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KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

tel./fax  32 641 32 00
kom.     502 26 15 86
tel./fax  32 641 32 00
kom.     502 26 15 86

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

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

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (32) 754 76 72, 606 249 021 KO
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew 
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu. 
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, 
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

• NOWOCZESNE TECHNIKI GRZEWCZE
    /sprzedaż, montaż/
• ARTYKUŁY WOD-KAN
• WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD
32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7

 tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!! 
SKUP ZŁOTA

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

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

OPTYK
OKULISTA

Klucze, ul. Zawierciańska 4
tel: 501 506 547

Technik Optyk Jolanta Siembab
Stylistka Optyki Okularowej

optykokulista@interia.pl
www.optykokulistaklucze.pl

godziny otwarcia:
pon - pt 10:00 - 17:00, sob 09:00 - 13:00

Zapraszamy na bezpłatne badanie
ostrości wzroku: 8, 9, 11, 13, 15,

16, 18, 20 października
••• 

PROMOCJA !
SZKŁA PROGRESYWNE

OD 300 ZŁ ZA PARĘ 

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych

tel. kom: 500 400 700 Olkusz, ul. Rynek 27 
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

tel. kom: 500 400 700 Olkusz, ul. Rynek 27 
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

 
Obiady domowe  – 11 zł

 
Obiady domowe  – 11 zł

Marcin Czerniak

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

CENTRALNE ODKURZACZE - MONTAŻ GRATIS!*
NOWOCZESNE KOMINKI ELEKTRYCZNE DO BLOKÓW!

OLKUSZ, ul. Rabsztyńska 67, tel. 501 510 105

Piece MORSO 150 LAT tradycji - PROMOCYJNE CENY!

Ciepłe kominki - obudowy kumulacyjne

www.kominkowanie.pl

W cenie zwykłej
obudowy!

WOLBROM,
ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34,
kom. 698 686 482
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www.kredyty-chwilówki.pl • infolinia: 801 800 107, 604 95 00 95

dla pracowników
dla emerytów i rencistów
dla prowadzących działalność
dla rolników

bez BIK
w 24 godziny 2.000 zł

ŻALUZJE • ROLETY
produkcja, montaż, sprzedaż

• żaluzje: poziome, pionowe, plisowane
• rolety: zewnętrzne, wewnętrzne, rzymskie
• moskitiery drzwiowe i okienne
• markizy
• rolety VELUX i FAKRO

32-300 Olkusz, ul. Składowa (budynek dworca PKP)
tel./fax (032) 754 58 76, tel. kom. 505 035 462 www.zbyszek.olkusz.pl

Zapraszam do nowo otwartego
Gabinetu Laryngologicznego

Olkusz ul. K. K. Wielkiego 64
(w budynku Przych. ESKULAP)

Otolaryngolog Ewa Cwynar Pitera 

Przyjmuję: środa od godz.1600, pokój nr 3
Rejestracja: tel. 606 135 957

Blachy
• Trapezowe
• Dachówkowe

Producent blach
na dowolny wymiarRabsztyn 32

(kolo Olkusza) 
tel. 32 645 83 76

kom. 602 52 63 02

Rabsztyn 32
(kolo Olkusza) 
tel. 32 645 83 76

kom. 602 52 63 02 www.dachcentrum-rabsztyn.pl 
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Ważne jest kształtowanie pozytywnych i  trwałych relacji 
z instytucjami, których działania i zadania są zbieżne z zadaniami 
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
oraz aktywizacji zawodowej realizowane przez urząd pracy.    

W tym celu w dniu 25.09.2012r. Powiatowy 
Urząd Pracy w Olkuszu zorganizował robocze  
spotkanie z przedstawicielami OPS działający-
mi na terenie Powiatu Olkuskiego 

Pracownicy urzędu pracy przedstawili swo-
im koleżankom i kolegom na co dzień   pra-
cownikom socjalnym OPS-ów działających 
w powiecie olkuskim informację o lokalnych 
rynku pracy miedzy .innymi jak również swoje 
zadania wykonywane na poszczególnych stano-
wiskach. O swojej pracy mówił doradca zawo-
dowy, pośrednik, specjalista do spraw rozwoju 
zawodowego i inni jego przedstawiciele.  Tema-
tami wiodącymi  spotkania były: zagadnienia 
związane z:
1. działaniami urzędu pracy na rzecz aktywiza-

cji rynku pracy powiatu olkuskiego,
2. wymianą doświadczeń dotyczących realizacji 

Indywidualnego Planu Działania a Kontraktu 
Socjalnego i problemami przy ich realizacji,

3. wygenerowaniem ustaleń dot. dalszej współ-
pracy.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 

z OPS Klucze, MOPS Bukowno, OPS Olkusz, 
GOPS Bolesław, GOPS Trzyciąż

Ta forma współpracy daje duże możliwości 
wymiany doświadczeń w działaniach prowa-

dzonych na rzecz swoich klientów, pomiędzy 
pracownikami instytucji pomocy społecznej 
a urzędem pracy. 

Planujemy takie spotkania organizować cy-
klicznie aby mieć możliwość zaprezentowania 
swoich planów działania 

i ich efektów na rzecz aktywizacji rynku pra-
cy powiatu olkuskiego.

ZE SPOTKANIA Z OPS
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Część pociągów Regio wyjeż-
dżających ze Śląska już od kilku 
dni było odwoływanych z powo-
du zwolnień chorobowych, które 
wzięła grupa pracowników Prze-
wozów Regionalnych po tym, 
jak nie otrzymała wynagrodzeń 
za swoją pracę we wrześniu.  
- Jestem wściekła na kolejarzy. 
Miałam jechać na cmentarz, 
aby przed Wszystkimi Święty-
mi zrobić porządki na grobach 
bliskich. Tam gdzie się udaje 
nie ma innego dojazdu niż po-
ciąg. Miałam jechać pociągiem 
o godz. 8.54 z Olkusza. Został 
odwołany. Następne połączenie 
jest dopiero za 4 godziny. Mu-
szę poprosić kogoś z rodziny, 
aby zawiózł mnie na cmentarz. 
To jednak spowoduje, że po-
dróż będzie mnie kosztować 
kilka razy więcej niż planowa-
łam. Informacji o odwołaniu 
pociągu nie było nawet w Inter-
necie – skarży się rozżalona pani 
Lucyna.

