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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

PATRZ STR.3 � WYWIAD Z SZEFEM SOLIDARNOŚCI P. DUDĄ        STR.6 � PAN CADER OFNE EMALIA - SPONSOR IKS-U

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

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

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

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

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

 PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Sprzedaż Węgla

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

SALON KOTŁÓW C.O.SALON KOTŁÓW C.O.

ECO-DOMECO-DOM

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ 

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

Profesjonalny serwis:
Usługi związane z pełnym zakresem 

serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

• Nowoczesne Laptopy • Szybkie Komputery •
• Tanie kasy fiskalne •

• Wszystko, czego potrzebujesz do komputera •

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

WOBUD

Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie
instalacji gazowych, CO i Wod-Kan. - Tel 507 108 026

ul.Nullo 23, 32-300 Olkusz,
tel.32 754 26 27, 602 589 437

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP • 

tel. 662 660 373

Duża rozpiętość w działaniu, od mycia okien po nową aranżację 
   mieszkań, domu, poprzez naprawy ślusarskie, wodno-kanalizacyjne

 U W A G A !!!!!!!!
POGOTOWIE DOMOWE - ZŁOTA RĄCZKA

 PRZYKŁADOWE INNE DZIAŁANIA
• Ścianki RG /gipsowe/ • podwieszane sufity • 
• Przywóz mebli własnym transportem zgodnie ze wskazaniem 
   z katalogu następnie montaż w mieszkaniu, biurze •
• Uzupełnianie uszkodzonych płytek podłogowych, ściennych • 
• Ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie budownictwa • 
Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, przedsiębiorców prywatnych, �rm państwowych.

tel. 530 819 919
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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

DZIEŃ OTWARTY POŚREDNICTWA PRACY EURES
W dniu 20 września 2013 r. w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Olkuszu odbył się po raz 
kolejny DZIEŃ OTWARTY POŚREDNICTWA 
PRACY EURES. 
Celem tego wydarzenia w szczególności była promo-
cja sieci EURES jako jednej z możliwości poszukiwania 
pracy za granicą. 

Informacje skierowane były do:  
• Pracodawców w zakresie: rekrutacji pracowników ze 

wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
oraz Szwajcarii.

• Osób bezrobotnych, poszukujących pra-
cy oraz pracowników zamierzających 
zmienić pracę w zakresie: możliwości 
zdobycia nowych kwalifikacji, umiejętno-
ści oraz znalezienia pracy w krajach Unii 
Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. 

Pośrednik pracy realizujący zadania EURES przedstawił  istotne porady i  infor-
macje, o jakich należy pamiętać przed wyjazdem z kraju, jak i po powrocie zza 
granicy. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły warunków zatrudnienia, sposobu 
poszukiwania pracy, sprawdzenia wiarygodności pracodawców oraz warunków 
życia w danym kraju. 
Dużym powodzeniem cieszyły się zagraniczne oferty pracy EURES będące w dys-
pozycji tut. urzędu pracy. Powiatowy Urząd Pracy prowadzi rejestr osób, które 
poszukują pracy za granicą w postaci karty osoby, poszukującej pracy w krajach 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wiele osób korzysta z tej formy 
pomocy, która pozwala na znalezienie oferty zgodnej z oczekiwaniami. Inicjaty-
wa ta pozwala również na pozyskiwanie informacji od osób, które posiadają już 
doświadczenie w pracy poza granicami kraju.

Zasady i tryb kontroli prawidło-
wości wykorzystywania zwolnień 
lekarskich od pracy z powodu choro-
by określa stosowne rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
(Dz. U. z 1999 r. nr 65, poz. 743 z 
późn.zm). Stanowi ono w § 1, że 
kontroli tej dokonują płatnicy skła-
dek na ubezpieczenie chorobowe, 
którzy zgłaszają do ubezpieczenia 
chorobowego powyżej 20 ubezpie-
czonych.
Ustawodawca nie narzucił wyko-
nującym kontrole prawidłowości 
wykorzystywania zwolnień lekar-
skich od pracy określonych ter-
minów jej przeprowadzania. Jed-
nak, w świetle § 7 rozporządzenia 
w sprawie kontroli, powinny być 
one dokonywane w miarę potrzeb, 
bez ustalania z góry stałych jej ter-
minów.
Kontrole prawidłowości wykorzy-
stywania zwolnienia od pracy mogą 
przeprowadzać wyłącznie wyzna-
czone osoby, którym płatnik skła-
dek lub odpowiednio ZUS wystawi 
imienne upoważnienie. Jego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do rozporzą-
dzenia w sprawie kontroli.
Upoważnienie to uprawnia do 
przeprowadzenia kontroli zarówno 
w miejscu zamieszkania lub czaso-
wego pobytu osoby kontrolowanej, 
jak i w miejscu jej zatrudnienia.
Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, 
że zaszły okoliczności uzasadnia-

