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NAJWIĘKSZY WYBÓR
LIQUIDÓW
I e-PAPIEROSÓW
BIEDRONKA ul. Sławkowska 13, Olkusz

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

„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!!!!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

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

SKUTERY
SERWIS “U PANA LESZKA”
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• 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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

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

Słuchawki Creative Labs
HS 800 Fatal1ty Gaming
z mikrofonem

Cena: 99,00 PLN
ilość sztuk ograniczona

Do każdego laptopa
markowa torba gratis
TANIE TUSZE I TONERY, Z NAMI TANIE DRUKOWANIE
KASY FISKALNE, SERWIS LAPTOPÓW pełny zakres usług
Największy wybór - Akcesoriów dla Gracza

ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi)
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079
www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00, sobota 9.00 ÷ 13.00

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

LOMBARD
WIOSENNA
OBNIŻKA CEN!!!

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7 - 16 , Sob 8 - 14
30

00

00

00

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

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

ATRAKCYJNE
CENY ZŁOTA!!!

od 100 do 120zl za gram
32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl
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Informacje

Artysta wyedukowany i artysta amator – czy ten związek ma przyszłość?

Nie tak dawno przeprowadziłam burzliwą dyskusję ze znajomą malarką. Dotyczyła ona możliwości wystawiania obrazów
w muzeach i biurach wystawowych przez artystów amatorów. Temat ten jest ciągle poruszany w środowisku artystycznym.
Padają argumenty mówiące za taką możliwością oraz przeciw niej. Podstawą sprzeciwu jest brak kwalifikacji i zaniżanie
poziomu wystaw przez amatorów. Z drugiej strony za dopuszczeniem do wystawiania dzieł malarzy – samouków może
przemawiać nieprzeciętny talent, wychodzący poza ramy akademickie.
W akademiach sztuk pięknych przyszły absolwent uczy się stopniowo,
zaczynając od rysunku, poznaje zasady perspektywy, światłocienia,
kompozycji, techniki operowania materiałem z jakim pracuje, ma
możliwość wymieniania swoich doświadczeń z innymi studentami
oraz nauczycielami. Ćwiczy różne tematy: martwą naturę, pejzaż,
portret. Często analizuje prace dawnych mistrzów by poznać tajniki ich pracy. Jest to na pewno bardzo kształcące. Chcąc malować
realistycznie poznanie tych akademickich zasad jest niezbędne. Czy
szkoła wyższa jest jedyną drogą do osiągnięcia poziomu, nazwijmy
to, „zawodowego”? Zasad perspektywy, czy kompozycji można
nauczyć się z książek oraz przez kopiowanie dawnych mistrzów.
Ktoś powie, że to nie zastąpi kontaktu z nauczycielem. Możliwe,
ale są również artyści, którzy narzucają swój styl uczniowi i mogą
ograniczać rozwijający się indywidualizm. Historia sztuki często
pokazuje nam przypadki artystów, którzy będąc samoukami uniknęli
przejęcia modnej stylistyki i poszli swoją drogą. Niejednokrotnie byli
oni szykanowani przez środowisko artystyczne, jednak po latach
ich dzieła stawały się inspiracją dla następnych pokoleń. Bywało, że pojedyncze, kontrowersyjne dzieła stawały się manifestem
odrzuconych artystów. Ci, z czasem zaczynali tworzyć nowe prądy
w sztuce. Impresjonizm, kubizm, surrealizm, futuryzm i wiele innych
trendów powstało poza akademią. Obrazy impresjonistów uchodzą,
w dzisiejszych czasach, za jedne z najpiękniejszych i osiągają wręcz
kosmiczne ceny na aukcjach. Gdy w roku 1874 wystawili oni swoje
prace, komentarze większości krytyków były miażdżące. Pisano, że
obrazy są profanacją sztuki, wytworem chorych umysłów. Ludzie
przyzwyczajeni do nagich bogiń, scen historycznych i biblijnych,
oraz oficjalnych portretów, nie byli przygotowani na sztukę ukazującą
współczesność, codzienność pozbawioną patosu. Malarstwo, które
skupiało się na chwili, na powierzchowności, na barwie i świetle nie
było rozumiane przez większość odbiorców. W tym samym czasie na
oficjalnej wystawie , corocznym Salonie odbywającym się w Paryżu,
akademicy byli oklaskiwani za gładką skórę swych Wenus i prężne
ciała rzymskich bohaterów. Czy nie ciekawiej byłoby zestawić te
dwa światy obok siebie i pozwolić by stanęły oko w oko? Kto wtedy
zdecydował co jest lepsze? Aby móc wystawić obrazy na Salonie
trzeba było być dopuszczonym przez komisję akademików, którzy

z reguły odrzucali każdego, kto nie hołdował stylowi
oficjalnemu.
Najbardziej znanym samoukiem jest Van Gogh. Ten
holenderski malarz nie sprzedał za swego życia żadnego obrazu. Nie mógł nigdzie wystawiać swoich prac,
gdyż, jego indywidualny, niepowtarzalny styl, był zbyt
awangardowy. Człowiek o niesamowitej osobowości,
którego sensem życia stało się malarstwo, niezrozumiany i osamotniony popadł w obłęd i zmarł śmiercią
samobójczą. Dziś jego obrazy należą do najdroższych
i najbardziej rozpoznawalnych. Słoneczniki, które
namalował dla przyjaciela, malarza Paula Gauguina,
są dziś ikoną. Wydaje się to znamienne.
Oczywiście trzeba szczerze powiedzieć, że dzisiaj
jest wiele tandety, seryjności i tak jak każdy może
śpiewać w telewizji, tak każdy kto namaluje wazon
z kwiatkami może przedstawiać się, że jest artystą.
To prawda, że czasem ludzie są bezkrytyczni. To prawda, że aby
być dobrym twórcą, nawet awangardowym, warsztat malarza jest
bardzo potrzebny. Doceniam solidne wykształcenie. Myślę jednak,
że historia wyraźnie pokazuje, iż dobrze jest dać szansę nawet tym,
którzy początkowo nie są dobrze odbierani. Osobiście uważam, że
sztuka ma bronić się sama. Niech będzie możliwość prezentowania
swojej twórczości, a i tak finalnie, to odbiorca zadecyduje co jest
wartościowe.
Dla jednych malarstwo to forma zarabiania pieniędzy, dla innych
pasja, a dla jeszcze innych jedno i drugie. Czasem „zawodowstwo”
pomaga w osiągnięciu spektakularnych efektów, czasem przeszkadza
w zachowaniu nieszablonowego spojrzenia na sztukę swoją i innych.
Wydaje mi się, że umiejętności techniczne w przypadku tworzenia
sztuki są bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Zdarza się, że niedoskonałą perspektywę, zaburzone proporcje czy zły światłocień
rekompensuje ekspresja.
Moje osobiste zdanie jest takie, iż bezsprzecznie należy się uznanie
artystom akademickim. Nie oznacza to jednak, że musimy odbierać
sobie szansę zauważenia talentu samorodnego, który wyrasta ponad

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OLKUSZU

W dniu 15.05.2014 r. od godz. 10.00 do 12.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu odbył się „Dzień Przedsiębiorczości”. To już czwarta edycja tego wydarzenia, którego
pomysłodawcą i organizatorem jest Powiatowy Urząd
Pracy w Olkuszu. Ideą przewodnią „Dnia Przedsiębiorczości” jest promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu olkuskiego oraz zachęcenie ich do
podejmowania świadomej decyzji o samozatrudnieniu.
Oferta skierowana jest głównie do osób, które zamierzają
otworzyć własną działalność i stawiają pierwsze kroki
w biznesie. Tegoroczna edycja „Dnia Przedsiębiorczości”
podobnie jak i poprzednie, umożliwiła bezpośredni kontakt z instytucjami z którymi na co dzień stykają się
osoby rozpoczynające i prowadzące działalność gospodarczą.
Wskazówek oraz porady można było uzyskać od przedstawicieli następujących instytucji:
• Urzędu Miasta i Gminy Olkusz
• Urzędu Skarbowego w Olkuszu
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- Inspektorat w Olkuszu
• Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu
W ramach współpracy Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu przedstawił swoją ofertę kształcenia w zakresie
przedsiębiorczości. Ponadto osoby zainteresowane uczestniczyły w spotkaniu z przedsiębiorcami naszego
powiatu, którzy udzielali wskazówek i podzielili się wiedzą z zakresu własnej działalności gospodarczej, a byli
to przedstawiciele takich firm jak: Antrans, De Facto oraz P.H.U. Dembi-Lux.
W tym dniu można było również skorzystać z usług specjalistów Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu. Doradcy
zawodowi służyli pomocą w zakresie aspektów psychologicznych i marketingowych zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, od specjalisty ds. rozwoju zawodowego można było uzyskać informacje
o możliwości szkolenia z zakresu przedsiębiorczości a pośrednik pracy przekazywał informacje o usługach
EURES i możliwościach zatrudnienia za granicą. „Dzień Przedsiębiorczości” cieszy się powodzeniem, gdyż
stwarza okazję dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy do uzyskania w jednym miejscu cennych
informacji od specjalistów z różnych instytucji. Mamy nadzieję, że „Dzień Przedsiębiorczości” wyposażył
osoby zwiedzające w odpowiednią wiedzę i tym samym zachęci je do podjęcia decyzji o samozatrudnieniu.
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu dziękuje Wystawcom, Pracodawcom za zaangażowanie
i profesjonalizm oraz wszystkim osobom za przybycie na „Dzień Przedsiębiorczości”.