Sprawą zajęło się biuro lo-
kalnego parlamentarzysty PiS 
Jacka Osucha. - Jak sprawdzi-
liśmy na stronie Przewozów 
Regionalnych, znajduje się in-
formacja, że pociąg rel. Kato-
wice-Kielce  będzie odwołany, 
ale w dniu 19 tj. w piątek. Nie 

dodzwoniliśmy 
się także na nu-
mery informacji  
podane na stro-
nie przewoźni-
ka. Telefony te 
miały informo-
wać pasażerów 
o utrudnieniach 
w ruchu na Ślą-
sku – mówi poseł 
Osuch.

- W końcu sprawdziliśmy 
czy jakiś komunikat znajduje 
się na oficjalnej stronie PKP 
z internetowym rozkładem. 
Po otworzeniu serwisu i wy-
braniu interesującego nas po-
łączenia pojawił się nawet ko-
munikat: „według dostępnych 
informacji przy tym połączeniu 
nie są spodziewane opóźnie-
nia”. Pociąg powinien więc je-
chać normalnie. Niestety został 
odwołany - dodaje.

– Przewozy Regionalne 
zakpiły z pasażerów. Takich 
interwencji w biurze miałem 
więcej. Już w piątek wysłałem 
pismo do Małopolskiego Zakła-
du PR z żądaniem wyjaśnień, 
dlaczego w przypadku odwo-
łania pociągów nie została dla 
tej linii uruchomiona zastępcza 
komunikacja autobusowej. Sy-

tuacja trwa już ponad tydzień. 
W piątek 19 października 
ŚZPR odwoła tylko 2 pociągi. 
Oba łączące Katowice z woj. 
małopolskim. Za te pociągi nie 
uruchomiono żadnej komu-
nikacji zastępczej. Skieruje-
my więc tą sprawę do Urzędu 
Transportu Kolejowego – mówi 
poseł Jacek Osuch.

Poranny pociąg Regio z Ka-
towic do Kielc przez Olkusz, 
Wolbrom jest dość popularny. 
Zawsze podróżowało nim kilka-
dziesiąt osób głównie ze Śląska 
i Zagłębia jadąc w odwiedziny 
do swoich rodzin w Świętokrzy-
skim. Od dziewięciu dni pociąg 
ten jest odwołany na odcinku Ka-
towice-Kozłow. Jaki okres czasu 
pociąg nie będzie jeszcze kurso-
wał? Tego na razie nie wiadomo. 

 v Łukasz Kmita  

- To w jaki sposób traktuje się nas pasażerów jest skandaliczne. Przy-
chodzimy na dworzec i dowiadujemy się, że w dniu dzisiejszym pociąg 
nie odjedzie – mówi pani Lucyna, pasażerka, która w sobotę chciała 
pociągiem dojechać z Olkusza do Jeżówki. Interwencje w tej sprawie 
podjął już poseł PiS Jacek Osuch.

OLKUSZ

Pasażerowie skarżą się na kolejarzy

Powiatowy serwis informacyjny

ZAWODOWY ROLLERCOASTER 
W ramach  IV edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, orga-

nizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych 
i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, 19 października 2012 
roku w Zespole Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu odbyło 
się spotkanie pt. „Zawodowy rollercoaster”. Zorganizował je 
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu. Młodzież szkolna mogła 
spotkać się z przedstawicielami kilku ciekawych profesji, 
a przy okazji – z pomocą doradców zawodowych z PUP - 
zastanowić się nad wyborem własnej drogi zawodowej. Hasło 
tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery brzmiało: 
„Praca: zawód czy kompetencje?”.

Podczas spotkania prezentowali się między innymi kucharz, fryzjer, poli-
cjant, kosmetyczka, weterynarz oraz… wytwórca replik zabytkowej broni 
(w dawnych czasach nazwalibyśmy go płatnerzem). Każde z nich mówiło 
o historii i współczesności swego zawodu, o tym, na czym jego praca polega, 
jakich wymaga predyspozycji i kwalifikacji. I tak np. fryzjer pokazał narzę-
dzia, jakimi posługiwał się wiele lat temu, gdy rozpoczynał karierę zawodową 
(m.in. pokazał, jak się ostrzyło brzytwę) oraz, dla porównania, nowoczesne, 
bezprzewodowe maszynki strzygące. Opowiadał też, jak to kilku jego uczniów 
zrezygnowało z dalszej edukacji, bowiem… nie wytrzymywali długich godzin 
spędzanych na stojąco. Kosmetyczka z kolei demonstrowała swoje umiejętności 
na chętnych uczestniczkach spotkania. Wydaje się, że każdy z występujących 
przed młodzieżą profesjonalistów przedstawił swoją pracę w sposób uczciwy, 
obejmujący jej blaski i cienie. Wszyscy zgodni byli co do jednego: nie można 
osiągnąć wysokiego poziomu umiejętności w zawodzie, którego nie darzy się 
zainteresowaniem. Nie wystarczy bowiem wyuczyć się zawodu, by następnie 
„odbębniać” dniówkę za dniówką; potrzeba stale doskonalić umiejętności, „być 
na bieżąco” z nowościami, jakie nieustannie pojawiają się w danej profesji. 

„Każdy człowiek poprzez pracę, zawód bądź kompetencje, może się odnaleźć 
na dzisiejszym rynku pracy - mówi dyrektorka  Powiatowego Urzędu Pracy 
w Olkuszu Małgorzata Adamczyk-Kurzak. - Zmiany jednak, jakie występują na 
nim, coraz wyraźniej pokazują, że zmierzamy do takiego modelu pracy, w którym 
nie obowiązują stałe miejsca i godziny świadczenia obowiązków zawodowych. 
Połączymy w jedno: zawód i kompetencje. Wierzymy, że Ogólnopolski Tydzień 
Kariery stanie się okazją do ugruntowania dotychczasowej współpracy, nawią-
zania nowych kontaktów, a przede wszystkim zaowocuje licznymi wspólnymi 
przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży”.