jące pozbawienie ubezpieczonego 
prawa do świadczenia, osoba prze-
prowadzająca kontrolę powinna 
sporządzić protokół, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do rozpo-
rządzenia w sprawie kontroli. W 
protokole należy wskazać, na czym 
polegało nieprawidłowe wykorzy-
stywanie zwolnienia lekarskiego od 
pracy, a następnie przedłożyć osobie 
kontrolowanej lub domownikowi 
w celu wniesienia ewentualnych 
uwag i zastrzeżeń.
Zdarza się, że kontrolujący nie jest 
w stanie jednoznacznie ustalić, 
czy zwolnienie lekarskie od pracy 
było wykorzystywane niezgodnie 
z jego celem. W takim przypad-
ku należy zwrócić się do jednost-
ki organizacyjnej ZUS o zajęcie 
stanowiska w sprawie. Organ ten, 
ewentualnie posiłkując się w opi-
nią lekarza leczącego, wyda w tej 
kwestii stosowną decyzję, od której 
ubezpieczonemu przysługuje prawo 
odwołania do sądu pracy i ubezpie-
czeń społecznych.
Warto dodać, iż kontroli podlega 
również prawidłowość orzekania 
o czasowej niezdolności do pracy 
z powodu choroby oraz wysta-
wiania zaświadczeń lekarskich, 
na zasadach określonych w art. 59 
ustawy zasiłkowej. Przeprowadzają 
ją lekarze orzecznicy ZUS, także 
na wniosek pracodawcy m.in. dla 
celów wypłaty wynagrodzenia za 

czas niezdolno-
ści do pracy.
Jeżeli po anali-
zie dokumentacji medycznej i po 
przeprowadzeniu badania ubez-
pieczonego lekarz orzecznik ZUS 
określi wcześniejszą datę ustania 
niezdolności do pracy niż orzeczo-
na w zaświadczeniu ZUS ZLA, za 
okres od tej daty zaświadczenie to 
traci ważność. Na tę okoliczność 
lekarz orzecznik ZUS wystawia 
zaświadczenie lekarskie ZUS 
ZLA/K, które ubezpieczony zobo-
wiązany jest dostarczyć swojemu 
pracodawcy.
Część ubezpieczonych unika takiej 
kontroli, jednakże należy podkre-
ślić, iż w przypadku uniemożli-
wienia badania lub niedostarcze-
nia posiadanych wyników badań 
w wyznaczonym terminie, zaświad-
czenie lekarskie traci ważność od 
dnia następującego po tym terminie.
Kontroli prawidłowości wykorzy-
stywania zwolnienia lekarskiego 
może też być poddany przedsiębior-
ca. Pozbawienie przedsiębiorcy pra-
wa do zasiłku może grozić ustaniem 
jego dobrowolnego ubezpieczenia 
chorobowego. Jeśli bowiem okaże 
się, że wykorzystywał zwolnienie 
w sposób niezgodny z jego celem, 
utraci prawo do zasiłku chorobowe-
go za cały okres tego zwolnienia.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

KONTROlA PRAWIDłOWEgO WYKORZYSTYWANIA 
zWOlnienia leKarsKiegO
Ubezpieczeni często wykorzystują zwolnienie od pracy dla 
innych celów, jednakże powinni mieć się na baczności, 
bowiem ich zachowanie w czasie przebywania na zwolnieniu 
lekarskim podlega kontroli.

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

Powiatowy serwis informacyjny

Festiwal Nauki w ZS Nr 1 Sukces I LO 
w OlkuszuCentrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu było 12 

października 2013 miejscem Festiwalu Nauki. Szkoła w swoich licznych wysoko 
wyspecjalizowanych pracowniach prezentowała pokazy technik kształcenia we 
wszystkich prowadzonych przez szkołę zawodach.

I Liceum Ogólnokształcące Im. 
Króla Kazimierza Wielkiego w Olku-
szu po ocenie wniosków rekruta-
cyjnych do projektu „Spotkania z 
Parlamentem Europejskim” organi-
zowanym przez Fundację Schuma-
na z Warszawy jako jedyna szkoła 
w Małopolsce i jedna z 16 w Polsce 
otrzymała zaproszenie do realizacji 
w.w. projektu.