przeciętność. Uważam, że artysta ma wzbudzić emocje, ma nas
rozweselić, zasmucić, oburzyć, zachwycić, ma wywołać poczucie
piękna lub brzydoty. Ważne by dzieło oddawało indywidualność,
było tworzone z pasją, bez rutyny i ślepego zapatrzenia w modę.
Takie obrazy powinny zawisnąć w galeriach. Dla mnie, jako odbiorcy
sztuki, drugorzędną sprawą jest wykształcenie malarza. Oceniam
efekt końcowy jego pracy – obraz. Malarstwo robione pod publiczkę,
wykonywane seryjnie niczym fotografie wychodzące z drukarki,
niech pozostaną na stoiskach dla turystów.
Doskonałą okazją na samodzielną ocenę problemu jest Wystawa
Artystów Olkuskich, której wernisaż odbędzie się 30 maja o godz.
18.00 w BWA w Olkuszu. Będą tam wystawione prace zarówno
zawodowych malarzy jak i amatorów – pasjonatów. Zachęcam do
obejrzenia wystawy i zastanowienia się, czy warto klasyfikować
sztukę. Czekam na komentarze.

vv Ewa Wołoszyn
fot. 1. Malarstwo akademickie William Bouguereau Wenus
fot. 2. Malarstwo impresjonistyczne - Claude Monet Mostek japoński

Stagnacja czy rozwój? – jaką ścieżkę
wybiorą nasze władze samorządowe?
Dramatyczna sytuacja w olkuskiej Emalii S.A. oraz groźba
zwolnień 200 pracowników spowodowała, że radny miejski
Łukasz Kmita po raz kolejny zaproponował władzom samorządowym wprowadzenie konkretnych rozwiązań, które mogą
przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy. Kmita
w interpelacji wnioskuje o wprowadzenie zwolnień z podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorstw, które utworzą nowe
miejsce pracy. Tego typu uchwały, od lat z powodzeniem funkcjonują w innych
samorządach w Polsce. Dlatego jako załącznik do interpelacji Kmita przedstawił
gotowy projekt uchwały, który mógłby zostać wprowadzony do programu najbliższej
sesji Rady Miejskiej. Czy Burmistrz Olkusza pozytywnie odniesie się do rozwiązań
zaproponowanych przez samorządowca Prawa i Sprawiedliwości?

Interpelacja Radnego Rady Miejskiej Łukasza Kmity

Z roku na rok pogarsza się sytuacja na rynku pracy na terenie gminy Olkusz. Według statystyk, pod
koniec kwietnia 2014 roku już 3400 mieszkańców gminy zarejestrowanych było w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Olkuszu jako osoby bezrobotne. Kilka dni temu stanęliśmy przed kolejną dramatyczną informacją. Emalia Olkusz S.A. planuje zwolnienia grupowe, które mają objąć nawet 200 osób.
W perspektywie kilku najbliższych lat dojdzie także do likwidacji części górniczej ZGH, co będzie
miało bezpośrednie przełożenie na dalszy wzrost bezrobocia w gminie Olkusz.
Dlatego już teraz władze miasta powinny podjąć skuteczne działania, które zachęcą przedsiębiorców
do inwestowania w Srebrnym Grodzie. Takim wymiernym działaniem – które proponuje Panu Burmistrzowi oraz wysokiej Radzie - jest podjęcie stosownej uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku
od nieruchomości dla nowych przedsiębiorców inwestujących na terenie MiG Olkusz. Podobnej treści
projekty zostały już przyjęte przez inne samorządy - w tym przez Radę Miejską w Bukownie.

Zwolnienia - które proponuje - przysługiwałyby przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy.
Okres zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości byłby jasno i klarownie sprecyzowany
w uchwale i zależny od tego, ile nowych miejsc pracy zostałoby utworzonych (w pełnym wymiarze
pracy) przez dany podmiot gospodarczy. Zwolnienie od podatku przysługiwałoby podmiotom jedynie
wtedy, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostałby utrzymany przez cały okres zwolnienia z podatku. Szczegółowe zapisy zostały zaproponowane z załączniku do niniejszej interpelacji tj.: w projekcie
uchwały, załączniku o udzielenie pomocy de minimis oraz uzasadnieniu.
Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Czy w związku ze złożoną przeze mnie interpelacją oraz wstępnym projektem uchwały, Pan Burmistrz
podejmie działania, aby stosowny projekt przygotować wspólnie z radnymi i wprowadzić do porządku
obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej?
vv Radny Łukasz Kmita

Informacje
FELIETON

Dzień Matki

Maj to z reguły jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Wtedy przeważnie
świeci słońce, wokół otacza nas soczysta zieleń drzew i traw, przyroda w pełnym rozkwicie. W maju też obchodzimy Dzień Matki. Dla każdego człowieka
powinno to być wielkie święto, kiedy dziękujemy kobietom za to, że wydały nas
na świat. Nie umniejszając oczywiście roli tatusiów, którzy w procesie tworzenia
też dołożyli swoje pięć groszy. Jednak z reguły to matka jest tym rodzicem,
który poświęca dziecku więcej czasu – karmi, kąpie, przewija, przebiera,
i w każdej godzinie martwi się, czy aby na pewno wszystko dobrze zrobiła.
Rola matki w życiu dziecka, w życiu
rodziny jest nieoceniona. Pomijając
oczywiście skrajne przypadki, zdecydowana większość kobiet pobłogosławionych dzieckiem poświęca
się mu bez reszty. Szczęście dziecka
staje się jej szczęściem, jego rozpacz
– jej rozpaczą. Nie bacząc na zmęczenie, niewyspanie, inne niedogodności w każdej godzinie dnia czy
nocy stara się osłodzić swej córce,
czy synowi gorycz życia, chronić
przed jego niebezpieczeństwami
i nigdy nie przestaje się troszczyć,
martwić i modlić, aby jej maleństwu
nie przydarzyło się żadne nieszczęście. A kiedy dziecko uśmiechnie
się słodko, przytuli, da buziaka ot
tak po prostu – odchodzi zmęczenie, a niewyspanie przestaje mieć
znaczenie.
Czasem trochę nadopiekuńcza,
niekiedy może zbyt wymagająca, czy też odrobinę niezaradna,
a może przeciwnie przebojowa,
wyluzowana kumpela – zawsze
jednak z sercem otwartym i kochającym. Bo tak ma matka – zawsze
kocha swoje dziecko. Bez względu na to co wyrabia jej dziecko te
mniejsze, czy te większe, a nawet
te całkiem dorosłe – matka zawsze
trwa lojalnie.

Wiele kobiet łączy pracę zawodową z wychowywaniem dzieci, ale
wiele też przez te pierwsze lata
życia swojej pociechy chce być
z nią – wprowadzać w świat, opiekować się, być na każde zawołanie.
Niekiedy, przy więcej niż jednym
dziecku ta absencja zawodowa
może trwać kilka lat, a kiedy taka
mama chce wrócić na rynek pracy
napotyka mur – bo nie ma doświadczenia, bo nie pracowała, bo zbyt
długo siedziała w domu… zupełnie jakby wychowywanie dziecka
pozbawiało kobietę rozumu.
Tymczasem „zawód mama” nie
kończy się na zmienianiu pieluch
– to ciężka praca dwadzieścia
cztery godziny na dobę siedem dni
w tygodniu bez urlopu, wakacji
i chorobowego, w dodatku na kilku
etatach jednocześnie. Bo przecież
mama musi być zarówno lekarzem,
pielęgniarką, opiekunką, kucharką,
sprzątaczką, logistykiem, księgową, psychologiem, mediatorem
i animatorem, a to pewnie nie
wszystkie zawody, które składają się na ten jeden najważniejszy
– bycie matką. I jeszcze nikt jej
za to nie płaci, nie odprowadza
składek i nie wlicza w staż pracy.
Krzywdzące jest odrzucanie przez

pracodawcę kandydatury kobiety,
która przez kilka lat wychowywała
dzieci, tylko dlatego, że nie była
zatrudniona w jakiejś firmie. Jeśli
potrafiła nauczyć się jak odróżnić
przeziębienie od zapalenia płuc, jak
zagospodarować marną wypłatę,
aby na wszystko starczyło i nikt nie
głodował – to potrafi też nauczyć
się wszystkiego innego. Inteligencja i rozum, nie odchodzą wraz
z wodami płodowymi.
Z okazji Dnia Matki wszystkim
tym wspaniałym kobietom, które miały odwagę dać nowe życie
tym z długoletnim stażem i tym
wchodzącym dopiero na ścieżkę
macierzyństwa, a także tym, które
swoje maleństwo noszą pod sercem
życzę bezwarunkowej miłości swoich dzieci, uśmiechu na co dzień,
odwagi i cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności,
życzliwości otoczenia oraz tego,
aby wasza codzienna praca, oddanie i poświęcenie były doceniane
chociaż przez bliskich… bo nic nie
cieszy serca matki tak jak szczere
„kocham cię mamo i dziękuję ci…”