Informacje
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KĄCIK KOLEKCJONERA
W pierwszych dniach października jadąc na Numizmatę 
(targi monet) do Berlina przypadkowo odwiedziłem miasto 
Cottbus blisko granicy z Niemcami na terenach byłej NRD.
Drugie co wielkości miasto Brandenburgii nad rzeką Sprewą. Ma wiele 
zabytków wartych obejrzenia: Wieża Grodkowska z 1823 roku uważana za 
symbol miasta, gotycka Wieża Mennicza z wiatrowskazem i herbem miasta, 
gotyski Kościół pofranciszkański św.Mikołaja z barokowym ołtarzem z XV 
wieku (w kościele zachował się najstarszy nagrobek na Łużycach pocho-
dzący z 1230 roku), rynek ze starymi kamienicami i apteką „Pod Lwem” z 
1568 roku, Młyn Krupniczy z XVII wieku, Kościół Zamkowy z 1714 roku 
zbudowany przez hugenotów, Fontanna Sukienników z XVIII wieku, itp. Jest 
co zwiedzić, ale mnie zainteresowało co innego. 
W części przemysłowej miasta, miejscowy salon meblowy urządził zlot 
starych samochodów marki Trabant. Kilkadziesiąt znakomicie zachowanych 
lub odrestaurowanych samochodów produkowanych w latach 1957-1991 
w fabryce w Zwickau (założonej w 1902 roku przez Augusta Horcha) 
zaprezentowali miłośnicy i kolekcjonerzy motoryzacji. Urzekające piękno 
tych rzadko już obecnych na naszych drogach pojazdów daje dużo do 
myślenia. Ceny dobrze zachowanych i sprawnych w 100 procentach z oryginalnych części pojazdów, osiągają 
bardzo wysokie ceny na rynku kolekcjonerskim nie tylko w Niemczech.
 Samochód potocznie zwany „Sputnik na kółkach”, „Ford karton”, „Trabi”, „Zemsta Honeckera”, „mydelniczka”, 
Trampek”, „skrzydlak” itp. – to jeden z symboli „realnego socjalizmu” i odzwierciedlenie wielu tendencji politycznych 
i socjologicznych w krajach socjalistycznych. Był przedmiotem licznych dowcipów, ale już w latach 90-tych stał się 
w Europie Zachodniej samochodem kultowym i doczekał się nie tylko w Niemczech licznych klubów miłośników.
7 listopada 1957 roku zjechał z taśmy pierwszy Trabant z silnikiem 500 cm o mocy 18 KM. Był następcą również 
słynnego P-70 produkowanego w tych samych zakładach od 1955 roku. Ogółem wyprodukowano ponad 131 
tysięcy tej pierwszej wersji Trabanta (P50). 
Razem z kolegą Grześkiem podziwialiśmy te modele, które pamiętam jak w znacznej ilości jeździły po naszych 
niedoskonałych przecież drogach. Nie wiem czy nie były bardziej widoczne niż nasze kultowe Syrenki. Grzegorz 
może rzadko je widuje, ale historia motoryzacji o nich nie zapomina, dzięki pasjonatom i kolekcjonerom. Któż 
by się oparł, mając dostęp do starego, zdezelowanego Trabanta (a takie u nas jeszcze gdzieś „w pokrzywach” 
zapewne stoją, by nie poświęcić im czasu i trochę pracy, zapewne również determinacji i doprowadzić je 
do stanu używalności. Jesteśmy my mężczyźni próżni, to i szpan takim nowym trabantem idzie zadać nie 
mały. Oglądaliśmy  na tym zlocie Trabanty, kombi, trabanty turystyczne, z przyczepami, trabanty kabriolety. 
Furorę robił Trabant 10 osobowy bez silnika na pedały. Nie wiem czy powinienem się śmiać czy zasmucić 
gdy pomyślę, że ta epoka jest już za nami. Fakt jest faktem, że dzięki nam kolekcjonerom, historia jest nadal 
żywa – nie tylko na zdjęciach i starych filmach. Bo te dzisiaj cacka starej motoryzacji mają swoją duszę i dają 
nam możność namacalnego odczucia jak w ostatnich niewielu latach daleko zaszliśmy. 
Ocalmy zatem naszą historię i nasze wspomnienia nie tylko w dziedzinie motoryzacji, czas szybko mija.. 
Dla przypomnienia w grudniu NBP wprowadzi do obiegu dwie monety z serii „Polsy malarze XIX i XX wieku 

– Piotr Michałowski”.

„STARE” SAMOCHODY

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel.  691 364 130

Pojęcie współwłasności dopusz-
cza różne sposoby posiadania 
i korzystania z rzeczy wspólnej 
przez współwłaścicieli. Współpo-
siadanie może polegać na bezpo-
średnim i wspólnym posiadaniu 
całej rzeczy, bądź na bezpośred-
nim i wyłącznym posiadaniu przez 
współwłaścicieli wydzielonych im 
części rzeczy wspólnej. 

Przede wszystkim każdy ze 
współwłaścicieli jest uprawniony do 
współposiadania rzeczy wspólnej 
oraz do korzystania z niej w takim 
zakresie, jaki daje się pogodzić ze 
współposiadaniem i korzystaniem 
z rzeczy przez pozostałych współ-
właścicieli. Wynika to z art. 206 
kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. 
nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Współ-
właściciele mogą jednak w drodze 
umowy określić inny sposób korzy-
stania ze wspólnej rzeczy.

W konsekwencji współwłaściciel, 
który pozbawia innego współwła-

ściciela posiadania na zasadach 
określonych w art. 206 K.c., narusza 
jego uprawnienie wynikające ze 
współwłasności. Natomiast sam, 
w zakresie w jakim posiada rzecz 
i korzysta z niej w sposób wyklu-
czający posiadanie i korzystanie 
innych współwłaścicieli, działa 
bezprawnie. 

