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• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •
OKNA - DRZWI - ELEWACJE

SYSTEM OCIEPLEŃ 5 LAT GWARANCJI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

OLKUSZ, UL. F. NULLO 26, tel. 697 338 578
WWW.EUROBUD.OLKUSZ.PL

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

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

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 26 15 86

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

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

SALON KOTŁÓW C.O.

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

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

ECO-DOM

Olkusz , ul. Sikorka 65
tel./fax 32 647 00 35, kom. 603 463 034
e-mail: eco-dom1@tlen.pl

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.

tel. 32 643 22 33
kom. 662 331 345
kom. 516 969 700

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

Olkusz, ul. Wiejska 4
www.motoolkusz.otomoto.pl
www.moto-olkusz.pl

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800
sob 900 - 1400

MOTOCYKLE SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI

Zapraszamy na piętro

Marcin Czerniak

MEBLE POKOJOWE

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

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

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

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

• Nowoczesne Laptopy • Szybkie Komputery •
• Tanie kasy fiskalne •
• Wszystko, czego potrzebujesz do komputera •
Profesjonalny serwis:
Usługi związane z pełnym zakresem
serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl

PROJEKTOWANIE W 3D
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

WOBUD

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

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

15 sierpnia w Imbramowicach
Tegoroczne obchody 93. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święto Żołnierza odbyły się w Imbramowicach (gm.
Trzyciąż) i połączone były z Piknikiem Historycznym „U źródeł Dłubni" w 150 rocznicę Powstania Styczniowego.
W uroczystościach w Imbramowicach udział wzięli m. in.: parlamentarzyści, władze samorządowe powiatu olkuskiego oraz gmin, kombatanci, przedstawiciele partii politycznych, sądownictwa, duchowieństwa, Kół Gospodyń
Wiejskich, służb mundurowych oraz goście przybyli z różnych stron nie tylko naszego powiatu, ale i Polski.
Oficjalne uroczystości rozpoczęła Masz święta w kościele parafialnym p.w. św. Benedykta Opata. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli
na stary cmentarz, gdzie na mogiłach Powstańców Styczniowych
delegacje złożyły wieńce i kwiaty.
W okolicznościowym przemówieniu starosta olkuski Jerzy Antoni
Kwaśniewski przypomniał m.in. historię zwycięskiej dla Polski
Bitwy Warszawskiej, która ocaliła przed bolszewickimi zakusami
nie tylko naszą Ojczyznę, ale i Europę. Zwracał również uwagę
na zasady, którymi powinniśmy się kierować w życiu jako Polacy.
- W 93. rocznicę walnego rozstrzygnięcia nad Wisłą wspominamy
tamten czas z zadumą. Rocznica Bitwy Warszawskiej kieruje naszą
uwagę na to, co w życiu państw i narodów jest najważniejsze i najcenniejsze; na cnoty narodowe, z którymi powinniśmy się utożsamiać
i do których dążymy: umiłowanie wolności, suwerenności, poczucie
honoru i wierność w służbie ojczyzny – mówił starosta Kwaśniewski.
Na koniec zwrócił się do kombatantów: „Dziękuję Wam, że przy
okazji wszelkich uroczystości patriotyczno-religijnych uczycie młodsze pokolenia, kim jest żołnierz, co znaczy patriotyzm i jak należy
traktować miłość do Ojczyzny. Życzę Wam zdrowia, pomyślności
w życiu osobistym i w codziennej służbie dla Polski; życzę wiele
satysfakcji z podejmowanych działań we wspólnej pracy „ku chwale
Ojczyzny” – Rzeczypospolitej Polskiej...”.
Po zakończeniu części oficjalnej na pikniku na placu w centrum Imbramowic, obok Klasztoru ss. Norbertanek, można było m.in.: posłuchać
koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu gminnych KGW oraz
„Włościańskiej Orkiestry Dętej Zagórowa" oraz wiązankę utworów
niepodległościowych zaśpiewanych przez chór „Ziemia Kluczewska"
z GOK w Kluczach. Na koniec koncert dały gwiazdy imbramowickiego
pikniku, artyści z zespołu Pieśni i Tańca " Śląsk".

Przed oficjalnymi uroczystościami zorganizowano bieg otwarty bezdrożami Imbramowic pn. "Śladami walk powstańczych". Trasa biegu,
o długości 3,4 km, przebiegała skrajem Lasu Ostryszniego i wiodła
szlakiem jakim w 1863 roku przemieszczali się powstańcy styczniowi
i gdzie 15 sierpnia stoczyli bitwę.
Bieg przebiegał w następujących kategoriach:
Kategoria wiekowa – gimnazjum - chłopcy, dziewczęta – 3400m
Kategoria wiekowa powyżej 16 roku życia, chłopcy, dziewczęta – 3400 m.
Zwycięzcy w kategoria wiekowa – gimnazjum
I miejsce -Piotr Gamrot - Jangrot
II miejsce- Damian Jarosz - Imbramowice
Kategoria wiekowa powyżej 16 roku życia
I miejsce Lucjan Gajda Imbramowice
II miejsce Sebastian Januszek – Podchybie
III miejsce Kamil Ogonek - Podchybie

***

ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

Rejestracja bezrobotnych przez Internet
W celu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Olkuszu nie musisz już stać w kolejkach!