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

Zły dotyk olkuskiej władzy
Jakiś czas temu burzę w mediach wywołało ogłoszenie startu
w eurowyborach z listy Platformy Obywatelskiej byłego członka
Prawa i Sprawiedliwości, Michała Kamińskiego. Przy tej okazji
wszystkie serwisy informacyjne cytowały jego wypowiedź
sprzed kilku lat, w której porównywał on Donalda Tuska do króla
Midasa. Porównanie to opierało się na jednej zasadniczej różnicy. Według autora wszystko, czego dotknął się mityczny król,
stawało się złotem, podczas, gdy wszystko, za co złapie się polski premier,
przemienia się w coś zupełnie przeciwnego. Przysłuchując się tej wypowiedzi
nie sposób nie odnieść wrażenia, że jak ulał mogłaby ona pasować do tego,
co od wielu lat robią olkuscy politycy.
dobniej skazani będą na długotrwałe związanie się z miejscowym
pośredniakiem.
W czasie, kiedy w sąsiednich
miejscowościach zajmowano się
tworzeniem stref aktywności
gospodarczej, olkuscy włodarze
poświęcili się rewitalizacji rynku,
budową skateparku, walką o miejsce dla Telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie, pomnikiem ofiar
komunizmu i wieloma innymi niezmiernie „ważnymi’ dla olkuszan
kwestiami. Kiedy w Bukownie
radni podejmowali uchwałę dotyczącą zwolnienia przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy
z płacenia części podatków, olkuscy radni wraz z burmistrzem zajmowali się emisją obligacji Gminy
Olkusz na giełdzie, żeby móc załatać dziurę w budżecie.
Stara kabaretowa piosenka mówi,
iż „Cysorz to ma klawe życie”. Od
ośmiu lat Olkuszem niepodzielnie
rządzi Dariusz I wraz ze swoją świtą. I jest on bez wątpienia wybitnym sztukmistrzem. Jego rządy
wprawdzie mogą słabo zapisać
się na kartach historii, w księdze

Kolejne spotkanie z b. ministrem sprawiedliwości w Olkuszu

Zbigniew Ziobro w Olkuszu
11 maja 2014r. w Olkuszu odbyło się spotkanie z ministrem
Zbigniewem Ziobro – posłem do Parlamentu Europejskiego, prezesem Solidarnej Polski.
Podczas spotkania, które cieszyło się
dużym zainteresowaniem mieszkańców, minister mówił przede wszystkim o potrzebie przeprowadzenia
zmian w Polsce oraz odsłonił kulisy funkcjonowania UE. - Wygrywa
ten, kto skuteczniej potrafi zabiegać
o interesy własnego narodu. Jako
przykład podał sytuację polskich
rolników, którzy otrzymują dużo
niższe dopłaty niż rolnicy bogatych
państw UE. Minister poruszył także
problem wyprowadzania z Polski
olbrzymich sum przez wielkie sieci
handlowe, które płacą u nas bardzo niskie podatki. Jako wzór do
naśladowania wymienił premiera
Węgier Orbana, który w swoim kraju
wprowadził podatek obrotowy od
hipermarketów, banków i wielkich
korporacji.
Przypomniał również, że Bruksela
często pod szyldem ekologii i ochrony zdrowia wprowadza fatalne dla
naszej gospodarki rozwiązania. - Nie
ma polskich stoczni, nie ma cukrowni, nie ma prawie już rybołówstwa
morskiego na Bałtyku. To nie jest
efekt wolnego rynku, tylko decyzji
Komisji Europejskiej, które zostały
wynegocjowane i niestety podpisane
przez polską stronę. Minister przypomniał ponadto, powołując się na
prestiżowy magazyn „Forbes”, że
przy okazji budowy dróg i autostrad
w Polsce rozkradziono 20 mld zł.
Jak podkreślił pieniądze wyprowadzane są w różnych dziedzinach, co

jest efektem układów i koneksji we
władzy, na czym traci ogromna większość polskiego społeczeństwa. Dlatego w Polsce potrzebna jest odważna
i kompetentna władza, która zrobi
w kraju porządek.
Zbigniew Ziobro podkreślił również,
że ma odmienny stosunek do Ukrainy niż J. Kaczyński, który w czasie
Majdanu Kijowskiego stał obok lidera
partii Swoboda - Tiahnyboka. Jak
stwierdził, sam nigdy nie stanąłby
obok polityka, który powiedział, że
mordowanie polskich dzieci i kobiet
w okresie Zbrodni Wołyńskiej to
likwidacja robactwa. Dlatego pomimo propozycji odmówił wyjazdu na
Majdan. Minister Ziobro dodał, że
polityka dolewania oliwy do ognia
na Ukrainie jaką prowadzili polscy
i europejscy politycy, zaogniła tylko sytuację, co dało Rosji pretekst
do interwencji… Ponadto minister
Ziobro opowiada się za bezwzględnym utrzymaniem złotego polskiego,
gdyż narodowa waluta jest ważnym
narzędziem wpływu na rozwój
gospodarki… Minister mówił także o konieczności rozliczenia ludzi,
którzy rozkradali mienie publiczne. W związku z tym przeforsował
w Parlamencie Europejskim tzw.
rozszerzoną konfiskatę majątków,
która już niedługo będzie obowiązywać również w Polsce. Umożliwi
ona przejmowanie majątków obywateli, którzy dopuścili się wielkich
przestępstw m.in. korupcji. Ponad-

to minister
Ziobro uznał
za konieczne
stworzenie niezależnego sądownictwa, które sądziłoby nieuczciwych sędziów i uchylało
im immunitety. Jak stwierdził; nie
może być tak, że koledzy rozstrzygają
sprawy kolegów.
Minister chce również wprowadzenia
w Polsce europejskich standardów
pomocy rodzinom: czyli 500zł na
każde dziecko. - Nie może być tak, że
gdy rodzic straci pracę, to rodzina nie
ma za co żyć… 2,5mln naszych rodaków wyjechało za granicę, jednak
trudno mieć do nich o to pretensje,
kiedy w Polsce nie ma pracy, perspektyw i pomocy finansowej dla rodzin.
Na zakończenie spotkania minister
Ziobro stwierdził m.in. - Chcemy
wprowadzić dużą kwotę wolną od
podatku, w Niemczech jest to obecnie ok. 40tys.zł, w W.Brytanii 45tys.
zł, w Hiszpanii 74tys.zł, a w Polsce
jedynie 3tys.zł. Dlatego chcemy podnieść tę kwotę do 25tys.zł. Jesteśmy
jedynym krajem „cywilizowanym”
na świecie w którym miliarderzy
nie płacą w ogóle podatku spadkowego. W Polsce największe podatki płacą zwykli ludzie i to trzeba
zmienić. Zapewniam Państwa, że
mamy odwagę i konsekwencję, żeby
odwrócić sytuację w Polsce…
vv Robert Rusinek
biurorusinek@interia.pl

FELIETON

Ludzkie nieszczęście politycznym paliwem!!!!

FELIETON

Filozofia burmistrza i grupy uległych mu miejskich radnych jest
stosunkowo prosta. Trudne decyzje
trzeba zwalać na innych a długi
zamiatać pod dywan. Wszystko po
to, żeby z dzisiejszymi problemami
nie zmagać się ani dziś, ani jutro,
ale pojutrze, a najlepiej za kilka
lat, kiedy u władzy będzie już inna
ekipa. Olkuscy decydenci swoje
urzędy w większości piastują jednak kolejną kadencję, w związku
z czym budzą się oni teraz z ręką
w przysłowiowym nocniku.
Niedawno nasz Srebrny Gród
obiegła informacja o grupowych
zwolnieniach w olkuskiej emalierni. Zakład, który zatrudniał
kiedyś 6000 pracowników i był
znakiem rozpoznawczym naszego miasta, teraz kona na naszych
oczach. Obecna załoga, licząca
285 pracowników, zredukowana
ma zostać o 200 osób. I wydawać
by się mogło, że skoro mamy wolny
rynek, to takie rzeczy nie powinny nikogo dziwić i bulwersować,
bo zwolnieni ludzie zaraz znajdą
sobie inne zajęcie. W olkuskich
realiach ludzie ci najprawdopo-
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rekordów Guinnessa jednak znalazłoby się dla niego zaszczytne miejsce. Dlaczego? Bo jest on chyba
pierwszym władcą w historii, który
wybudował tak drogie Koloseum,
żeby nie było go stać na urządzenie
w nim igrzysk. Mamy więc rynek
za ponad 20 mln zł, ale olkuskich
władz nie stać na zorganizowanie
na nim Dni Olkusza za kilkadziesiąt tysięcy. Jest to jednak najmniejszy problem, z jakim boryka się
Srebrny Gród.
Olkusz to miasto dla ludzi
z wyobraźnią. Jeśli by tylko
zamknąć oczy i nie słuchać tego,
co opowiadają mieszkańcy, można
byłoby sobie wyobrazić, że da się
tutaj godnie żyć. A wszystko to
spowodowane jest złym dotykiem
olkuskich elit, który może boleć
mieszkańców jeszcze przez długie lata. W obliczu nadchodzących
wyborów samorządowych pojawia
się jednak światełko nadziei, że
ludzie ci mogą w końcu spaść ze
swych stołków…