Jeżeli ze względu na charak-
ter rzeczy wspólnej możliwe jest 
korzystanie z niej przez każdego 
współwłaściciela niezależnie od 
korzystania przez pozostałych 
współwłaścicieli, może, na pod-
stawie art. 222 § 1 kc w związ-
ku z art. 206 kc, dochodzić od 
współwłaściciela korzystającego 
z rzeczy w sposób wykluczający 
jego współposiadanie, roszczenia 
o dopuszczenie do współposiada-
nia. Jeżeli dopuszczenie do współ-
posiadania jest bezcelowe, wówczas 
współwłaściciel pozbawiony przez 
innego współwłaściciela posiadania 

rzeczy wspólnej może wystąpić do 
sądu o podział rzeczy wspólnej do 
korzystania, jednakże żądanie takie 
będzie uzasadnione, gdy ze względu 
na charakter rzeczy wspólnej wyko-
nywanie posiadania zakłada zgodne 
współdziałanie współwłaścicieli. 
To z kolei również może okazać 
się utrudnione.

Z powyższego wynika, że współ-
właściciel pozbawiony przez innego 
współwłaściciela posiadania rzeczy 
wspólnej powinien w ostateczności 
rozważyć także możliwość złoże-
nia do sądu wniosku o zniesienie 
współwłasności. Wówczas, w wyni-
ku przeprowadzonego postępowa-
nia, jeśli nieruchomości nie da się 
fizycznie podzielić, sąd może przy-
znać go jednemu ze współwłaścicie-
li, z obowiązkiem spłaty udziałów 
pozostałych współwłaścicieli. 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Dopuszczenie do współposiadania 
jednego ze współwłaścicieli

Jeśli własność rzeczy przysługuje niepodzielnie więcej niż 
jednej osobie, mamy do czynienia ze współwłasnością. 
Współwłaściciele pobierają pożytki i  inne przychody 
z rzeczy wspólnej stosownie do posiadanych udziałów 
w rzeczy. W tym samym stosunku uczestniczą w wydat-
kach i związanych z nią ciężarach.

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

FELIETON
FELIETON

Dzieci niechciane, dzieci odbierane Jak długo jeszcze Olkusz będzie się wyludniał?

O tym, że żadne dziecko samo 
na ten świat się nie prosi, wiedzą 
wszyscy, którzy pewną wiedzę 
o pszczółkach i kwiatkach sobie 
przyswoili. Każde zbliżenie męż-
czyzny i kobiety może zakończyć 
się bardziej lub mniej chcianą cią-
żą i żadne zabezpieczenia nie dają 
100% pewności, że rodzicielstwo 
nam nie grozi. Zdawać by się więc 
mogło, że powinniśmy ponosić 
konsekwencje swoich działań bez 
względu na to, co będzie później. 
Jednak w życiu nic nie jest takie 
proste jak by się zdawało.

Nikt nie ma prawa pozbawiać 
życia drugiego człowieka i każ-
dy człowiek ma prawo do życia 
– wynika to tak z kanonów wiary 
jak i z prawa karnego. Co do tego 
nie ma wątpliwości, pojawiają się 
one natomiast w kwestii tego, od 
kiedy człowiek jest człowiekiem 
czyli podmiotem praw, czy od 
poczęcia, od urodzenia, czy może 
od pierwszego uderzenia serca? 
Wg prawa podmiotem prawa jest 
każdy człowiek od chwili urodze-
nia, zatem czy będąc dziewięcio-
miesięcznym płodem w brzuchu 
mamy jesteśmy podmiotem prawa? 
Czy mamy prawo do życia? Każda 
mama i każdy tata w tym momencie 
z całą pewnością zapłoną świętym 
oburzeniem – jak można wątpić, 
że ich najdroższa kruszynka ma 
prawo żyć. Oczywiście że ma! I tu 
jest sedno całej sprawy. 

Jakiekolwiek prawo w tej kwe-
stii sejm ustanowi, o tym czy 
będzie ono zastosowane czy nie 
i tak zadecydują ciężarne kobiety, 
ewentualnie ich pełni współczucia 
i dobrych chęci partnerzy. Całko-
wity zakaz aborcji zmieni tylko 
tyle, że więcej zarobią nielegalne 
kliniki lub pozbawieni skrupułów 
lekarze, którym wszystko jedno czy 
zabieg wykonają w pięknym i bez-
piecznym gabinecie czy w jakiejś 
obskurnej piwnicy. Zmieni się tyle, 
że więcej kobiet umrze z powodu 
powikłań po nielegalnych abor-
cjach. 

Wiele kobiet uważa, że ich ciało 
jest ich własnością i tylko one mają 
prawo decydować, co z tym ciałem 
zrobią, ciąża jest ich sprawą i tyl-
ko one maja prawo decydować czy 
chcą być w ciąży czy nie. Taka usta-
wa niczego nie zmieni, nie sprawi, 
że osoby, które dotąd uważały abor-
cję za sprawę osobistą nagle zaczną 
myśleć inaczej. Ci natomiast, którzy 
bez względu na okoliczności zajścia 
w ciążę czy jakiekolwiek zagroże-
nia nie wyobrażają sobie, że można 
zrobić coś innego niż urodzić, będą 
tak myślały nadal. 

Może zamiast debatować jakby tu 
nabić kabzy lekarzom z aborcyjne-
go podziemia, zaczęto by myśleć, 
jak zmienić umysły bezdusznych 
urzędników, którzy narodzone 
i wymarzone dzieci rodzicom 
odbierają zaraz po urodzeniu bo 

bieda w domu, bo samochodu 
nie ma, bo matka nieporadna lub 
z innych równie „mądrych” powo-
dów. 

Niejednokrotnie media dono-
szą o takich przypadkach - jak 
choćby głośna sprawa małej Róży 
z Wielkopolski, czy teraz sprawa 
z Opolskiego, gdzie sąd odebrał 
dziecko matce dlatego, że jest nie-
pełnosprawna. 

Z jednej strony debata nad zaka-
zem usuwania niechcianych lub 
zagrożonych ciąż, z drugiej odbie-
ranie rodzicom ich dzieci z często 
bzdurnych powodów. Urzędnicy 
zamiast wyciągnąć pomocną dłoń 
do tych rodzin, które są gorzej sytu-
owane lub mało zaradne (a mają 
różne narzędzia, aby takim ludziom 
pomóc) wolą po prostu złożyć wnio-
sek do sądu o odebranie dzieci – bo 
tak jest łatwiej, mniej pracy, mniej 
zachodu i koszty niższe – a co! 
przecież biedni uczuć nie mają 
i środków żeby się sądzić też nie, 
więc po co się wysilać...