Z dniem 27 maja 2013r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie
rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Zgodnie z w/w rozporządzeniem osoby bezrobotne i poszukujące pracy posiadają nowe
możliwości rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Nie zwlekaj i zaoszczędź swój czas!
Zachęcamy do zarejestrowania się poprzez stronę:
www.praca.gov.pl
Rejestracja może przebiegać na dwa sposoby:
1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy - Ten rodzaj
nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub
profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty niezbędne do rejestracji
należy dostarczyć podczas wizyty. Dniem rejestracji jest data wizyty
w urzędzie i złożenia oświadczenia.
2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - Ten rodzaj rejestracji nie
wymaga wizyty w urzędzie w celu rejestracji. Do formularza rejestracji
konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów
niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem
kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest
data zarejestrowania się na stronie. Wizyta u pośrednika dla osób
z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast dla
osób bez prawa w ciągu 30 dni od zarejestrowania.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej urzędu
www.pup-olkusz.pl

PORADY PRAWNE

Umowa o dożywocie
Zgodnie z przepisem art. 908 kodeksu cywilnego
przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości
zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę,
który w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub
osobie mu bliskiej dożywotnie utrzymanie.
Świadczenia, do jakich zobowiązany jest nabywca nieruchomości względem dożywotnika
powinna precyzować zawarta
pomiędzy tymi stronami umowa.
Jeśli w umowie kwestie te nie
zostały sprecyzowane zastosowanie znajdzie w pełni art. 908
§ 1 kodeksu cywilnego, zgodnie
z którym nabywca zobowiązany
będzie przyjąć zbywcę lub wskazaną w umowie osobę mu bliską
jako domownika, dostarczać mu
wyżywienie, ubranie, mieszkanie,
światło i opał, zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym
kosztem pogrzeb odpowiadający
zwyczajom miejscowym. Poza tym
na treść prawa dożywocia składać
się mogą renta, użytkowanie części lub całości nieruchomości oraz
służebność mieszkania.
Umowa dożywocia zapewnia
dożywotnikowi niepodlegające
egzekucji prawo dożywocia obciążające nieruchomość bez względu
na to, kto w przyszłości stanie się
jej właścicielem.
Co istotne, umowy dożywocia
nie można odwołać. Możliwość
rozwiązania umowy przez sąd na
żądanie jednej ze stron istnieje
w wyjątkowych sytuacjach, jed-

nakże dotyczy to przypadków
takiego pogorszenia się stosunków pomiędzy dożywotnikiem
a zobowiązanym, że nie można
wymagać, by dalej pozostawali
oni w bezpośredniej ze sobą styczności. W innym wypadku, a także
wtedy, gdy zobowiązany z tytułu
dożywocia dokona zbycia nieruchomości osobie trzeciej, można
jedynie żądać zmiany niektórych
lub wszystkich uprawnień dożywotnika w dożywotnią rentę.
Należy również wiedzieć, iż prawo
dożywocia ma charakter osobisty,
jest niezbywalne, nie podlega dziedziczeniu i gaśnie wraz ze śmiercią
dożywotnika. Oznacza to tyle, że
dożywotnik nie może w żaden sposób przenieść na inną osobę uprawnień przysługujących mu z tytułu
omawianej umowy.
Na skutek umowy o dożywocie
można przenieść własność każdej
nieruchomości, w tym lokalu stanowiącego odrębną własność. Przedmiotem takiej umowy nie może być
jednak spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego.
Umowa o dożywocie powinna być
zawarta w formie aktu notarialnego
jako że zobowiązuje do przeniesienia własności nieruchomości zaś
niezachowanie tej formy oznaczać

będzie nieważność umowy. Ponadto podlega
ona opodatkowaniu podatkiem
od czynności cywilnoprawnych
w wysokości 2% wartości rynkowej
nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży wyłącznie na nabywcy
nieruchomości. Notariusz będący
w tym przypadku płatnikiem tego
podatku jest obowiązany pobrać go
od nabywcy i wpłacić na rachunek
właściwego urzędu skarbowego.
Jak już wspomniałem wyżej umowa
o dożywocie nie wyklucza możliwości dalszego zbycia nieruchomości przez zobowiązanego gdyż
prawo dożywocia obciąża nieruchomość niezależnie od tego, kto
jest jej aktualnym właścicielem.
Każdy nowy właściciel nieruchomości będzie więc tak samo osobiście zobowiązany do wypełniania
należnych dożywotnikowi świadczeń. Jeżeli zobowiązany z tytułu
umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik,
zgodnie z treścią przepisu art. 914
k.c. może żądać zamiany prawa
dożywocia na dożywotnią rentę
odpowiadającą wartości tego prawa.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

Jarosław Gowin w podróży

Kandydat na Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, były Minister Sprawiedliwości Jarosław
Gowin rozpoczął kampanię, której celem jest zdobycie przywództwa w PO i poprowadzenie tej
partii w nowym kierunku, zgodnym z oczekiwaniami ludzi, którzy jeszcze Platformie ufają.
By przybliżyć swoje poglądy szerokiemu kręgowi odbiorców, Jarosław Gowin jeździ po Polsce i spotyka się z mieszkańcami różnych miast. Do
tej pory w województwie małopolskim odwiedził Nowy Targ, Rabkę Zdrój, Zakopane, Myślenice. W ubiegłym tygodniu gościł w Olkuszu, gdzie
m.in. odwiedził jedną z mieszkających tam rodzin. Widoczne było duże zainteresowanie osobą Pana Gowina, a w szczególności jego poglądami
na temat dalszej działalności Platformy Obywatelskiej. Pan Minister chętnie odpowiedział na zadane mu pytania.
• M.K: Dlaczego ubiega się Pan o przywództwo w PO?

Jarosław Gowin: Elektorat PO jest rozczarowany partią pod przywództwem
Donalda Tuska. Dlatego wyborcy odwracają się od nas. Jeśli w PO nic się nie
zmieni, to PiS wróci do władzy. Obecny przewodniczący PO, toruje Jarosławowi
Kaczyńskiemu drogę do premierostwa.
• M.K.: Załóżmy, że wygrywa Pan wybory w PO (jak to miało miejsce w PSL, kiedy Janusz Piechociński zdetronizował Waldemara
Pawlaka) i w dalszej perspektywie zostaje Pan premierem. Jaka
byłaby Pańska pierwsza decyzja jako Premiera RP?