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl

Jak łatwa jest w polityce werbalna litość nad ludźmi pokrzywdzonymi czy zrozpaczonymi pokazują działania jednej z poważniejszych krajowych sił politycznych. Jej przedstawiciele błyskawicznie zjawiają się zawsze tam, gdzie rozgrywa się ludzki
dramat i nieszczęście aby przyłożyć rządzącym oraz utrwalić
w świadomości pokrzywdzonych obraz jedynych, którzy
pragnęli im pomóc. Oczywiście nie pomogli, ale za to pragnęli jak nikt inny..
Czy przekazali jakieś środki
dla potrzebujacych z sutych diet
poselskich, czy może z części
ogromnej dotacji państwowej
dla parti politycznych? Nic
z tego. Bo też nie taka realna
, wymierna pomoc jest tutaj
istotna ale polityczny efekt, jaki
można osiagnąc udając jedynego czy najgorliwszego obrońcę
uciśnionych. Sytuacja bardzo
komfortowa, bo tak naprawdę
nie niesie z sobą żadnego ryzyka. Fiasko tej „szlachetnej” akcji
pomocowej można będzie zwalić
na rzadzących tak w kraju, jak
i w samorządzie. Podobne cele
w moim przekonaniu przyświecją jednemu z radnych miejskich, który jako jedyny ruszony
empatią rozpoczał akcje interpelacyjną w obronie zwalnianych pracowników OFNE. Być
może wspomniana aktywność

byłaby godna pochwały, gdyby
nie nachalna kampania prasowa które jej towarzyszy. Dlatego
musi pojawić się podejrzenie, czy
aby tylko o pomoc w tym wypadku chodzi. Jeżeli rozwiązanie
problemów olkuskiego zakładu
choć w niewielkim stopniu leży
w gestii miejscowych władz to
cała ta akcja powinna mieć charakter konsensusu, który angażowałby do działania wszystkich
samorządowców. Z pewnością
żaden z nich pomocy czy podpisu
pod interpelacją by nie odmówił.
No ale takie postepowanie miałoby sens tylko w tym wypadku gdyby chodziło wyłącznie
o pomoc ludziom, których los
powinien leżeć wszystkim olkuszanom na sercu. Wtedy jednak
trzeba by było zapomnieć o politycznych zyskach czy osobistej
promocji bo ewentualny sukces

byłby udziałem wszystkich
zaangażownych do działania..
Oczywiscie nie pierwsza to interpelacja, której autor stara się o jej
upublicznienie. Pamięatmy problem cen wody, wywozu śmieci
czy obniżki diet samorządowych.
Teraz jednak za paliwo do politycznego czy samorządowego
poparcia używa się życiowych
problemów setek zrozpaczonych
i chwytających się każdej deski
ratunku ludzi. Ej, panie radny
czy jest jakaś granica poza którą
pan i pański pryncypał się nie
posuniecie? Doskonale wiecie,
że jeżeli coś potrafi utrzymać te
zagrożone miejsca pracy to nie
taka medialna promocja, która
budzi we mnie odruch zwykłego
obrzydzenia.

vv dr Robert Herzyk

DEBATA SPOŁECZNA
ZAPROSZENIE

29 maja 2014 roku o godzinie 17.00 w Domu Kultury
w Wolbromiu (sala kameralna) odbędzie się debata społeczna „Bezpieczeństwo Seniora w mieście Wolbrom”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
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Wiesław Cader i Zarząd OFNE nie planują zwolnień
Niedawno Olkusz obiegła wiadomość o zwolnieniach planowanych w fabryce produkującej naczynia
kuchenne. Ponieważ otrzymuję sygnały, że w naszym mieście wiele osób błędnie kojarzy te problemy
z OFNE EMALIA S.A. i ze mną, dlatego uznałem za konieczne wyjaśnić nieporozumienie.
Zacznę od przypomnienia, że założona w 1907
roku przez Petera Westena fabryka została po
przekształceniach własnościowych sprywatyzowana i podzielona na dwie spółki. Jedna z nich
to fabryka znana z produkcji naczyń kuchennych,
Druga to jedyny w Polsce producent wanien emaliowanych, brodzików i zlewów OFNE EMALIA
S.A. Od 10 lat jestem akcjonariuszem tej drugiej
fabryki, czyli OFNE EMALIA S.A. Obecnie
zasiadam w zarządzie tej spółki.
OFNE EMALIA S.A. nie planuje zwolnień. Pensje
wypłacane są pracownikom zgodnie z terminami
określonymi w umowach. Sprzedajemy nasze produkty w Polsce i eksportujemy za granicę. Nasza
marka znana jest na wschodzie i w krajach Unii
Europejskiej. Współpracujemy z naukowcami
AGH w celu wprowadzenia nowych technologii.
Prowadzimy działania zmierzające do pozyskania nowych odbiorców w Europie i na innych
kontynentach.
Odczuwalną stała się dla nas sytuacja na Ukrainie,
spowodowany nią spadek obrotów z eksportu
do tego kraju wynosi kilkaset tysięcy złotych
miesięcznie. Mimo to nie chcemy i nie zamierzamy zwalniać pracowników. Naszym celem jest

OFNE

zwiększanie produkcji, a z tym wiąże się wzrost
zatrudnienia.
Zarząd OFNE EMALIA S.A. i cała załoga nie
ma nic wspólnego z sytuacją u producenta naczyń
kuchennych. Choć z niepokojem czytamy o problemach sąsiadów, to nie życzymy sobie by łączono
nas z tym, co dzieje się w tamtej spółce. Przy okazji
wyjaśniam, iż nie mamy również nic wspólnego
ze składowanymi po sąsiedzku odpadami. Także
z tymi, których groźny pożar wszyscy pamiętamy.
Nasza firma OFNE EMALIA S.A. szczyci się
sukcesami w ochronie środowiska naturalnego
i taką politykę zamierzamy kontynuować.
Zarówno ja, jak i inni znajomi przedsiębiorcy,

z przykrością zauważamy, iż władze państwowe oraz niektóre samorządowe nie interesują się
sytuacją firm, które dają pracę i zasilają budżety
podatkami. Nikt nigdy nie zapytał mnie ani moich
znajomych o wpływ, jaki wywarł na naszą działalność kryzys, czy ostatnie konflikty za wschodnią
granicą. Nikt nie zaproponował możliwych form
wsparcia. A przecież można, tak jak w sąsiednim Bukownie, podejmować działania na rzecz
rozwoju przedsiębiorczości, by zadbać o miejsca
pracy i wpływy do kasy miejskiej. Szkoda, że nie
w Olkuszu...

Wiesław Cader
www.wcader.pl

SPORT

KULTURA

9 maja w Bukownie odbyła się VIII Międzywojewódzka Olimpiada
Sportowa Przedszkolaków "Od Przedszkolaka do Olimpijczyka" na
której obecny był asystent prof. Joanny Senyszyn Dawid Przybylski,
który wcielił się w rolę jednego z sędziów.

Od 2008 roku w Olkuszu działa Szkoła Suzuki, założona i prowadzona do
dzisiaj przez Elżbietę Pałkę. W szkole tej dzieci uczą się gry na skrzypcach
oryginalną metodą stworzoną przez Japończyka Shinichi Suzuki. Aktywność
placówki nie ogranicza się tylko do nauczania. Kilka razy w roku mali podopieczni Elżbiety Pałki występują na rozmaitych uroczystościach, bądź po
prostu prezentują muzyczne swe talenty organizowanych przez Szkołę Suzuki
koncertach. Ostatnio zagrali w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
koncert zadedykowany rodzicom.