Żaden system prawny nie jest 
doskonały, każdy ma jakieś swoje 
wady, ale dlaczego ten nasz polski 
jest często tak bzdurny i nielogicz-
ny, że czasem nie wiadomo śmiać 
się czy płakać, ale cóż, jakich mamy 
polityków, takie nam prawo ustalają 
– smutna prawda.

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

Polityka prospołeczna ma na celu 
zaspokajanie potrzeb i rozwiązy-
wanie problemów społecznych. Jest 
zadaniem zarówno rządu jak i samo-
rządów, których działania powinny 
się uzupełniać. Od lat wiele miast 
w Polsce dbając o własny rozwój, 
proponuje swoim mieszkańcom 
ciekawe rozwiązania prospołeczne, 
wspierające rodziny. Władze tych 
miast zrozumiały, że im więcej ludzi 
w nich żyje, tym są bogatsze. 

Niezwykle cenną,  a przy tym 
niezbyt kosztowną dla samorządów 
jest Rodzinna Karta Miejska, która 
pozwala dzieciom z liczniejszych 
rodzin (najczęściej rodzin 3+) bez 
względu na ich status materialny 
na darmowe przejazdy finansowa-
ną przez samorząd komunikacją 
miejską, darmowe obiady w szko-
le, wstępy do muzeów, na baseny 
i inne imprezy finansowane przez 
samorząd. Dodatkowo lokalne firmy 
i sieci handlowe w zamian za moż-
liwość reklamy na stronie urzędów 
miast przyznają zniżki na zakupy 
i usługi dla posiadaczy karty. Karty 
takie z powodzeniem funkcjonują 
między innymi w Krakowie, Gdań-
sku, Warszawie i Szczecinie. Aktyw-
ną politykę prospołeczną prowadzi 
Kraków, gdzie lokatorzy mieszkań 
komunalnych mają wysokie ulgi 
w czynszu: przykładowo mieszkańcy 
mający dochód do 559,43 zł na osobę 
mają 70% obniżki czynszu, lokatorzy 
z dochodem od 559,44 zł do 779,18 
zł na osobę dostają 50% obniżki, 
ponadto na ulgi mogą liczyć wszyscy 
pozostali lokatorzy z dochodem do 
1398,57 zł na osobę. 

W wielu miastach w Polsce od lat 
funkcjonuje becikowe gminne, które-
go w Olkuszu niestety nigdy nie było. 
To dodatkowe becikowe (najczęściej 
tysiąc lub więcej zł) finansowane 
z pieniędzy gminnych jest czytelną 
informacją dla mieszkańców ze stro-
ny samorządu miasta, że władzom 
zależy na każdym nowym, nawet 
najmniejszym mieszkańcu. 

Czy w naszym mieście możliwe 
jest wprowadzenie tego typu rozwią-
zań? Wielu pewnie zada pytanie: skąd 
wziąć na to pieniądze? Moim zdaniem 
problem nie leży w tym skąd je wziąć, 
bo pieniądze są, lecz w odpowiednim 
gospodarowaniu pieniędzmi, które 
już mamy. Weźmy choćby fakt, że 
wydatki na administrację w Olku-
szu rosną od wielu lat i są jednymi 
z najwyższych w Polsce. Na jednego 
mieszkańca naszego miasta wynoszą 
one obecnie 251,46 zł, dla porówna-
nia w Chrzanowie jest to 212,41 zł , 
a w Zawierciu 173,87 zł . Jeśli wydatki 
te zostałyby obniżone tylko do pozio-
mu chrzanowskiego, otrzymalibyśmy 
dodatkowe kilka milionów złotych na 
inwestycje i politykę prospołeczną. 

Wprowadzenie karty rodzinnej 
czy becikowego w Olkuszu będzie 
krokiem w dobrym kierunku, jed-
nak nie może rozwiązać głównego 
problemu miasta, którym jest brak 
dostatecznej ilości miejsc pracy. 
Zmusza to wielu olkuszan do szu-
kania pracy poza naszą gminą czy 
powiatem. Wysokie koszty dojazdów 
do sąsiednich aglomeracji i uciąż-
liwości z nimi związane, bardzo 
obniżają atrakcyjność Olkusza jako 
miejsca zamieszkania. W związku 

z tym miasto, by zatrzymać młodych, 
(oprócz polityki prorodzinnej) musi 
prowadzić aktywną politykę przycią-
gania dużych inwestorów. Niestety 
temat powstania Olkuskiego Parku 
Przemysłowego na terenach poko-
palnianych postulowany przez Pana 
ministra Andrzeja Dudę nie został 
podjęty. W międzyczasie największy 
pracodawca ziemi olkuskiej - ZGH 
Bolesław został oddany w ręce obce-
go kapitału (ArcelorMittal), miejmy 
nadzieję, że nie będzie to skutkować 
zwolnieniami grupowymi. 

Nie jest w naszym interesie, by 
Olkusz podzielił los innych wylud-
niających się miast z zamykanymi 
dworcami, rosnącą przestępczością, 
niskim poziomem edukacji, tanieją-
cymi nieruchomościami i totalnym 
brakiem perspektyw dla młodych. 
Dlatego w Olkuszu potrzebujemy 
szybkich zmian na lepsze, potrze-
bujemy nowych inwestycji na rynku 
pracy oraz prawdziwej polityki pro-
społecznej, a zwłaszcza prorodzinnej..

 v Robert Rusinek

W sejmie znów zawrzało za sprawą ustawy aborcyjnej. Tym razem 10 
października przyjęto do dalszych prac projekt SP, który, między innymi, 
zakazuje usunięcia ciąży, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego życiu.

Olkusz jest jednym z szybciej wyludniających się miast w Polsce. Od prawie 
dwudziestu lat liczba mieszkańców miasta zmniejsza się o ponad 200 osób 
rocznie. Jeszcze w latach 1991-1994 w Olkuszu mieszkało około 41 tys. ludzi, 
w roku 2012 zostało nas już tylko 36,5 tys. W stosunkowo krótkim czasie Olkusz 
stracił 4,5 tys. mieszkańców, dla porównania, na osiedlu Słowiki mieszka dziś 
4,2 tys. osób. Z Olkusza uciekają przede wszystkim młodzi ludzie, którzy nie 
widzą tutaj szans dla siebie na lepszą przyszłość.