J.G.: Jeśli zostałbym premierem, to natychmiast powołałbym grupę ekspertów,
którzy mieliby w ciągu pół roku dokonać całkowitej zmiany systemu podatkowego.
Trzeba reformować państwo, poszerzać wolność gospodarczą, ciąć zbyteczne
podatki, reformować system emerytalny. Ważne jest również wycofanie się z planów likwidacji II filara emerytalnego. Rząd dokonuje skoku na pieniądze Polaków.
270 mld zł, to prywatna własność obywateli. Jeżeli rząd przejmie te pieniądze i
zasypie nimi dziurę w ZUS bez reformy systemu emerytalnego, to za kilka lat
będzie nas straszyć jeszcze większa dziura budżetowa. Kolejnym krokiem będą
działania na rzecz poszerzenia wolności gospodarczej. Nie potrafię zrozumieć,
dlaczego przez sześć lat koalicja PO-PSL nie zreformowała prawa budowlanego.
Nie potrafię zrozumieć, dlaczego przez tyle lat nie potrafimy przygotować ustawy
umożliwiającej wydobycie gazu łupkowego. Tego typu zaniechań nie można
dłużej tolerować, bo gołym okiem widać, że polska gospodarka stanęła w miejscu.
• M.K.: Czy członkowie PO, poza Pańską drużyną, złożoną z Johna
Godsona i Jacka Żalka, są zainteresowani debatą Tusk-Gowin?

J.G.: Szeregowi członkowie PO oczekują mojej debaty z premierem Tuskiem.
Przeciwny jest aparat partyjny, który podlega obecnemu szefowi partii.

• M.K.: Premier nie chce debaty z Panem, bo uważa, że od pewnego
czasu osłabia Pan i szkodzi PO, wzmacniając jej konkurencję.
J.G.: Premier Tusk zachowuje się dziwnie unikając dialogu ze mną. Stoi na czele
partii, która w nazwie ma „obywatelska”, a unika rozmowy. Donald Tusk zachowuje
się bojaźliwie unikając starcia ze mną. Wcześniej o pół roku przyśpieszono wybory
na szefa PO, a datę kampanii wyznaczono w wakacje. Zrobiono wszystko, żeby
pomóc przewodniczącemu Tuskowi w reelekcji. Mam wątpliwości, czy powinno
być głosowanie internetowe, bo ono nie gwarantuje tajności.

• M.K.: Ostatnie moje pytanie odnosi się do naszego regionu. Jakie
działania zamierza Pan podjąć by polepszyć sytuację w Olkuszu?
J.G.: Słyszałem, że w tym na pozór pięknym mieście sytuacja gospodarcza nie jest
za wesoła. Od mieszkańców dowiedziałem się, iż istnieją plany powolnego wygaszania działalności ZGH "Bolesław" S.A co będzie wiązało się ze zwiększeniem
i tak dużego bezrobocia. Problemy Olkuskiej Fabryka Naczyń Emaliowanych
"Emalia” również są mi dobrze znane, tak samo jak nieudana prywatyzacja
olkuskiego szpitala. Popieram działania zwolnionych tam osób o przywrócenie
ich do pracy. Pomijam aktualne prace remontowe dróg w całym mieści, które
bardzo dokuczają mieszkańcom, lecz mam nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości
przyniosą one mieszkańcom same korzyści. Moje działania nakierowane by były
głównie na tworzenie nowych miejsc pracy, gdyż często zapominamy o tym, iż o
zamożności miasta lub gminy nie decyduje jego zewnętrzny wygląd, lecz zamożność jego mieszkańców, a co za tym idzie większe dochody w lokalnym budżecie.
• M.K.: Dziękuję za rozmowę.
Przypomnijmy, iż program reform Jarosława Gowina obejmuje trzy działy
funkcjonowania państwa:
• Gospodarczy
• Rodzinny
• Obywatelski
Wśród propozycji gospodarczych znalazły się m.in. ochrona praw podatnika,
postulaty wprowadzenia Karty Praw Podatnika, ustanowienia zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich ds. praw podatnika oraz systemowej deregulacji prawa
gospodarczego, likwidacja niepotrzebnych urzędów i instytucji.
W ramach programu prorodzinnego Gowin proponuje rozszerzenie urlopów
macierzyńskich również na studentki i kobiety świadczące pracę na podstawie tzw.
„umowach śmieciowych”, stworzenie bonu wychowawczego oraz wprowadzenie
progresywnej ulgi na dzieci.
Wśród postulatów obywatelskich są m.in. zmiany w ordynacji wyborczej, reforma
systemu finansowania partii politycznych, prostsze prawo o stowarzyszeniach
i wreszcie wprowadzenie instytucji referendum obligatoryjnego, jak również
prawo do petycji.
vv Mateusz Kosiór

FELIETON

Bohaterowie nocy

Gdy parę miesięcy temu przy deptaku na Osiedlu Młodych powstała piękna drewniana altanka, wielu nie wróżyło jej długiego żywota. Jednak ona
ciągle trwa – czego nie można powiedzieć o postawionym przed paroma
tygodniami grillu.
Miłośnicy tworzenia społecznych, osiedlowych więzi postanowili stworzyć miejsce, gdzie
będzie można przyjść, posiedzieć, porozmawiać, spotkać się,
pogrilować. Idea jak najbardziej
godna pochwały, podobnie wykonanie. Postawiono solidny betonowy ruszt, dwa drewniane stoły
z ławkami, po prostu wszystko co
potrzeba aby miło spędzić czas.
Praktycznie co weekend grill był
zajęty przez spragnionych świeżego powietrza i pieczonych kiełbasek mieszkańców Osiedla.
Jednak wszystko co dobre musi
kiedyś się skończyć. Przyszła
zatem środowa noc czternastego
sierpnia i ktoś postanowił położyć kres grillowaniu. Górna część
betonowego grilla została rozbita,
a ławki połamane. Ten „bohaterski” wyczyn jakiegoś nadpobudliwego mieszkańca z pewnością
nie przysporzył mu zwolenników. Chociaż zapewne w chwili
popełniania czynu sprawca musiał
odczuwać pewną euforię, zresztą
zapewne w tej doniosłej chwili nie
był sam – wiadomo w drużynie
siła. A ponieważ energia rozpierała
naszego bohatera postanowił też
poprzewracać kosze wzdłuż deptaka (przed lub po rozprawieniu się
z miejscem przyjemnych spotkań).
Mieszkańcy nie kryją oburzenia
tym niecnym postępkiem i właściwie nie ma osoby, która nie potę-