Goście mogli zwiedzić pracownie m. in. Obrabiarek Sterowanych 
Numerycznie, Pracownię Mechatroniki Pojazdów, Pracownię Ochrony 
Środowiska, Pracownię Silników, Pracownię Architektury Krajobrazu, 
Pracownię Górniczo- Geodezyjną, Pracownię Robotyki, Sensoryki 
i PLC, Pracownię Pneumatyki i Hydrauliki, Pracownię Spawalniczą, 
Pracownię Medyczno-Kosmetyczną. Mieli okazję obserwować ciekawe 
doświadczenia chemiczne, otrzymać porady z każdej dziedziny wiedzy 
zawodowej (np. architektury krajobrazu, geodezji, elementów medycyny, 
nauk technicznych, motoryzacji).
Dyrektorka Nowicka przedstawiła istotę CKU, jego genezę, ukazała 
sytuację na współczesnym rynku pracy. Podkreśliła, że działające przy 
ZS Nr 1 w Olkuszu CKU to nowoczesny ośrodek na skalę europejską, 
kształcący młodzież i słuchaczy na najwyższym poziomie. Centrum 
jest m.in. ośrodkiem egzaminacyjnym, może być instytucją doradztwa 
zawodowego. ZS Nr 1 wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy, 
który potrzebuje techników i wysoko wykwalifikowanych robotników. 
Wzorem Austrii i Niemiec, gdzie istnieje ścisłe powiązanie między 
szkolnictwem zawodowym a przemysłem, szkoła podjęła zadania 
kształcenia również na potrzeby pracodawców.
Uczniowie i dorośli pobierający naukę w ZS Nr 1 mają możliwość ela-
stycznego kształcenia, aby móc dostosować się do aktualnych wymogów 
rynku pracy. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną, jak możliwość 
kształcenia we wszystkich zawodach na kursach kwalifikacyjnych, 
warsztatach korelujących z poszczególnymi grupami zawodowymi. 
W kontekście objęcia przez ZS Nr 1 w Olkuszu honorowego i praktycz-
nego patronatu nad pomnikiem przemysłowca Petera Westena – twórcy 
przemysłu Ziemi Olkuskiej, współczesny „Mechanik” daje impuls do 
rozwoju miasta i regionu. Dyrektorka szkoły przytoczyła słowa jednego 
z uczniów szkoły, który stwierdził, iż „działania edukacyjne w nowocze-
snych pracowniach CKU przypominają szlifowanie diamentu, a naszym 
celem jest odegranie wiodącej roli w powiatowym rynku pracy”.

Festiwalowe pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiele 
osób wzięło udział w zajęciach, zabiegach kosmetycznych i fizjotera-
peutycznych. Uczestnicy mieli okazję skorzystać ze specjalistycznych 
porad zdrowotnych prowadzonych przez olkuski Sanepid, wypróbować 
własne umiejętności spawalnicze, florystyczne, skonstruować własnego 
robota i uzyskać potrzebne umiejętności z zakresu telekomunikacji. 
Program uzupełniły liczne konkursy z nagrodami dla dzieci. Chwilę 
odpoczynku można było spędzić w szkolnej kawiarni przy poczęstunku 
i na świeżym powietrzu przy grillu.

korespondencja: Iwona Rams, ZS Nr 1 w Olkuszu

Na projekt Spotkania z Parlamentem Euro-
pejskim składają się symulacje wyborów do 
Parlamentu Europejskiego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz happeningi mające 
formę punktów informacyjnych o Parlamen-
cie Europejskim rozmieszczone w popular-
nych miejscach w danych miejscowościach. 
Wśród ośmiu punktów w Polsce jeden będzie 
zlokalizowany właśnie w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Olkuszu.
Zwieńczeniem projektu będzie finalna symu-
lacja wyborów do Parlamentu Europejskie-
go w Warszawie, w maju 2014 roku, a dla 
najaktywniejszych uczestników projektu 
udział uczestników symulacji w Paradzie 
w Miasteczku Schumana. Szkolnymi koor-
dynatorami projektu są: Aneta Kasprzyk, 
Angelika Kubańska, Artur Trepka i Grzegorz 
Kaszewski.