Informacje
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ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649

DOSTAWCA:
wędlin, mięsa, drobiu,

nabiału, warzyw
i art. spożywczych

Wszystko czego potrzebujesz
pod jednym dachem

•
Sprzedaż stacjonarna

•
Sprzedaż z dowozem

na telefon

Zapraszamy
do współpracy!

Już jesteśmy
w Olkuszu!!!

czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00

sobota:
od 5:00 do 10:00

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
Poradnie Nowego Szpitala 
w Olkuszu zapewniają każ-
dej kobiecie specjalistyczną 
opiekę  oraz komfortową 
i  skuteczną diagnostykę. 
Badanie ginekologiczne jest 
jednym z najważniejszych 
badań u kobiet, bowiem 
odpowiednio wczesna 

profilaktyka pozwala na uniknięcie wielu poważnych i groźnych 
chorób kobiecych. Wykonujemy USG, cytologię, diagnostykę raka 
szyjki macicy, pomagamy w doborze odpowiedniej antykoncepcji, 
a także prowadzimy ciążę przez cały okres jej przebiegu, zapew-
niając wszystkie obowiązujące oraz dodatkowe badania. Każda 
pacjentka ma możliwość wyboru lekarza na każdym etapie leczenia.

Bezpłatna Szkoła Rodzenia 
Żeby poród stał się mniej 
stresujący, a rodzice byli do 
niego przygotowani, zapra-
szamy do Szkoły Rodzenia 
Nowego Szpitala w Olku-
szu, która przygotowuje do 
świadomego 

i  bezpiecznego porodu. 
Proponujemy cykl zajęć, 
podczas których mama 
i osoba jej towarzysząca 

zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego opiekowania się 
maleństwem, ale przede wszystkim przygotowują się do porodu. 
Wykłady teoretyczne oraz zajęcia ruchowe i oddechowe, pro-
wadzone są przez wykfalifikowany personel medyczny. Zajęcia 
odbywają się w kameralnych grupach, więc zadawanie pytań, 
dyskutowanie o problemach, nie jest krępujące.

Oddział Ginekologiczno – Położniczy 
W Nowym Szpitalu w Olku-
szu przyszła mama może rodzic 
w obecności swojego partnera 
na tzw. sali porodów rodzin-
nych, która zapewnia intymną 
atmosferę podczas tak ważnego 
wydarzenia dla całej rodziny. 
Można również skorzystać 

z wanny przystosowanej do porodu w wodzie. Szpital dysponuje 
także salą do cesarskich cięć oraz salą ogólną.

Śmiać się zamiast płakać i krzyczeć z bólu? To możliwe dzięki 
podawaniu rodzącym kobietom podtlenku azotu, czyli gazu rozwe-
selającego. Ta bezpieczna dla matki  i dziecka forma znieczulenia 
jest bezpłatna i podawana na życzenie rodzącej. 

Kobieta podczas porodu samodzielnie dawkuje sobie środek 
w miarę indywidualnych potrzeb, który łagodzi ból i stres zwią-
zany z porodem. 

Dodatkowo pacjentka na życzenie ma możliwość skorzystania 
z bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego, które łagodzi 
ból przy porodzie. Znieczulenie wykonywane jest w odcinku 
lędźwiowym kręgosłupa. Ta bezpieczna metoda znieczulenia, 
wymaga przed porodem konsultacji anestezjologicznej. Oddział 
Ginekologiczno - Położniczy można odwiedzić przed porodem 
i zobaczyć, czy warunki, jakie oferuje Nowy Szpital w Olkuszu 
spełniają oczekiwania przyszłej mamy i jej dziecka.

Oddział Noworodków 
Dzieci urodzone w Nowym Szpitalu 
w Olkuszu od pierwszych sekund życia 
są pod opieką specjalistów neonatolo-
gów i doświadczonych pielęgniarek, 
które pomagają pacjentką wcielić się 
w rolę mamy udzielając wszelkiej pomo-
cy oraz wyjaśniając rodzące się wątpli-
wości. Każdy noworodek po urodzeniu 

otrzymuje szczepionki, które podaje się w pierwszych dniach życia 
noworodka, mają także wykonywane badania przesiewowe m. 
in. badanie słuchu.

Poradnia Konsultacyjna Rozwoju Noworodka i Wcześniaka - 
Każdy rodzic może przyjść z nie-
mowlakiem i  zasięgnąć porady 
specjalisty z dziedziny neonatologii 
oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości 
dotyczące zdrowia swojego maleń-
stwa. Poradnia obejmuje opieką 
medyczną dzieci do 1 roku życia, 
noworodki przedwcześnie urodzo-
ne i noworodki donoszone. Czuwa 
nad ogólnym rozwojem niemowlęcia 

dzięki wizytom kontrolnym. Zakres porad: ocena, somatyczna, oce-
na rozwoju fizycznego, ocena procesów adaptacji poszczególnych 
narządów, USG stawów biodrowych (bezpłatnie) itd. Konsultacje 
w Poradni udzielane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 
(bezpłatnie), ale konieczne jest skierowanie z oddziałów szpitala 
lub od lekarzy POZ.  

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Nowe-
go Szpitala w Olkuszu: www.nowyszpital.pl/olkusz

Nowy Szpital w Olkuszu oferuje wszystkim Paniom kompleksową opiekę ginekologiczno – położniczą, zapewniąc 
fachową opiekę udzielaną przez wykfalifikowaną  kadrę medyczną:

Od poczęcia do porodu z Nowym Szpitalem w Olkuszu

Informacje, Reklamy



Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 94 ogłasza 

Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku,  to w tym samym dniu 
tj. 06.11.2012 r. o godz.1330 odbędzie się :

PRZETARG  OGRANICZONY
na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności na n/w lokale mieszkalne :

w Olkuszu przy ul. K.K Baczyńskiego 2/8, 
I piętro, o pow. użytk. 70,70 m2  

(3 pok.+ kuchnia) 
Cena wywoławcza wynosi 2359,69 zł za 1m2 .