piła by wandalskiego wyczynu.
Przecież, co komu szkodził ten
grill, czy te ławki, czy wreszcie te
kosze na śmieci, że w taki sposób
je potraktowano?
Swoją drogą to już pewna tradycja,
że przed każdym wolnym weekendem, demolowane są kosze
przy deptaku, zresztą nie tylko
tu. Każde Osiedle ma taką swoją
„ścieżkę zdrowia” gdzie miłośnicy
nocnych wypadów udowadniają
swoja siłę i inwencję. W jednym
miejscu przewrócą kosz, w innym
zdemontują lub przestawią znak
drogowy, a jeszcze w innym zdejmą zwieńczenie słupa ogłoszeniowego. Cóż powiedzieć – wyobraźnia naszej młodzieży tej młodszej
i tej trochę starszej nie zna granic.
O czym myśli taki nocny bohater
i jego drużyna? O fajnej zabawie,
o reakcji przechodniów, a może, co
bardziej prawdopodobne w ogóle
nie myśli, bo gdyby włączył tę
część mózgu, która odpowiada

za myślenie wiedziałby, że takie
zachowanie nie jest ani fajne, ani
dowcipne. To po prostu dowód
na skrajną głupotę, niedojrzałość
i infantylizm.
W miejscach gdzie nagminnie
dochodzi do tego typu zdarzeń
warto by może pomyśleć o jakimś
monitoringu, gdyby raz czy drugi
takich pseudo bohaterów przykładnie ukarać, może zaniechali by tego typu destrukcyjnych
zachowań.
Tymczasem możemy tylko zaapelować do osoby, która zniszczyła
osiedlowy grill, aby wykazała się
chociaż odrobiną cywilnej odwagi
i spróbowała naprawić szkody jeśli
nie jawnie to chociaż nieoficjalnie
zgłosić się do osób odpowiedzialnych za miejsce wypoczynku przy
osiedlowym deptaku.

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

W 70 ROCZNICĘ RZEZI WOŁYŃSKIEJ

Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary
W lipcu 2013 r. Sejm RP odrzucił wniosek o nazwanie ludobójstwem masowych mordów na Polakach dokonywanych przez UPA na Wołyniu. Niestety większość posłów
podzieliło opinię, że zapis ten mógłby zaszkodzić relacjom polsko-ukraińskim…

Historia pogranicza polsko-ruskiego
jest wyjątkowo burzliwa. Ziemie te
od początku naszych dziejów były
przedmiotem sporów między Polską, księstwami ruskimi i Węgrami.
W XIVw. na mocy testamentu ostatniego księcia Rusi Halicko-Wołyńskiej - Bolesława Jerzego II większość z nich (z Lwowem i Kamieńcem
Podolskim) została trwale włączona do
Królestwa Polskiego. Mieszkające tam
liczne polskie rycerstwo przez setki
lat było murem broniącym Ojczyznę
przed najazdami m.in. Tatarów, Turków, Wołochów, Kozaków i Moskali.
Rozbiory podzieliły kresy południowo-wschodnie między Rosję i Austrię,
która szybko obróciła 90% tamtejszej
szlachty w chłopstwo (m.in. poprzez
wysokie podatki). Austria chcąc osłabić dążenia niepodległościowe narodów ją zamieszkujących, z powodzeniem stosowała zasadę: „dziel i rządź”.
Wystarczyło kilkadziesiąt lat, by zmienić strukturę narodowościową Galicji
Wschodniej tworząc „ukraińską przeciwwagę” dla Polaków. By to osiągnąć
wykorzystywano m.in. duże subwencje
rządowe oraz istnienie na tych terenach
Cerkwi Greckokatolickiej. Wielu Polaków i Rusinów uległo ukrainizacji.
Według niektórych źródeł w ten sposób
ubyło w Galicji Wschodniej (Małopolsce Wschodniej) około miliona
polskich dusz. Jako przykład galicyjskich podziałów niech posłuży polska
rodzina Szeptyckich. Jeden z braci,
Stanisław był wybitnym generałem,
polskim patriotą i sympatykiem endecji, drugi, Roman wybrał narodowość
ukraińską i jako Andrzej Szeptycki
został greckokatolickim metropolitą
lwowskim i ukraińskim politykiem.