Asystent prof. Senyszyn na olimpiadzie przedszkolaków w Bukownie

W VIII edycji olimpiady przedszkolaków wzięło udział dziesięć zespołów reprezentujących
pięć różnych placówek, w sumie
w zmaganiach uczestniczyło blisko 300 dzieciaków. Mali sportowcy rywalizowali najpierw
w sztafecie z szarfami, następną konkurencją były wyścigi
na skaczących piłkach, rzut
woreczkiem do celu, skok w dal
doliczany, tradycyjna sztafeta
z pałeczką oraz tor przeszkód.
Nad prawidłowym przebiegiem
rywalizacji czuwała mocno
obsadzona komisja sędziowska, w skład której weszli m.in.
Mirosław Gajdziszewski – Burmistrza Bukowna, Józef Paluch
- zastępca Burmistrza Bukowna,
Marcina Cockiewicz – sekretarz
miasta Bukowno oraz Dawid
Przybylski - asystent europosłanki prof. Joanny Senyszyn.
Zmagania z trybun obserwowali rodzice, dziadkowie oraz
rodzeństwo małych uczestników
olimpiady. Mimo, że to były
zmagania przedszkolaków nie
zabrakło podniosłych chwil,
rodem z prawdziwej olimpiady. Wniesiona została flaga
olimpijska, zapalono symboliczny znicz, a także odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.
Nie zabrakło również oficjalnej

prezentacji drużyn.
Ostatecznie najlepsza
okazała się dr użyna
"Misiów” z Miejskiego
Przedszkola w Bukownie
(66 pkt). Drugie miejsce
zajęły „Skrzaty”, również przedstawiciele
Miejskiego Przedszkola
w Bukownie (61 pkt).
Na najniższym stopniu
podium uplasowały się
„Krasnale z Publicznego
Przedszkola Sióstr Prezentek w Bukownie (53 pkt).
W dalszej kolejności uplasowały się drużyny: „Tygrysków”
z Bolesławia, „Pszczółek” ze
Sławkowa, „Krasnoludków”
z Bu kowna, „Bied ronek”
z Lasek oraz „Kropeczek”
i „Żabek” z Bukowna. Na naj-

lepsze zespoły czekały okazałe puchary, medale, dyplomy,
jak również atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym maskotki
ufundowane przez europosłankę
prof. Senyszyn. Organizatorzy
zapewnili też milusińskim napoje i słodycze.

Najmłodsi skrzypkowie zagrali
dla swoich najbliższych

Zanim na scenie pojawili się pierwsi
soliści dyrektor MOK Grażyna Praszelik-Kocjan podziękowała Elżbiecie
Pałce za udział w koncercie „Santo
Subito”, który odbył się 27 kwietnia w Bazylice św. Andrzeja z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Mile
zaskoczona tym dowodem uznania
założycielka Szkoły Suzuki wyraziła
wdzięczność za życzliwość i owocną
współpracę z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Olkuszu.
Podopieczni Elżbiety Pałki każdorazowo zaskakują swych słuchaczy.
Choć dla każdego oczywistym jest, że
kilkuletnie maluchy dopiero uczą się
grać, to i tak trudno wręcz uwierzyć
jak radzą sobie z niełatwym przecież
instrumentem. Koncerty te nie tylko
dają dzieciom okazję do pochwalenia
się swymi postępami na drodze ku
wirtuozerii Kaji Danczowskiej i Konstantego Andrzeja Kulki, nie tylko
oswajają najmłodszych wiolinistów
ze sceną, pozwalają skonfrontować
umiejętności z rówieśnikami, ale też...
edukują początkujących melomanów.
Repertuar Szkoły Suzuki, obok najsłynniejszych kompozycji muzyki
poważnej i przebojów muzyki rozrywkowej, zawiera również mało
znane dzieła autorów wybitnych,
a także pozostających w cieniu i zapomnianych. Wśród nich są kompozycje
Japończyka Shinichi Suzuki, twórcy

oryginalnej metody
nauczania stosowanej w Szkołach
Suzuki. Metoda ta
polega na słuchaniu i naśladowaniu.
W ten sam sposób
dzieci na całym
świecie uczą się
ojczystego języka,
jest to zatem sposób naturalny i bez
wątpienia skuteczny. Poznawanie nut
wprowadzane jest na dalszych etapach
edukacji.
Dobór utworów nie pozwala nudzić
się publiczności na koncertach olkuskiej Szkoły Suzuki. Dla rodziców
występujących maluchów są to zawsze
wydarzenia emocjonujące. Twarze
siedzących w pierwszych rzędach
osób, przy których leżą miniaturowe futerały na skrzypce, zdradzają przeżycia i tremę zdecydowanie
intensywniejsze niż te, które towarzyszą ich pociechom na scenie. Mamy
ściskają kciuki, ojcowie fotografują
i filmują, dziadkowie i rodzeństwo
szepczą sobie komentarze, a gdy tylko
skrzypce milkną wszyscy z całych sił
oklaskują najmłodszych muzyków.
Wiedzą to z własnego doświadczenia najbliżsi dzieci rozwijających swe
talenty artystyczne oraz sportowe. Ci,

którzy do grona tego nie należą mogą
jedynie domyślać się, jak przebiegają
w domach wieczory po każdym koncercie, konkursie, turnieju, czy meczu.
Bez wątpienia wypełniają je rozmowy
o występie, prośby o opowiedzenie
wrażeń, a i słodkich nagród z pewnością przy takich okazjach nie brakuje.
Elżbieta Pałka wychodzi naprzeciw
i tej potrzebie, a jednocześnie integruje dzieci ze swej szkoły i ich najbliższych. Gdy umilkły ostatnie brawa
i wygłoszone zostały oficjalne podziękowania w foyer Miejskiego Domu
Kultury czekał na wszystkich słodki
poczęstunek, przy którym mali i duzi
uczestnicy mieli sposobność podzielić
się swymi przeżyciami i pokrzepić po
emocjonującym popołudniu.

vv MOK Olkusz

Reklamy
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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:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

"Estrich-Specjal" Bis
W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469

HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe
Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Hurtownia
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ALTANY // MEBLE OGRODOWE
URZĄDZENIA ZABAWOWE I INNE
WYSOKA JAKOŚĆ • KONKURENCYJNE CENY
KOLORYSTYKA I ARANŻACJA NA ŻYCZENIE KLIENTA
DOWÓZ I MONTAŻ ALTAN NA TERNIE OLKUSZA GRATIS!

ALTANA
„CELINA”

ALTANA
„ANIA”

Cena:

4.700 zł

Cena:

5.300 zł

brutto

brutto

Materiały: sosna/świerk
(kantówka 12x12 cm), gont bitumiczny
Wymiary: średnica okręgu opisanego na sześciokątnej podstawie altany 3,5 m,
wysokość ~ 3,5 m,
Kolor, wygląd, aranżacja – zgodnie z oczekiwaniami klienta
Cena zawiera montaż altany u klienta i transport na terenie Olkusza, cena za
transport poza Olkuszem do uzgodnienia.

Materiały: sosna/świerk, gont bitumiczny
Wymiary: podstawa altany 3,4 x 3,4 m
Kolor, wygląd, aranżacja – zgodnie z oczekiwaniami klienta
Cena zawiera montaż altany u klienta i transport na terenie Olkusza, cena za
transport poza Olkuszem do uzgodnienia

Cena:

1.000 zł

Cena:

brutto

1.000 zł
brutto

DOMEK
DLA DZIECI

Cena:

500 zł
brutto

HUŚTAWKA

BUDA DLA PSA

OGRODOWA Z DRABINKĄ

DONICE:

ocieplana, ze zdejmowanym dachem

KWADRATOWA NA NÓŻKACH

Średnica okręgu opisanego na sześciokątnej podstawie 1,47 m

ŁAWA „BARTEK”
Długość 165 cm

Cena:

350 zł

brutto

KRZESŁO „CZAREK”
Długość 60 cm

Cena:

Cena:

200 zł

500 zł

brutto

100 zł

brutto

PROSTOKĄTNA Z DRABINKĄ

Cena:

SZEŚCIOKĄTNA 60

Cena:

80 zł

SZEŚCIOKĄTNA 70

Cena:

100 zł

Wymiar: średnica koła opisanego na podstawie donicy 70 cm

KWADRATOWA
Wymiar: 49x49 cm

OWALNA
Wymiar: 94x44 cm

Cena:

Cena:

150 zł

brutto

Wymiary: długość x szerokość x wysokość: 84x42x157 cm

Wymiar: średnica koła opisanego na podstawie donicy 60 cm

STÓŁ „ANDRZEJ”

Cena:

Wymiar: 60x60 cm

brutto

brutto

70 zł

brutto

88 zł

brutto

brutto

BUDOWALNYM OFNE
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PRZY MARKECIE
ALEJA 1000-LECIA 15D
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„Joanna Senyszyn to fajna kobita”
Jaka jest Profesor Joanna Senyszyn?
Trudno siebie oceniać. Jestem komunikatywna
i świetnie się czuję w każdym towarzystwie.
Łatwo i szybko znajduję wspólny język ze
wszystkimi. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Ignacówce napisały i śpiewają o mnie
piosenkę:
„Nasza europoseł Senyszyn się zowie,
Na wszystkie pytania chętnie Wam odpowie.
Zawsze się uśmiecha, z każdym się przywita
Senyszyn Joanna to fajna kobita".
Te słowa dobrze mnie charakteryzują. Zawodowo jestem profesorem nauk ekonomicznych,
czyli zajmuję najwyższe miejsce w hierarchii
szacunku, a zarazem politykiem, co jest zajęciem
najmniej szanowanym przez Polaków. Pośrodku
jestem ja - fajna kobita, która bardzo zyskuje
przy bliższych poznaniu.
A jak było w dzieciństwie?
Wychowałam się w domu kobiet. Kiedy miałam 6
lat umarł mój ojciec. Zostałam z mamą, babciami
i ciociami. Zobaczyłam, jak wspaniale kobiety
radzą sobie z trudami życia. Mama pracowała od
świtu do nocy, aby utrzymać cały dom. Kaźdy

