji. Go-
dzinę później olkuscy policjanci 
zatrzymali obu mężczyzn. 27 oraz 
39 - letni mieszkaniec Olkusza 
zostali przewiezieni do "aresztu" ol-
kuskiej komendy. Starszemu z nich 
przedstawiono już zarzut usiłowania 
dokonania kradzieży z włamaniem 
do sklepu. Grozi mu kara 10 lat 
więzienia.

• 31.03. Policjanci z Wol-
bromia zatrzymali wandali 
31 marca br. wolbromscy policjan-
ci zatrzymali dwóch mieszkańców 
Wolbromia, którzy dwa dni wcze-
śniej zniszczyli lampy oświetle-
niowe znajdujące się w klatkach 
schodowych bloków zlokalizowa-
nych na oś. Łokietka w Wolbromiu. 
Mężczyznom w wieku 18 oraz 20 lat 
przedstawiono już zarzut zniszcze-
nia mienia o wartości około 1.100 
złotych. Grozi im kara nawet 5 lat 
pozbawienia wolności.

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi

OFERUJEMY: 
- ostrzenie pił widłowych, 
- ostrzenie łańcuchów do pił, 
- nadzędzia spawalnicze, 
- narzędzia pneumatyczne 

W OFERCIE RÓWNIEŻ: 
- klimatyzacja dla domu i biura 
- sprzedaż montaż serwis 
- czyszczenie dezynfekcja

autoryzowany punkt firmy

Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 535 19 07 12 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

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 •

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
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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

www.gwarekolkuski.pl 
www.gwarek-olkuski.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.

Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl    •    tel. 691 364 130

W ostatnim czasie, w związku z wydarzeniami na Ukrainie, ceny monet i znaczków ukraińskich gwałtownie rosną. Powodem niepewność jutra i w 
związku z tym poszukiwanie bezpiecznej lokaty „drobnych” nawet pieniędzy. Nic nie jest pewniejsze niż właśnie monety. Szczególnie monety nie 
przepłacone i co najważniejsze, niskonakładowe, co ma podstawowe znaczenie przy jakimkolwiek inwestowaniu, jeśli tak możemy nazwać zabez-
pieczenie środków materialnych przed niepewnym jutrem. Polecam zatem kolekcjonerom po atrakcyjnych cenach monety Ukrainy z kruszców 
popularnych, tak jak nasze dwójki, z tym że nakłady tych monet są maksymalnie do 30-50.000 sztuk, a nie jak nasze polskie dwa złote do 1,5 miliona 
sztuk. Wszystkich zainteresowanych większym wyborem zapraszam na moją stronę i ewentualny kontakt telefoniczny. Ilość monet jest ograniczona. 
Oferuję prawie wszystkie monety Ukrainy, Białorusi, Rosji wyemitowane po roku 1990.

Monety Ukrainy – ostatni dzwonek

2 Hrywny 2007 – L.Kurbas (35.0000 st,) – 12,00 zł

2 Hrywny 2007 – I.Ogienko (35.000 szt.) – 12,00 zł

2 Hrywny 2009 – K.Lewicki (35.000 szt.) – 12,00 zł

5 Hrywien 2006 – 10-lecie Konstytucji (30.000 szt.) – 36,00 zł

5 Hrywien 2006 – Święto Trzech Króli (75.000 szt.) – 18,00 zł

5 Hrywien 2007 – Czernichów (45.000 szt.) – 20,00 zł

5 Hrywien 2007 – Wielki głód (75.000 szt.) – 14,00 zł

5 Hrywien 2010 – Dożynki (45.000 szt.) – 16,00 zł

2 Hrywny 2007 – Bieg na orientację (35.000 szt) – 16,00 zł

2 Hrywny 2007 – O.Olżicz (35.000 szt.) – 12,00 zł

2 Hrywny 2010 – Trawa „Ostnica ukraińska” (35.000 szt.) – 14,00 zł

5 Hrywien 2006 – 15-lecie Niepodległości (75.000 szt.) – 20,00 zł

5 Hrywien 2006 – Cymbały (bimetal) 100.000 szt. – 16,00 zł

5 Hrywien 2007 – Czysta woda (50.000 szt.) – 16,00 zł

5 Hrywien 2009 – Rada Europy (45.000 szt.) – 16,00 zł

5 Hrywien 2010 – Garncarz (45.000 szt.) – 16,00 zł

2 Hrywny 2007 – Obwód Doniecki ((35.000 szt.) – 32,00 zł

2 Hrywny 2007 – O.Teliga (35.000 szt.) – 12,00 zł

2 Hrywny 2011 – Lwowski Uniw. (45.000 szt.) – 12,00 zł

5 Hrywien 2006 – Reforma monetarna (45.000 szt.) – 16,00 zł

5 Hrywien 2007 – Perejasław-Chmielnicki (45.000 szt.) – 16,00 zł

5 Hrywien 2007 – Sesja OBWE (35.000 szt.) – 20,00 zł

5 Hrywien 2009 – Kołodziej (45.000 szt.) – 16,00 zł

5 Hrywien 2011 – 15-lecie Konstytucji (30.000 szt.) – 18,00 zł

2 Hrywny 2007 – P.Grigorienko (35.000 szt.) – 12,00 zł

2 Hrywny 2007 – O.Liapunow (35.000 szt.) – 12,00 zł

5 Hrywien 2006 – 750-lecie Lwowa (60.000 szt.) – 16,00 zł

5 Hrywien 2006 – Cerkiew Kiryła w Kijowie (45.000 szt.) – 18,00 zł

5 Hrywien 2007 – Odeski teatr opery (35.000 szt.) – 16,00 zł

5 Hrywien 2007 – Bęben Bugaj (50.000 szt.) – 16,00 zł

5 Hrywien 2010 – Łódź kozacka (45.000 szt.) – 16,00 zł

5 Hrywien 2011 – Zbaraż (35.000 szt.) – 16,00 zł
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

Ryczówek, ul. Kluczewska 1d
tel. 32 645 82 55, kom. 668 233 603 

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
• BLATY • PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •
Posiadamy w sprzedaży 35 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

www.tomaks-sill.pl

- SILL