Organizowany w tym czasie ukraiński ruch nacjonalistyczny był ściśle
związany z wywiadem Austrii, zainteresowanym podsycaniem konfliktów między Polakami a Ukraińcami.
Po zakończeniu I wojny światowej
Polacy jednak nie pozwolili odebrać
sobie Galicji Wschodniej z Lwowem.
W okresie międzywojennym tereny te
były intensywnie infiltrowane przez
wywiady Niemiec i ZSRR. Niemcy
przejęli po Austrii kontakty z nacjonalistami ukraińskimi, finansując,
dozbrajając i szkoląc antypolskie podziemie na tych terenach. We wrześniu
1939r. ukraińskie grupy dywersyjne
wsparły najeźdźców hitlerowskich,
atakując z zasadzek oddziały Wojska
Polskiego, niszcząc mosty i łączność.
Po klęsce stalingradzkiej niemieckie
zwycięstwo nad ZSRR stawało się wątpliwe. Nie było to na rękę nacjonalistom
ukraińskim. Dlatego politycy OUN-B
(Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów-banderowców) postanowili przy
pomocy UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii) przeprowadzić "oczyszczenie" ziem przyszłej Ukrainy z „elementu obcego”, by polskie roszczenia
powrotu do przedwojennych granic na
wschodzie stały się bezprzedmiotowe.
Tylko w lipcu 1943r. dokonano napadów na co najmniej 530 polskich wsi
i osad, mordując w bestialski sposób
kilkanaście tysięcy Polaków. Hasło:
„Wyrżniemy wszystkich Polaków, co
do jednego, od małego do starego” oraz
obietnica rozdawania "zdobytej" ziemi
uczestnikom zbrodni, trafiły na podatny grunt. Ponieważ polska ludność
mogła liczyć tylko na siebie, powstawały liczne oddziały samoobrony. Do
historii przeszła obrona Przebraża,

w którym schroniło się ok. 20 tysięcy
Polaków. Zbrodnie okresu 1943-1947
nie ograniczyły się jedynie do Wołynia,
objęły także województwa: lwowskie,
tarnopolskie, stanisławowskie, małopolskie oraz lubelskie. W ich wyniku
zamordowano według różnych źródeł
130-200 tys. Polaków. Zginęło również
wiele tysięcy Ukraińców, którzy nie
chcieli pomagać w mordowaniu polskich sąsiadów.
Obecnie toczy się śledztwo IPN
w sprawie zbrodni popełnionej przez
ukraiński SS-Galizien w Hucie Pieniackiej, gdzie okrutnie zamordowano
868 Polaków. Paradoksalnie po wojnie,
w konsekwencji osobistej interwencji
polskiego gen. Władysława Andersa,
Brytyjczycy mimo sowieckich żądań,
nie wydali Stalinowi ukraińskich
żołnierzy SS-Galizien. Uznano ich
za obywateli polskich i umożliwiono
osiedlenie się na zachodzie. Na koniec
Ukraina dostała „w prezencie” dużą
część przedwojennego terytorium Polski, a dziś odpowiedzialnym za mordy
na Polakach stawia się tam pomniki.

vv Monika Rusinek
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Informacje, Reklamy
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

STOPNICA
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

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

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
-

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

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

Reklamy

Betoniarnia PRO-BET Sp. J.
OLKUSZ

WOLBROM

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLEWIN 50c

UL. BRZOZOWSKA 2

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

E
N
J
Y
C
N
E
KONKUR
CENY!!!

Oferujemy również gamę prefabrykatów z wibroprasy:
• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

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

Gonty Matizol skład fabryczny

Promocja gontów Matizol
23,90 zł/m2

PROMOCJA FARBY
Dekoral Akrylit W

KOLORY GONTÓW

PRZYKŁADY REALIZACJI

CENTRUM BUDOWLANE "GRAFIT"

ul. 20 Straconych 10, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 21 89
Zapraszamy pon.-pt. 7-17, sobota 7-14 • www.graﬁtolkusz.pl

5

6

Reklamy

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

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olkuszu
posiada do sprzedaży nowo wybudowany lokal mieszkalny
o powierzchni 57m2 położony w Olkuszu
przy ul. Krakowskie Przedmieście 14 (nadbudowa )
Zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro
"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"

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

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

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

Warsztat mechaniczny:

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

www.maxirent.pl

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

Kompra
BIURO RACHUNKOWE

biuro@maxirent.pl

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

OSKAR AUTO MECHANIKA

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

oferuje wykonanie:

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

• 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

Trener Personalny

u Ciebie w domu
• diety • porady żywieniowe • Trening Indywidualny • tel : 796-665-605

POLICJA
werzysta trafił do szpitala. Wolbromianin kierujący citroenem potrącił rowerzystę, który nagle wyjechał na jezdnię
z jednej z posesji. Rowerzysta to 57. letni mieszkaniec
Kąpiel Wielkich. Kierujący rowerem był nietrzeźwy (0,99
promila). Doznał złamania kończyn dolnych i prawej ręki
oraz ogólnych obrażeń wewnętrznych. Przetransportowany
został przez pogotowie lotnicze do szpitala w Krakowie.

• 15.08. Wypadek drogowy na krajówce w Bolesławiu.
Na drodze krajowej 94 kierujący pojazdem marki VW zmieniając pas ruchu nie zachował środków ostrożności i najechał na jadący w kierunku Olkusza motocykl Suzuki. W wyniku zdarzenia urazu nogi doznał kierujący motocyklem,
natomiast jego pasażerka - uszkodzenia kręgów szyjnych.
Oboje zostali przewiezieni do szpitala w Olkuszu. Uczestnicy zdarzenia, motocyklista – mieszkaniec Rudy Śląskiej
oraz kierujący volkswagenem krakowianin byli trzeźwi.
• 18.08. Kąpiele Wielkie – zderzenie ciągnika rolniczego z oplem. Kierujący ciągnikiem rolniczym w trakcie
wyprzedzania przez opla astrę, skręcił nagle w lewo do posesji i zderzył się z tym pojazdem. Traktorzysta to 18.letni
mieszkaniec Kąpiel Wielkich, kierujący oplem, pobliskiej
Szeregowej. Obaj byli trzeźwi. Strzegowianin w wyniku zdarzenia doznał złamania zęba. Za spowodowanie wypadku
drogowego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

www.my.oriflame.pl/matori

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

Zakres działalności

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

FIRMA BUDOWLANA

• 13.08. Wypadek drogowy w Dłużcu. Nietrzeźwy ro-

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl

• 13.08. Włamanie do mieszkania w Olkuszu przy ul. Korczaka. 13. sierpnia 2013 roku w Olkuszu na ul. Korczaka

nieustalony sprawca poprzez wyłamanie wkładek zamków
w drzwiach mieszkania wszedł do środka. Skradziono biżuterię złotą, pieniądze oraz laptop na szkodę mieszkanki
Olkusza.