grosz przed wydaniem oglądało się kilka razy.
Wtedy nauczyłam się oszczędności, co zostało
mi do dzisiaj. Uczennicą byłam bardzo dobrą,
ale nie lubiłam szkoły i szkolnego reżimu. Zawsze
byłam wolnym ptakiem i starałam się robić tylko
to, co lubię.
Jest Pani bardzo zapracowaną kobietą. Czy
starcza czasu na życie rodzinne?
Rzeczywiście pracuję na okrągło. Na szczęście
praca w Parlamencie Europejskim jest bardzo
dobrze zorganizowana. W październiku mamy
plan na cały następny rok. Ponieważ polityka
to moja pasja i lubię pracować, taki styl życia
bardzo mi odpowiada. Mój mąż ma kancelarię
adwokacką i też jest stale zajęty. Pozostają święta
i dwa tygodnie letniego wypoczynku. Po kilkudziesięciu latach małżeństwa wystarczy (śmiech).
Wybory do parlamentu Europejskiego są ważne, ponieważ...
Uchwalamy ponad 60 proc. prawa obowiązującego w Polsce. Eurodeputowani decydują
o sprawach, które mają wpływ na codzienne
życie ponad 500 mln obywateli Unii, w tym
38 mln Polaków. Nie dopuściliśmy do wejścia
w życie umowy ACTA, jako pierwsi zareagowa-

liśmy na skandaliczne amerykańskie podsłuchy
unijnych obywateli.
Proszę o kilka przykładów?
Znacznie tańszy roaming, a od 2015 r. jego
całkowita likwidacja, dwuletnia gwarancja na
wszystkie towary, trzymiesięczny urlop rodzicielski do wyboru dla matki lub ojca dziecka.
Jakie są Pani plany na nadchodzącą kadencję
Parlamentu Europejskiego?
Dalej pracować dla Polski i Polaków. Mam pięć
priorytetów: praca, poprawa jakości życia Polaków, prawa człowieka jednakowe dla wszystkich, polityka świecka oraz przybliżanie Unii
Europejskiej mieszkańcom woj. małopolskiego
i świętokrzyskiego. Będę naturalnie promowała
nasz okręg w Brukseli oraz dbała o to, by unijne
prawo i fundusze przekładały się na poprawę
życia mieszkańców. Chcę więcej osób zaprosić
do Parlamentu Europejskiego i poszerzyć gamę
konferencji i szkoleń organizowanych przez moje
stowarzyszenie "Polka potrafi".
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Konrad
Berkowicz
KW Nowa Prawica
Janusza Korwin-Mikke

Miejsce nr 2
w okręgu obejmującym
województwa Małopolskie
i Świętokrzyskie.

Lista nr 7

W jednym z polskich miast przez lata działał sobie
sklep monopolowy. W pewnym momencie radni
miasta zarządzili, że w odległości stu metrów
od obiektów sportowych nie można sprzedawać
alkoholu. Pech chciał, że w odległości dziewięćdziesięciu kilku metrów od drzwi sklepu wybudowano Orlik i sprzedawca miał stracić koncesję. Jak
wiadomo jednak, „Polak potrafi”. Co więc zrobił?
Zbudował przed wejściem do sklepu kilka rzędów
płotka tworząc w ten sposób slalom, który wydłużał drogę do jego sklepu o odpowiednią liczbę
metrów... i wszystko było w porządku. To zresztą
nie jest odosobniony przypadek – w Dziurowie
właściciel sklepu musiał takim slalomem wydłużyć
drogę aż o pięćdziesiąt metrów. Pozostaje tylko
czekać aż urzędnicy uznają, że ten slalom też jest
obiektem sportowym i znów nie będzie można
sprzedawać alkoholu...
Jaki jest efekt tego wszystkiego? W efekcie właściciel sklepu nadal mógł sprzedawać alkohol – tu
nic się nie zmieniło. Mieszkańcy nadal mogli kupować alkohol – tu też bez zmian. Ale każdy musiał
zacząć pokonywać dodatkowe kilkadziesiąt metrów
w jedną i kilkadziesiąt metrów w drugą stronę,
marnując zupełnie bez sensu czas i energię. To
jest oczywiście przykład dość zabawny i widoczny gołym okiem, wydaje się jakimś egzotycznym
wyjątkiem. Ale pomyślmy jak wiele takich niewidocznych gołym okiem ale równie absurdalnych
slalomów musi pokonywać codziennie każdy z nas,
każdego dnia. Ile bezsensownego wysiłku musimy
w to wkładać. Jak muszą przebiegać myśli przedsiębiorców, którzy zamiast skupić się na tym, by
uzyskać jak najlepszy i jak najtańszy produkt,
muszą codziennie kombinować jak odnaleźć się
w tych labiryntach, które mają ich uchronić przed
absurdalnym prawem? Jak wielu ludzi nie podejmuje się rozpoczęcia działalności gospodarczej
ze strachu przed labiryntem, który gęsto obrasta
całą naszą działalność? To jest jedno wielkie marnotrawstwo energii i potencjału ludzkiego. To jest
jedna wielka zbrodnia na trudzie każdego z nas.
I my chcemy z tą zbrodnią skończyć.

I jakoś nikt nie wlicza kar, jakie płacimy za to,
że Polska krowa dała za dużo mleka. Nikt nie
liczy start, jakie ponosi nasz rynek przez limity
produkcji cukru. Nikt nie wlicza kosztu urzędników, którzy zajmują się rozdzielaniem unijnych pieniędzy. Nikt nie liczy czasu, jaki tracą
przedsiębiorcy i ich pracownicy, by codziennie
przedzierać się przez gąszcz unijnego prawa.
By walczyć o dotacje, zamiast walczyć o klienta,
służąc jego potrzebom.
Mówi się o tym, co powstaje dzięki Unii. Nie mówi
się o tym, co nie powstaje przez koszty biurokracji,
zakazy i podatki, którymi zasilamy jej budżet,
Gierek też dużo wybudował, ale oczywiście nie
można porównywać Tuska do Gierka. Jest zasadnicza różnica. Za Gierka dług publiczny nie wynosił
bilion złotych, a roczne odsetki 52 miliardy!

Tym razem jednak, szanowni państwo, gospodarz
postanowił zrobić z kury rosół...

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.

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

Politycy dyskutują, czy jesteśmy płatnikami netto,
czy jeszcze może dostajemy jakąś jałmużnę.

Niektórzy pytają nas, po co w takim razie startujemy w eurowyborach. Odpowiedź jest bardzo prosta:

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.

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

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

Nowa Prawica
lista nr 7
Wiec wyborczy z udziałem

JANUSZA KORWIN-MIKKE

Chory jest unijny rynek. Nie wygrywają na nim
ludzie, którzy są uczciwi, pracowici i pomysłowi.
Nie wygrywają na nim ludzie, którzy stworzyli
dobry produkt, który ludzie chcą kupować, bo
ten produkt służy ludziom. W Unii wygrywają
producenci żarówek energooszczędnych, którzy wylobbują sobie zakaz używania zwykłych
żarówek. W Unii wygrywają producenci wyrobów mięsopodobnych, którzy kupią sobie zakaz
produkcji wędlin tradycyjnych. W Unii wygrywają gangsterzy, którzy tą wygraną kupują sobie
u innych gangsterów, czyli unijnych urzędników.

Najgroźniejszym źródłem biurokracji jest panująca nad nami Unia Europejska, jesteśmy więc jej
przeciwnikami.

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

Mariusz Bąk

Każdy, kto jest atakowany, ma prawo się bronić.
I my idziemy tam się bronić. Idziemy tam, by
walczyć z chorobą. Bo Polska i Europa są ciężko
chore. Są chore na Unię Europejską.

Rządzący cieszyli się, że Korwin-Mikke, który
zapowiada, że wsadzi ich do kryminału, do tej
pory wybory przegrywał. Myśleli sobie z radością: przegrywał, to przegra i tym razem! Z tą
samą naiwną radością, z którą kura wita w kurniku gospodarza. Do tej pory za każdym razem ją
karmił, więc nakarmi i tym razem.

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

STOPNICA

bo biurokracja, marnotrawstwo, złodziejstwo,
lewactwo i totalizm Unii Europejskiej dotyka
również jej przeciwników.