Postąpienie przetargu w cenie 1 m2 lokalu wynosi 10,00 zł.

W przetargu mogą uczestniczyć członkowie oczekujący na przydział mieszkania 
i nie posiadający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
Wadium na dany lokal w kwocie 20.000,00 zł należy wpłacić 

w dniu przetargu do godz. 1145 w kasie Spółdzielni.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2012 r. o godz. 1200 

w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 41 /tel. 0-32 643-12-29/.

Wadium na dany lokal mieszkalny w kwocie 20.000,00 zł należy wpłacić w dniu 
przetargu do godz. 1315  w kasie Spółdzielni. 
Lokal  można oglądać w dniu 30.10.2012 r. od godz. 1300 do godz. 1600 oraz w dniu 
06.11.2012 r. od godz. 900 do godz.1100 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
(nr tel.32 643-24-46).
Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu.
Uchylenie się od zawarcia umowy nabycia prawa odrębnej własności lokalu spow-
oduje przepadek wadium.
 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

Tel. kontaktowy 32/643-12-29 wew. 125
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OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

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

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

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

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

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

Galeria
Czystości
i Urody

Galeria
Czystości
i Urody

Zapraszamy
do współpracy!

Zapraszamy
do współpracy!

Dostawa
gratis!

Dostawa
gratis!

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.

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

Hurtownia

HURTOWNIA

Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 032 754 77 40-42
fax. 032 754 79 79 

Reklamy
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32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako 

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 14,  informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania

że w związku z nowo planowaną nadbudową w 2012 r.  
pozostał jeszcze do sprzedaży jeden nowy lokal mieszkalny: o pow. około 56m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń 
na etapie realizacji inwestycji.  Zainteresowanych i chętnych nabyciem mieszkania prosimy 

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

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

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

Bogucin Duży 100
tel.(32) 642 86 56; tel. 663 747 609

AUTO-SZYBY
MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE

Sprzedaż • Montaż •  Naprawa
HURT-DETAL

• AUTO SERWIS • GEOMETRIA KÓŁ (ZBIEŻNOŚĆ) •
• KLIMATYZACJA PROMOCJA 99 zł • 

• SERWIS OPON • CZĘŚCI SAMOCHODOWE •

Bolesław,  ul. Główna 67a
tel. 32 642 38 18, 504 852 677

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW

DAM-BER

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW W BOLESŁAWIU

NOWO OTWARTA MYJNIA BEZDOTYKOWA,
DWUSTANOWISKOWA ZAPRASZA

PROMOCJA!!DO KAŻDEGOPRZEGLĄDUMYCIE GRATISLUB UPOMINEK

W celu pełnego zaprezentowania oferty oraz podpisania umowy prosimy o kontakt:
Alba MPO Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, tel: 32/ 643-14-84

ALBA MPO Sp. z o.o. to nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt, wykwalifikowana i doświadczona kadra 
specjalistów oraz lata doświadczeń na rynku usług komunalnych, które sprawiają, iż usługi wykonywane 
przez naszą firmę oceniane są bardzo wysoko.

Oferujemy możliwość wyboru wielkości  pojemnika w zależności od potrzeb:

Oferujemy również
usługi kontenerowe:

Pojemnik 120 litrów          -  18,49 zł /szt. Brutto
Pojemnik 240 litrów  -  26,40 zł /szt. Brutto
Pojemnik 1100 litrów       -  69,44 zł /szt. Brutto

Nowy pojemnik na odpady w cenie usługi. *Powyższe ceny dotyczą Gminy Olkusz.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!
Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

SPRZEDAM TOYOTĘ AVENSIS II 1.8 16V
ROK PROD. 2003. BOGATE WYPOSAŻENIE.   

SAMOCHÓD KUPIONY W POLSKIM SALONIE  
I NA BIEŻĄCO SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM  

SERWISIE TOYOTY 
PIERWSZY WŁAŚCICIEL , BEZWYPADKOWY ,GARAŻO-

WANY, STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY  
TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok. 25 000 zł

SPRZEDAM AUDI A6 C6 QUATRO 2.7 TDI 
(możliwa zamiana na mniejszy)

ROK PRODUKCJI 2007. Kosztował 270 000. 
BARDZO BOGATE WYPOSAŻENIE + DODATKI

KUPIONY U DEALERA W POLSCE, SERWISOWANY  
W AUTORYZOWANYM SERWISIE AUDI, BEZWYPADKOWY , STAN 
TECHNICZNY I WIZUALNY PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok 70 000 zł

SPRZEDAM M4 60 m2  
na os. Młodych 

cena do negocjacji , 
Tel: 510-575-662

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

Reklamy
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Marsz rozpoczął się w samo 
południe na parkingu przy naj-
starszej olkuskiej nekropolii. Po 
powitaniu przez organizatorów 
zgromadzeni odmówili modlitwę 
Anioł Pański.  Przewodniczył jej 
ksiądz Henryk Chmieła, wice-
dziekan dekanatu olkuskiego. 
Następnie poseł Jacek Osuch 
odczytał specjalny apel skie-
rowany do najwyższych władz 
Rzeczypospolitej. - Ostatnie 
skandaliczne propozycje pro-
cedowane w Senacie, w sposób 
oczywisty dążą do ogranicze-
nia wolności słowa i spowodują 
- co jest zgodne z intencjami 
ich pomysłodawców -  likwi-
dację Telewizji Trwam i Radia 
Maryja.  Za oburzający i nie-
sprawiedliwy uważamy projekt 
przepisów, które mają znacząco 
podwyższyć koszty uzyskania 
koncesji radiowej i telewizyjnej. 
Pragniemy również podkreślić, 
że nie wyrażamy zgody na nie-
równe traktowanie Telewizji 
Trwam przez Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji, która 
z przyczyn politycznych odmó-
wiła stacji przydziału miejsca 
na pierwszym cyfrowym mul-
tipleksie. Proponowane przez 
Senat RP zmiany doprowadzą 
do sytuacji, w której koszty 
opłat za koncesję i częstotliwo-
ści tylko dla Telewizji Trwam 
mogą wynieść aż 36 milionów zł 
rocznie, zaś dla Radia Maryja 