• 13.08. Olkusz. Włamanie na ul. Miłej. Nieustalony

sprawca, po uprzednim wyłamaniu metalowej płyty w dachu garażu ukradł znajdujące się tam elektronarzędzia. Następnie ukradł paliwo z zaparkowanych dwóch pojazdów.
Ponadto włamał się do jednego z samochodów i ukradł
kolejne elektronarzędzia. Pokrzywdzony jest mieszkańcem
Olkusza. Oszacowane straty wynoszą około 60000 zł.

• 14.08. Włamanie do budynku gospodarczego w Krzykawce. Mieszkaniec Olkusza powiadomił policję o wła-

maniu do należącego do niego budynku gospodarczego
w miejscowości Krzykawka. Do zdarzenia doszło 14. sierpnia br. Sprawca poprzez zerwanie skobla drzwi wszedł do
środka, skąd ukradł akcesoria i części motoryzacyjne oraz
złom stalowy. Wstępnie wyceniono straty na ok 2000 zł.

• 17.08. Włamanie do garażu „na Kamyku” w Olkuszu. Nieustalony sprawca włamał się do garażu przy ulicy

Kamyk. Skradziono narzędzia o wartości 800 zł na szkodę
olkuszanina.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373
NATURALNE STYLIZACJE WNĘTRZ
• Ekologiczne Tynki Gliniane

(tworzą zdrowy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń, regulują temperaturę
i wilgotność, pochłaniają przykre zapachy, są antystatyczne, idealne dla alergików).

• Tadelakt Marokański

(ekskluzywny wodoodporny tynk zamiast płytek w łazience lub kuchni)

Kradzieże na
wolbromskim targowisku
Wolbromska policja 14. sierpnia br. otrzymała trzy
zgłoszenia dotyczące kradzieży na tamtejszym targowisku. Nieustaleni do chwili obecnej sprawcy ukradli
kilku osobom robiącym tam zakupy portfele wraz
z pieniędzmi i dokumentami.
Nie są to jedyne zdarzenia zanotowane przez tamtejszych stróży prawa. Dlatego też po raz kolejny ostrzegamy przed złodziejami. Wielu tych kradzieży można
by uniknąć, gdybyśmy zachowali czujność i wykazali
się rozwagą. Nie przypadkowo ofiarami kieszonkowców
bywają osoby, które często zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Łupem amatorów
cudzego mienia padają wówczas portfele z tylnych
kieszeni spodni, otwartych torebek, czy plecaków,
a także telefony komórkowe, dokumenty schowane
w zewnętrznych kieszeniach ubrań.
Ostrzegamy i apelujemy – nie dajmy się okraść! Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu
zależy od nas samych.

Nieuwaga, roztargnienie to jedna z
przyczyn kradzieży.

• Dekoracyjne Ściany z Gliny Ubijanej

(tworzące niepowtarzalne wzory na ścianach)

Telefon: 731 543 673

- gospodarowanie terenów zielonych
- wycinki, przycinki, koszenia
- porządkowanie i zakładanie ogrodów

Informacje, Reklamy
OLKUSZ

Patriotyczny Marsz Pamięci

W sobotę 27 lipca w Olkuszu miał miejsce Marsz Pamięci Ofiar Krwawej Środy
upamiętniający ofiary nazistowskiej pacyfikacji, do której doszło 31 lipca 1940 roku.
Organizatorem byli „Małopolscy Patrioci” wspierani przez kibiców Wisły Kraków, SPR-u
Olkusz, Unii Jaroszowiec oraz Narodowy Sandomierz i portal Autonom.pl.
Na wstępie organizatorzy przypomnieli historię sprzed 73 lat, kiedy to zabójstwo na tle rabunkowym niemieckiego
żandarma w nocy z 15 na 16 lipca 1940
r., posłużyło hitlerowcom za pretekst do
rozstrzelania 20 Polaków i podpalenia
domu. Z kolei rano 31 lipca spędzono
na miejskie place wszystkich mężczyzn
(Polaków i Żydów) w wieku od 15
do 55 lat, gdzie byli bici i torturowani
przez wiele godzin. Śmierć poniosły
dwie osoby, trzecia (ksiądz katolicki)
zmarła z wyczerpania niedługo później. 12 mężczyzn przewieziono do
sosnowieckiego więzienia.
Marsz ruszył przez Rynek, dalej ul.
Krakowską, K. Kazimierza Wielkiego, Na Skarpie do tablicy na Skwerze
Krasickiego, gdzie odczytano relacje
świadków tamtych zdarzeń. Dalej
ul. Krótką, Piłsudskiego, Żuradzką,
Szpitalną i Mickiewicza pod tablicę
upamiętniającą 10 zamordowanych.
W wygłoszonym tam przemówieniu
powiedziano m.in. - W natłoku afer,
układów, handlowania resztkami
polskiego przemysłu, budowania
europejskiego potworka zwanego
Unią Europejską, politycy zdają się
celowo zapominać o historii naszej
Polski (...). Niedawna skandaliczna
decyzja w sprawie „Rzezi Wołyńskiej”, brak jakiejkolwiek reakcji
po każdym kolejnym przypadku

z zachodu, gdzie można przeczytać, czy usłyszeć o polskich obozach
koncentracyjnych, żenujący poziom
edukacji historycznej w szkołach, to
tylko pierwsze przykłady z brzegu
(…). Po blisko 70 latach od zakończenia II Wojny Światowej trzeba
sobie jasno powiedzieć: wojnę przegraliśmy z kretesem i dożyliśmy czasów kiedy przez antypolskie rządy
przegrywamy pamięć o prawdzie
historycznej (…).
Następnie uczestnicy przeszli pod
tablicę „Krwawej Środy” na Rynku,
gdzie zapalono znicze, był Hymn
Państwowy i podziękowania, po czym
manifestację rozwiązano.