KRAKÓW RYNEK GŁÓWNY
CZWARTEK (22 MAJA)
godz.18.00
Przed Wieżą Ratuszową

www.nowaprawicajkm.pl
www.facebook.com/KongresNowejPrawicy
www.twitter.com/NowaPrawica

Nie wierzcie oszustom!
PO obiecywała liberalizację - i co?
Mamy coraz więcej urzędników,
coraz więcej przepisów,
coraz więcej fotoradarów,
coraz więcej tajniaków,
coraz więcej podsłuchów i
coraz wyższe podatki.
Nie wierzcie tym,
co mówią, że w Brukseli
coś dla Polski „załatwią”.
Tam NIC nie można „załatwić”!
Konto Funduszu Wyborczego Nowej Prawicy
61 1090 1199 0000 0001 1903 4592
TYTUŁ PRZELEWU: „Darowizna na wybory”
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PRZEDWYBORCZA DEBATA
KANDYDATÓW LEWICY W OLKUSZU

W przedwyborczej debacie z kandydatami SLD-UP w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
które odbyło się 9 maja w olkuskim „Ekonomiku” wzięli udział prof. Joanna Senyszyn, prof.
Jerzy Jaskiernia oraz Jan Orkisz. Spotkanie
zdominowały pytania o sytuację nauczycieli
i pielęgniarek, powrót kobiet na rynek pracy,
równość kobiet i mężczyzn oraz… o znajomość
języków obcych przez kandydatów.
Najpierw obecni na spotkaniu kandydaci dokonali autoprezentacji.
Następnie Przewodniczący Rady
Powiatu w Olkuszu Robert Herzyk
dociekał czy ubiegający się o mandat europosła władają językami
obcymi. Prof. Senyszyn przyznała, że zna j. angielski, j. rosyjski
i j. francuski. Jerzy Jaskiernia na
pytanie odpowiedział po angielsku.
Zaś Jan Orkisz przyznał, że nie zna
biegle języka angielskiego.
O warunki pracy pielęgniarek oraz
wprowadzenia długo oczekiwanych
w tym środowisku uregulowań
prawnych pytała Grażyna Gaj, przewodnicząca związku zawodowego
pielęgniarek i położnych. – Jak
to się stało, że gdy Jan Orkisz był
posłem, konwencja 149 nie została
wprowadzona w życie? Chciałabym,
by europosłowie przypilnowali jej
realizacji. Dlaczego od tylu lat
mamy wychodzić na ulice, upominając się o pieniądze za wykonaną
pracę? – pytała.
- Władze w Polsce robią wszystko,
by zdewaluować przepisy o oświacie. Robi się to pod pozorem społecznych dyskusji, które tak naprawdę są prowadzone tylko w mediach.
Wszystkie kraje członkowskie podały autentyczny czas pracy nauczyciela, a polski rząd twierdzi, że u nas

to tylko 18 godzin tygodniowo. Co
Państwo o tym sądzą? Jaki jest Państwa stosunek do Karty Nauczyciela? – pytał Marek Krzykawski,
prezes olkuskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prof.
Senyszyn i prof. Jaskiernia zgodnie
stwierdzili, że SLD chce utrzymać
Kartę Nauczyciela.
- Nauczyciel to nie jest zwykły
zawód. Pensum to 18 godzin, ale
wiadomo, że nauczyciel sam musi
przygotować się do każdej z tych
godzin. Podanie tylko takiego
wymiaru pracy jest jawnym oszustwem. Poprzez media napuszcza
się społeczeństwo na nauczycieli, mówi się, że to nieroby, bo nie
pracują w wakacje czy święta. Nie
podaje się prawdziwych informacji. My, jako SLD, bardzo wysoko
cenimy prace nauczycieli – mówiła
prof. Senyszyn.
Młode matki czy starsze kobiety
często mają problem z powrotem
na rynek pracy. Jakie rozwiązania
mają zamiar promować posłowie
w Parlamencie Europejskim, by
ułatwić te kwestie?
– Europarlament co roku podejmuje rezolucję o równości kobiet
i mężczyzn w Unii, ale nie ma to
mocy wiążącej. Rezolucja pokazuje
tylko pewne tendencje, właściwe

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

Kompra
B I U R O R AC H U N KO W E

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

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
tel. kom 608 696 097

STUDIO URODY FANTAZJA
/fantazjaolkusz

tel. 790 220 182
vacum 
masaż rolkami 
laser bistymulacyjny 
fale radiowe 
lipokawitacja
ultradźwiękowa



1 PIĘTRO

Zabiegi są
skuteczne
i bezbolesne

 wyszczuplanie
 modelowanie
 ujędrnianie
 likwidacja celulitu
 lifting

 skuteczne
odmładzanie

Ponadto
NOWOCZESNA LASEROTERAPIA
oraz pełen zakres usług kosmetycznych

Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 27
STUDIO FRYZUR

2 PIĘTRO

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

Aneta Piekarz tel. 733 305 300
według europarlamentarzystów. Wskazujemy, co robić,
by kobiety nie były dyskryminowane, prowadzimy akcje
informacyjne. Kobiety w UE
zarabiają średnio 16 procent
mniej niż mężczyźni. Na tym
samym stanowisku należy
zarabiać tyle samo, ale zdarzało się, że gdy dla kobiety
tworzono etat sprzątaczki, to
dla mężczyzny technika do
spraw utrzymania porządku.
Dlatego Komisja Europejska
zwróciła uwagę, że także prace
równoważne muszą być jednakowo opłacane. W zarządach
spółek giełdowych odsetek
kobiet wynosi 12 procent,
a wśród prezesów 1,5 procent. Tam, gdzie wynagrodzenia
są najwyższe, zdecydowanie więcej jest mężczyzn. Realna pomoc
dla kobiet zawarta jest w różnych
programach, gdzie widnieje zapis
o konieczności uwzględniania gender, czyli równości płci. Teraz przy
różnego rodzaju szkoleniach jest
wymóg, gdy minimum 30 procent

www.aldan.com.pl

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

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"
uczestników musi być jednej płci –
mówiła prof. Senyszyn.
Ostatecznie kto znajdzie się europarlamencie okaże się 25 maja.
Polacy na 5-letnią kadencję wybiorą w sumie 51 europosłów, w tym
z okręgu małopolsko-świetokrzyskiego – 7 (lub 8).

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

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

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

Szkoła Podstawowa
im. J. Kochanowskiego w Osieku
oraz
Stowarzyszenie Parafiada
im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie
zapraszają do udziału

w „PIKNIKU RODZINNYM”
Odbędzie się on dnia

1 czerwca 2014 r. o godz. 15.00

na boisku szkolnym w Osieku.
W programie m.in.:
• SPORTOWE KONKURSY RODZINNE
(strzelanie z łuku, rzut do kosza, hula hop, skakanka strzał do bramki – piłka nożna, przeciąganie liny),
• RODZINNE WARSZTATY I KONKURSY
PLASTYCZNE ,
• WYSTĘPY WOKALNE I TANECZNE DZIECI
I MŁODZIEŻY
Partnerami tej imprezy są:
Parafia Rzymskokatolicka w Osieku, LKS „Spójnia” w Osieku, OSP w Osieku
Dodatkowe atrakcje:
Przejażdżka bryczką, pokaz łuczniczy,
pokaz karate, pokaz pierwszej pomocy,
malowanie twarzy, kiełbaski z grilla
Współpraca medialna:
Gwarek Olkuski, olkuszanin.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

-

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

23 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 1
w Olkuszu będzie miało miejsce zakończenie

XIX Rajdu Wiosennego.

Organizatorzy spodziewają się ok. 800 uczestników,
uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów powiatu olkuskiego. Uczestnicy rajdu wyruszają z Bukowna, Klucz,
Rabsztyna i Osieka. Zapraszamy media na trasę lub na metę.

Z turystycznym pozdrowieniem
Urszula Słaby - nauczyciel geografii
i przewodnik turystyczny z Gim. 4 w Olkuszu
(prowadzę trasę z Osieka).
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Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi

Salon Wykończeń Wnętrz
www.korian.com.pl

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

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie, 38 m2,
IV piętro, niski czynsz, ul. Legionów Polskich.
Tel. 517 542 990

• drzwi
• okna
• bramy garażowe
• podłogi
Y
ABAT • sztukateria
OKIE R
S
Y
W
• oryginalne włoskie
CENY
NISKIE
TWO
DZ
tynki dekoracyjne
RA
DO
I
LNY MONTAŻ
PROFESJONA
• tapety
Mieszalnia farb:

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

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

WYDARZENIA KULTURALNE
KINO ZBYSZEK

POZOSTAŁE WYDARZENIA

„RIO 2” prod. USA
23 V godz. 17.00, 25 V godz. 11.00.
26 - 28 V godz. 17.00

UWAGA:
Spektakl "Klimakterium 2, czyli menopauzy szał"
(planowany na dz.17.05) Został przeniesiony na
12.X.2014 godz.19.00.