19 milionów Te sumy w ewident-
ny sposób będą barierą nie do 
pokonania, gdyż zarówno Radio 
Maryja jak i Telewizja Trwam  
utrzymują się z datków ofia-
rodawców – głosiła treść apel. 
W wystąpieniu przypomniano, iż 
Radio Maryja i Telewizja Trwam 
zawsze stały na straży wolności 
słowa, walczyły w obronie ludzi 
pracy, ludzi ubogich, starszych, 
często poszkodowanych przez 
aparat państwa. Po apelu głos 
zabrali parlamentarzyści: Barbara 
Bubula (były członek Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji), 
prof. Ryszard Terlecki, Andrzej 
Adamczyk oraz Piotr Pyzik. 
Przedstawiciele Sejmu podkreśla-
li, że wolne media są fundamen-
tem państwa demokratycznego. 
Stąd potrzeba obrony Telewizji  
Trwam i Radia Maryja. Kolejnym 
punktem marszu było różaniec, 
któremu przewodniczył i rozwa-
żania poprowadził ks. prałat Hen-
ryk Januchta, olkuski dziekan. 
W trakcie modlitwy różańcowej 
uczestnicy marszu podążali ul. 
Króla Kazimierza Wielkiego 
i Krakowską na olkuski rynek, 
a stamtąd do Bazyliki św. Andrze-
ja Apostoła. Zabytkowy kościół 
pw. św. Andrzeja Apostoła wypeł-
nił się niemal do ostatniego 
miejsca. Z racji przypadającego 
w tym dniu odpustu ku czci św. 
Jana Kantego, w świątyni poja-
wiło się kilkudziesięciu kapła-

nów z całego dekanatu. Wśród 
nich był także ojciec Tadeusz 
Rydzyk, olkuszanin, założyciel 
Radia Maryja i Telewizji Trwam. 
- Gdy usłyszałem że w moim 
mieście rodzinny, w Olkuszu 
jest marsz w obronie Telewizji 
Trwam, mediów katolickich, 
w obronie wolności to bardzo 
chciałem do Was przyjechać. 
Do dziś pamiętam w której 
ławce w tej świątyni przyjmo-
wałem Bierzmowanie i który 
z księży mnie odpytywał przed 
przyjęciem sakramentu. Dlate-
go zawsze jest bliskie mojemu 
sercu nie tylko to miasto, ale 
i ten kościół. Tu przecież wzra-
stałem do wiary - mówił ojciec 
Tadeusz Rydzyk. – Bóg zapłać 
Wam za solidarność w obronie 
mediów katolickich. Dziękuję 
Waszemu Posłowi panu Jacko-
wi Osuchowi, dyrektorowi jego 

biura i radnemu  Łukaszowi 
Kmicie za organizację marszu, 
ale także i za to, że kilka miesię-
cy temu Rada Miasta przyjęła 
rezolucję przeciwko dyskrymi-
nacji Telewizji Trwam. Trzeba 
budzić ludzi, aby prawidłowo 
myśleli, aby byli przeciwko nur-
towi mętnych mediów. Trzeba 
budzić Polskę, trzeba budzić 
Olkusz!  Polska ma być solidar-
na, a nie ma solidarności bez 
miłości. Dziś tej solidarności 
potrzeba coraz więcej – apelował 
Ojciec Rydzyk. 

Po procesji odpustowej z Naj-
świętszym Sakramentem wokół 
kościoła, kilkuset wiernych pozo-
stało jeszcze aby słuchać utworów 
znanej z Radia Maryja „Kapeli 
znad Baryczy”. Muzycy, którzy 
przyjechali ponad 300 kilome-
trów z Odolanowa do Olkusza 
wykonywali patriotyczne utwory 

przy gromkich brawach zgroma-
dzonej publiczności jeszcze przez 
ponad dwie godziny od zakończe-
nia Eucharystii. 

Organizatorem uroczysto-
ści byli Proboszczowie parafii 
dekanatu olkuskiego, poseł na 
Sejm RP Jacek Osuch, Zarząd PiS 
w Olkuszu oraz przedstawiciele 

Koła Przyjaciół Radia Maryja 
Akcji Katolickiej, Solidarno-
ści, Rycerzy Kolumba. Podczas 
marszu rozdano także ponad 300 
egzemplarzy Naszego Dzienni-
ka, który organizatorzy otrzymali 
jako prezent od wydawcy.

 v BPJO

OLKUSZ 

W Olkuszu TRwAlI w ObRONIE MEDIów
Takiego zgromadzenia w Olkuszu jeszcze nie było. Ponad tysiąc osób z transparentami i biało-czerwonymi flagami uczestniczyło w niedzielnym 

marszu w obronie wolnych mediów, telewizji trwam i swobód demokratycznych, który w południe przeszedł ulicami Olkusza. W imieniu zgroma-
dzonych, poseł Jacek Osuch apelował do Prezydenta i Premiera o zaprzestanie dyskryminacji katolickich mediów. 

Zapraszamy na naszą nową stronę  
internetową Sojuszu Lewicy Demokratycznej  

w Olkuszu: 

www.sld.olkusz.pl
Dołącz do nas na facebooku:  

www.facebook.com/SLDwOlkuszu

W każdy poniedziałek w godz. 17:00-18:00  
w siedzibie SLD (ul. Bylicy 1)  

odbywają się dyżury Koła Młodych.

Zapraszamy wszystkie młode osoby  
zainteresowane działalnością  

w młodzieżówce SLD.

Wyjazd z Olkusza dO WarszaWy na Marsz niepOdległOści 2012
WyJAZD Z DWORCA PKS W OLKUSZU O GODZINIE 08:00

ZGŁOSZENIA NA WyJAZD NAJPóźNIEJ DO DNIA 07.11.2012
KOSZT 70 zł (W OBIE STRONy)

REZERWACJA MIEJSC I POZOSTAŁE INFORMACJE  
POD NUMEREM TELEFONU: 510 565 991  

LUB MAILOWO: Marsz2012Olkusz@Wp.pl

Informacje

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 668 339 732 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha 
Skład i łamanie: Design Factory
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 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.

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ!!
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61PACIEJ

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

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

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

Reklamy