Polska Niepodległa; Naszym znakiem
Orzeł Biały – on symbolem polskiej
chwały!; Nie brunatna, nie czerwona,
Wielka Polska Narodowa!; Srebrne
Miasto – Zawsze Polskie!; Krwawą
Środę Pamiętamy, Tej Historii lec
nie damy!: Bóg, Honor i Ojczyzna!
Głośny, żywiołowy marsz wzbudził
zainteresowanie wielu Olkuszan. Część
z nich przyłączała się do wspólnego
skandowania haseł, niektórzy włączyli
się w pochód. Były banery, wiele biało-czerwonych flag, tuba nagłaśniająca
i liczna policyjna „eskorta”. Co warto
podkreślić, wydarzenie cieszyło się
znacznie większą frekwencją niż oficjalne obchody zorganizowane kilka
dni później przez olkuskie władze. .

Podczas przemarszu skandowano
m.in. To my, To My Polacy!; Wielka

vv Robert Rusinek

FELIETON

„Pan Twardowski” w Olkuszu i o Olkuszu
Na półmetek drugiego miesiąca akcji „Wakacje 2013” Miejski Ośrodek Kultury
przygotował dla dzieci spektakl. Po raz drugi tego lata Studio Małych Form
Teatralnych „Sztuka” wystawiło w naszym mieście autorską wersję popularnej
baśni, tym razem o polskim szlachcicu i magu. Tak jak poprzednio, również
w ubiegłą środę młodzi aktorzy nie tylko przedstawili opisaną m. in. przez
Adama Mickiewicza historię, ale też bawili i uczyli najmłodszych widzów.
Pierwszy edukacyjny element
pojawił się jeszcze przed spektaklem. Regułą stosowaną przez
Studio Małych Form Teatralnych
„Sztuka” jest, że zraz po powitaniu małych widzów konferansjer
przypomina im zasady właściwego zachowania się w teatrze. Okazało się to również przydatnym
dla dorosłej publiczności, gdyż
w chwilę po wzmiance o wyłączaniu telefonów komórkowych
niektóre mamy szybko sięgały
do torebek, a tatusiowie nerwowo
poszukiwali czegoś w kieszeniach.
Historia przedstawiona na scenie
zawierała znacznie więcej rozszerzających lub utrwalających wiedzę dzieci momentów. Pojawiły się
one m. in. przy okazji przedstawienia miejsca zamieszkania słynnego maga. Maluchy rozpoznawały
namalowany na scenicznym tle
Wawel i płynącą u podnóża zamku
Wisłę. A że Twardowski kazał diabłu zgromadzić całe srebro świata pod Olkuszem, toteż pojawił
się w spektaklu wątek dawnych
kopalń srebra i mennicy, z których
słynęło niegdyś nasze miasto.
Misją Studia „Sztuka” jest akcentowanie wychowawczych walorów
wystawianych baśni. W „Panu
Twardowskim” zasłużona kara

spotkała małostkową i rozrzutną
Panią Twardowską, zaślepienie
rządzą zdobycia szlacheckiej
duszy zniweczyło podstęp sługi piekieł, zaś dla tytułowego
bohatera konszachty ze złem
wcielonym skończyły się wieczną samotnością na księżycowych
pustkowiach.
Kolejną cechą spektakli trzebińskiego zespołu teatralnego jest
interaktywność. Aktorzy rozmawiają z publicznością, zadają
pytania, uczą śpiewanych potem
wspólnie piosenek, a także pojawiają się na widowni, widzowie
zaś zapraszani są na scenę. Nie
inaczej było w olkuskim MOK
w ubiegłą środę. Kilkoro dzieci
nauczyło się kroków tańca Krako-

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

wiaka, a inne, ubrane w „służbowe
stroje” pomagało diabłu pojmać
szlachcica-maga. Gdy historia
Pana Twardowskiego dobiegła
końca on sam poprowadził przez
całą salę widowiskową korowód
złożony z kilkudziesięciu maluchów.
Na tym jednak wakacyjne atrakcje w Miejskim Ośrodku Kultury
jeszcze się nie kończą. Zainteresowanych udziałem we wspólnych
zabawach, różnorodnych zajęciach
i warsztatach, a także seansach
filmowych zachęcamy do zapoznania się z programem Wakacji
2013 i zapraszamy do placówek
MOK.