„NIESAMOWITY SPIDERMAN 2” 3D prod. USA
23 V godz. 19.00, 25 V godz. 16.00, 19.00,
26 - 28 V godz. 19.00

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

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, 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

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. Cena: 300.000 zł
tel. 500 749 505

„KOCHANIE CHYBA CIĘ ZABIŁEM” prod. PL
30 V – 31 V, 2 - 3 VI godz. 17.00, 1 VI godz. 19.00
„TRANSCENDENCJA” prod. USA
30 V – 31 V, 2-3 VI godz. 19.00, 1 VI godz. 21.00
„LISTONOSZ PAT” prod. W. Bryt.
7 VI - 11 VI godz. 17.00
„GODZILLA 3D” prod. USA
7 VI - 11 VI godz. 19.00

22.05. godz. 17.00 Wykład w ramach olkuskiego
uniwersytetu trzeciego wieku
26 V godz. 13.30 - Wręczenie nagród laureatom
konkursów recytatorskich Szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich oraz form teatralnych
Powiatowego Festiwalu Kultury 2014
26 V godz. 12.00 Program profilaktyki nowotworowej dla młodzieży „Rack`owisko”
29 V godz. 17.00 Wykład w ramach olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

31 V–1 VI DZIEŃ DZIECKA
Sobota /Rynek/:
Godz. 10.00
Euro picnik, zlot mini cooperów,
camper mot, animacje
Niedziela /Dom Kultury/:
Godz. 9.00
Ogólnopolski Turniej Szachowy – Otwarte
Mistrzowstwa Olkusza w szachach szybkich
Godz. 16.30
„Wyspa piratów” – animacje dla dzieci
Szczegóły na plakatach
oraz na stronie mok – www.mok.olkusz.pl

POLICJA
• 11.05. Olkusz. Zatrzymano mężczyznę, który strzelał z broni gazowej
Około 2:30 w Zedermanie patrol
zatrzymał 22-letniego nietrzeźwego olkuszanina, który oddał strzał
z broni palnej gazowej Walther
P22 w kierunku uczestnika imprezy. Do zdarzenia doszło podczas
osiemnastki, która odbywała się w
tamtejszej remizie. Przed budynkiem doszło do awantury między
zatrzymanym a pokrzywdzonym. W
pewnym momencie 22-latek wyjął
broń i oddał strzał w kierunku 24-letniego mieszkańca Zimnodołu, który oddalił
się z miejsca. Patrol odnalazł pokrzywdzonego i wezwał pogotowie ratunkowe.
Mężczyzna doznał rozcięcia skóry nad lewym okiem. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia oraz skąd mężczyzna posiadał broń. Zatrzymany przebywa w
policyjnym areszcie.
Nietrzeźwi opiekunowie. W miniony weekend policjanci dwa razy interweniowali w domach, gdzie pijani rodzice zapomnieli o swoich pociechach.
• 9 maja 2014 roku około godz.19.30 dyżurny komendy policji w Olkuszu otrzymał zgłoszenie, że w Witeradowie nietrzeźwa kobieta opiekuje się małoletnimi.
Natychmiast na miejsce pojechali policjanci. W domu zastali 37-letnią kobietę,
która miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Twierdziła, że wypiła tylko jedno piwo. Opiekowała się dwójką nastoletnich chłopców.

• W tym samym dniu, po godzinie 20.00 policja została po raz kolejny zaalarmowana, że w Kluczach po jednej z ulic błąka się zmarznięty chłopczyk. Był
w samej piżamie i skarpetkach. Policjanci, którzy przyjechali, domyślili się, kto
może być rodzicami tego dziecka. W domu chłopca policjanci zastali kompletnie pijanych i zupełnie nie świadomych tego co się stało rodziców. Badanie
wykazało, że 40-letnia kobieta miała ponad 1 promil alkoholu w organizmie, a
jej młodszy o rok mąż 2 promile.
W obu przypadkach rodzice za swoją nieodpowiedzialność i lekceważenie obowiązków rodzicielskich, za narażenie dzieci na utratę zdrowia lub życia, mogą
trafić za kratki nawet na 5 lat.
• 11.05. Olkusz. Buszujący w warzywniaku złodziej został zatrzymany
W nocy olkuska patrolówka zatrzymała 39-letniego mężczyznę, który z namiotu
handlowego w Olkuszu ukradł warzywa i jajka. O całym zdarzeniu policję powiadomił mieszkaniec miasta, który widział jak złodziej rozcina namiot i pakuje
warzywa, owoce oraz jaja do torby. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce
zgłoszenia ujawnili rozciętą płachtę oraz ślady penetracji w warzywniaku. Wytypowali prawdopodobnego sprawcę, u którego w mieszkaniu odnaleźli skradziony towar. Amator zieleniny i nabiału został zatrzymany.
• 11.05. Chechło. Kradzież roweru
11 maja 2014 roku w Chechle nieustalony do chwili obecnej sprawca sprzed
sklepu ukradł roweru górski o wartości 930 złotych na szkodę mieszkańca tej
miejscowości. Sprawę prowadzą policjanci z Klucz.
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Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

Ciemna strona ludzkiej natury – trudność dokonywania wyborów
Tytuł jakże przewrotny i tajemniczy. Ale nasze życie jest przecież samo w sobie przewrotne i tajemnicze. Chciał, czy nie chciał, zgodnie z naszą
wolą lub nie – do dokonywania wyborów jesteśmy zmuszani na każdym kroku. Jak trudne to są sytuacje, to chyba nikt nie zdaje sobie z tego
sprawy. Jednym mądrym, lub mniej mądrym posunięciem zmieniamy swoje życie w sposób jaki wcześniej nie był do przewidzenia przez nikogo
a już najmniej przez nas samych. Przewrotność dokonywania przez nas wyborów w dłuższej perspektywie okazuje się, że w wyniku
następujących okoliczności sami stajemy się „kowalem własnego losu”.
Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że fakt, iż jesteśmy
„rezydentami” pod „żabką” czy „Biedronką”, czy wiedziemy trudne i
pełne zaskakujących niespodzianek życie, to nic innego, niż efekt
podjętych wcześniej naszych mniej lub bardziej świadomych decyzji.
Decyzji podejmowanych jakże często nieświadomie, częstokroć nawet
o tym nie wiedząc, że w tej oto chwili nasze osobiste życie dokonuje
zwrotu w całkowicie dla nas inną stronę. Niezauważalnie stajemy się
kimś innym (raz lepszym, raz gorszym – zależnie od kryteriów naszej
świadomości). Nieraz podejmowane decyzje, z efektem każą czekać na
siebie długie lata. Jakież jest nasze zaskoczenie, gdy po jakimś czasie
ze zdziwieniem zauważamy różnicę w naszym zachowaniu, całkowicie
zdawałoby się do nas nie pasującą. Ale życie już takie jest. Niesie ze
sobą niespodziankę za niespodzianką. I największą sztuką jest
uświadomienie sobie, że to nasze życie jest dla nas najcenniejsze.
Bardzo trudno nauczyć się cieszenia się chwilą. Bo mrzonki o
czekających nas kiedyś tam wielkich uniesieniach z natury nie spełniają
się, jeśli nie jesteśmy w stanie realnie oceniać swojego najbliższego
otoczenia. Każdy z nas, jak większość ludzi na tym świecie, ma
marzenia. Marzenia o lepszym życiu, lepszej miłości, większej adrenalinie. Cóż z tego, kiedy kryteria naszego postrzegania są jakie są, czyli
najczęściej marne.

Co z tego, że śni nam się wielka wygrana w totolotka. Najczęściej,
szczęściem już jest fakt, że nie jest nam dana próba posiadania zbyt
dużej ilości gotówki, bo nie mamy pojęcia jak ją spożytkować. I tylko
dzięki sobie spotyka nas coś całkiem odwrotnego niż oczekiwaliśmy.
Po co nam marzenia o wielkiej miłości, skoro nikt nas nie nauczył
kochać to co mamy. Może lepiej jest docenić to co już posiadamy i
drogą ewolucji, krok po kroku, ulepszać raz już rozpoznawalną drogę.
Może bardziej celowe jest szukanie niedoskonałości w sobie niż
planowanie wielkich rewolucji. Jak doświadczenie mówi, rewolucje są
dobre, ale pozytywny efekt jest dostrzegalny dopiero po kilku pokoleniach. Sam dokonywałem w swoim życiu, wydawałoby się, że nie za
bardzo dobrych wyborów. Po czasie różnice w tym co miało być, a tym
co jest w rzeczywistości były tak duże, żże nawet nie kusiło mnie to, by
je oceniać. Można było, w moim wypadku nauczyć się cierpliwości i
subtelności w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości. Bo nigdy
nie jest tak, że to co widzimy na pierwszy rzut oka to jest absolutna
prawda. To już ksiądz Tischner twierdził, że prawdy są zawsze trzy …

Żeby nie być tylko gołosłownym, i felieton ten nie stał się prezentem
urodzinowym, to poniżej prezentuję kilka ciekawych banknotów ze
świata (te i wiele innych – na mojej stronie internetowej). I to jest to co
chciałem napisać po wprowadzeniu naszych nowych wzorów
banknotów. Ale wyszło jak zwykle. Obiecuję poprawę …

Idzie czas kanikuły i urlopów. Nie podniecajmy się rewolucją na
Ukrainie. Nie nakręcajmy się do wojny z Rosją. Nie do końca wierzmy
tym co upatrują sobie lepszy los w Brukseli, bo nie zawsze, a raczej

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

wcale nie o nas myślą. Popatrzmy z dystansem na otaczający nas
świat. Zaplanujmy sobie czas wolny z większym dystansem do życia.
Może nieraz warto „zjeść Snickers’a”… Po czasie okaże się, że to był
strzał w dziesiątkę, w dodatku na przekór wszystkim „nam życzliwym”.

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). Redakcja 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 wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

- SILL

RYCZÓWEK

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

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE • BLATY
• PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •

Posiadamy w sprzedaży ponad 40 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