vv MOK Olkusz
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KĄCIK KOLEKCJONERA
Nowości poczt sąsiadów
W wyniku własnych niedalekich wyjazdów wakacyjnych i moich znajomych, wpadły mi w ręce wspaniałe wydania znaczków poczt sąsiadujących z nami krajów. Mam na myśli poczty Ukrainy, Rosji i Białorusi jak
również Mołdawii. Wobec zastoju w numizmatyce, zauważam ostatnio
powiększające się zainteresowanie filatelistyką. Może kilka słów o polityce emisyjnej poszczególnych poczt. Poczta Ukrainy wprowadza do
obiegu przepiękne znaczki z dobrze przemyślanymi tematami i pięknie
edytorsko zaprojektowanymi i wydanymi. Znaczki cieszą oko nie tylko
zagorzałych filatelistów, ale również wszystkich tych, którzy otrzymują
kartki z wakacji od znajomych.
Miło jest wziąć do ręki kartkę przysłaną przez kogoś bliskiego i pomarzyć
o tym oczami swojej wyobraźni jak ja sam spędziłbym tam czas. Tyle
słyszeliśmy o Krymie na Ukrainie. Kiedyś jeździły tam tylko delegacje
partyjne (jeszcze w ZSRR). Potem po rozpadzie ZSRR, nie bywał raczej
nikt. Teraz tereny wypoczynkowe i uzdrowiska dostępne są dla każdego.
I to wcale nie tak drogo. Biorąc pod uwagę niezbyt wysoki
kurs ukraińskiej hrywny, to są to już wyjazdy dla każdego.
A będąc już na miejscu, należy zajrzeć do tamtejszego
banku i poczty, a na pewno znajdziemy jakiś wspomnieniowy prezent za niewielkie pieniądze dla każdego. Po latach
okazuje się, że są to jedne z najpiękniejszych wspomnień.
Połowa z nas, ma bliższą lub dalszą rodzinę związaną
z pochodzeniem ze wschodu. Kiedyś było to przemilczane.
Dzisiaj kiedy szukamy swoich korzeni, warto skierować
swoje myśli w tamtych kierunkach. Jak emigrantom zza
oceanu nie przychodzi na myśl, że Polska po 20 – 30
latach jest już inna Polską, tak i nam trudno jest sobie
wyobrazić tą inną Rosję, Ukrainę czy Litwę. A może
warto przełamać swoje fobie i wybrać się w tamtym
kierunku (a wyjazdy są organizowane zupełnie tanio)
i skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Daję słowo, że konfrontacje te wypadają całkiem nie
po naszej myśli – zupełnie pozytywnie i jakby nawet temu nie dowierzamy co widzą nasze oczy. Pomijam już
nostalgię przy oglądaniu – przykładowo – cmentarza Łyczakowskiego w Lwowie. Czytamy prasę, słyszymy
różne wiadomości od ludzi związanych z różnymi „opcjami”. Rzeczywistość okazuje się całkiem inna. Nasza,
swojska. Świat naprawdę bardzo szybko staje się naszym światem i zmienia to nasz punkt widzenia na siebie.
Może i my osobiście kiedyś w końcu staniemy się normalnymi obywatelami świata (mówię tu o tych co do
dzisiaj nie mogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości). Bo minął bezpowrotnie czas określeń „nasza fabryka”,
„nasza kopalnia”, „nasza huta”…
Tyle wspomnień i nostalgii. Zachęcam do „bliskich spotkań trzeciego stopnia” z naszą nie tak dawną historią
i jakże bardzo osobistą. Nie zapominamy oczywiście o kolekcjonerach. Szukamy, jeśli nie dla siebie, to dla
bliskich i znajomych: znaczków, monet, odznak i nie wiadomo co tam kto jeszcze zbiera. Powodzenia i radosnych
spotkań na szlaku (pozdrawiam znajomych z kolejki pod totolotkiem).
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

Poszukujemy dla swoich klientów DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

NAJWIĘKSZE KRAKOWSKIE
BIURO NIERUCHOMOŚCI

Zadzwoń: 516-025-595

1. DZIAŁKI:
• Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej,
10 a z mediami oraz gotowym projektem bud., cena 122.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie,
11,36 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 19 a, blisko media, cena 225.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Zelkowie, 21 a, cicha, spokojna okolica, cena 315.000 PLN
• Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach,
1,6 Ha pod zabudowę jednorodzinną z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
• Do sprzedania widokowa działka - pod lasem 20a w Zabierzowie, budowlana, cena 515.000 PLN
2. DOMY:
• Do sprzedania ładnie wykończony dom do zamieszkania 170 m kw. w Tenczynku,
bardzo dobre usytuowanie, działka 6a, cena 595.000 PLN
• Do sprzedania luksusowy dom 209 m kw. położony na pięknie usytuowanej działce
23a nad Zalewem Kryspinów-Budzyń, cena 2.200.000 PLN
• Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze,
zagospodarowany ogród, działka łącznie 19a, cena 499.000 PLN
• Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN

JESTEŚMY SKUTECZNI

Napisz: wmossakowski@polnoc.pl
• Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw.
w widokowej dzielnicy Krzeszowic, działka 8a, cena 265.000 PLN
• Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw.
w ciekawej lokalizacji Krzeszowice, działka 8a, cena 470.000 PLN
• Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych,
całkowice odrestaurowany 130 m kw., w Kochanowie,
działka 18a, cena 600.000 PLN
• Do wynajęcia dom 270 m kw. przystosowany pod działalność rehabilitacyjną,
terapeutyczną, dom spokojnej starości w Ściejowicach gm. Liszki, cena 3800 PLN/m-c
3. INNE:
• Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona w Olkuszu,
600m kw. pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
• Do sprzedania lokal 420m kw. w Krzeszowicach pod hurtownię, produkcję,
działka 32a, cena: 550.000 PLN
• Do wynajęcia lokal w Rybnej 510m kw., pod działaność handlowo-usługową,
przystosowany pod duży sklep, cena 6150 PLN/m-c

www.polnoc.pl

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

Kościuszki 9 (w podwórzu), Olkusz
Tel. 603-654-993 Sklep czynny: 900 -1700
SERWIS SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAPRASZA
Gwarantujemy profesjonalną pomoc techniczną oraz atrakcyjną cenę.
Zajmujemy się naprawą każdego rodzaju elektroniki użytkowej m.in.:
• GSM - Telefony komórkowe
• GPS - Nawigacje,
• Aparaty Fotograﬁczne,
• Komputery,
• Sprzęt biurowy,
• Telewizory oraz piloty
• drobne AGD
itp.
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Wstępna diagnoza GRATIS !!
!! Naprawiamy również po innych serwisach!!

POKRYCIA
dachowe

gwarancja do 40 lat

WOLBROM 32-340
ul. Olkuska (obok Stacji Paliw)

tel./fax: 32 611 04 93
tel. kom. 697 226 037

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