Informacje
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R. Rusinek: 14 września na manifestacji przeciwko poli-
tyce rządu Donalda Tuska protestowało w Warszawie 
około 200 tys. osób. Co spowodowało, że wreszcie 
wyszliście na ulice? Czy Polacy się budzą? 
Piotr Duda: Pytanie powinno raczej brzmieć: co spowodowało, 
że Polacy wreszcie wyszli na ulicę? Przecież my związkowcy 
organizujemy wiele akcji. Warto przypomnieć sobie choćby strajk 
generalny na Śląsku, czy zeszłoroczne protesty przeciwko wydłu-
żeniu wieku emerytalnego. I tak jak pan pyta, mam nadzieję, że 
Polacy w końcu się budzą, choć z tym jest trudno, bo wielu woli 
oglądać jedynie telewizję, lub wrzucić jakiś komentarz na forum 
internetowym myśląc, że ktoś za nich to załatwi. Nie załatwi. 
Trzeba się ruszyć sprzed telewizora i walczyć o swoje prawa.

R.R.: Wierzy pan, że premier Tusk zmieni swoją politykę?
Nie wierzę, dlatego trzeba zmienić premiera. „Solidarność” chce 
rozmawiać, ale jak po drugiej stronie nie ma partnera skorego do 
rozmów i kompromisu, to trzeba zmienić partnera. I tyle.

R.R.: Ostatnia manifestacja była udanym przykładem 
współpracy pomiędzy NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych. Będzie jej kontynuacja?
Nie tylko będzie, ale jest. Ostatnio wspólnie zorganizowaliśmy 
debatę z byłymi przewodniczącymi Trójstronnej Komisji na 
temat przywrócenia znaczenia dialogu społecznego w Polsce, 
nadal działa międzyzwiązkowy sztab protestacyjny, szykujemy 
się do kolejnych akcji. Jeśli ktoś myśli, że na 14-tym września 
się skończyło, to jest w wielkim błędzie. Koniec będzie, gdy 
wydłużenie wieku emerytalnego i nowelizacja kodeksu pracy 
trafi do kosza. My robimy swoje i tak jak zapowiadaliśmy czeka 
nas długi marsz, i on trwa, ale i tak wygramy!

Czy dialog społeczny rządu, pracodawców i związków 
zawodowych w ramach Trójstronnej Komisji był fikcją? 
To już nawet nie tylko związkowcy o tym mówią, ale również 
pracodawcy, komentatorzy, czy inne osoby zajmujące się tą tema-
tyką. Dotychczasowa formuła Komisji Trójstronnej polegająca 
jedynie na informowaniu nas przez rząd co zamierza zrobić, 
lub jakie decyzje podjął – się wyczerpała. Nas taki dialog nie 
interesuje i w nim uczestniczyć nie będziemy. Ale może z tego 

kryzysu urodzi się coś dobrego. Debata na temat dialogu, którą 
wspomniałem była tego świetnym przykładem i ona będzie 
kontynuowana.

Za bezcen wyprzedano majątek narodowy, miliony 
młodych ludzi wyjechało z kraju, a ci co zostali pracują 
na coraz gorszych warunkach. Dodatkowo mamy kata-
strofę demograficzną, która stała się pretekstem dla 
rządu do podwyższenia wieku emerytalnego… O taką 
Polskę walczyła „Solidarność” w latach 80-tych?
Oczywiście, że nie. To co na każdym kroku powtarzam, to to, że 
„Solidarność” walczy dzisiaj o realizację 21 postulatów, które 
nigdy nie zostały spełnione. Niektóre z nich są nawet bardziej 
aktualne niż 33 lata temu, choćby postulat 16-ty o poprawie 
warunków funkcjonowania służby zdrowia, czy 17-ty o zapew-
nieniu odpowiedniej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, 
czy ostatni o wolnych sobotach. Dzisiaj musimy walczyć nawet 
o wolne niedziele. Warto też przypomnieć pierwszy postulat 
o niezależnych od polityków i pracodawców związkach zawodo-
wych. Dzisiaj władzę sprawuje wielu z tych, którzy te postulaty 
napisali, a dziś walczą z nami bo chcemy je wprowadzić w życie. 
Porażająca hipokryzja.

W ostatnich latach gwałtownie rośnie liczba samobójstw 
popełnianych z powodu złych warunków ekonomicz-
nych. Jak pan to skomentuje?
Nasz kapelan bł. ks. Jerzy Popiełuszko powiedział kiedyś, że 
człowiek nie może dobrze pracować, jeśli nie widzi sensu swojej 
pracy. A jaki sens ma praca na umowy śmieciowe, lub taka, która 
nie pozwala na utrzymanie rodziny. W Polsce dramatycznie rośnie 
liczba ludzi, którzy pracując na pełny etat spełniają kryteria do 
otrzymania pomocy społecznej. To tzw. ubodzy pracujący. Jaki 
sens dla nich może mieć taka praca? Przecież jest to uwłaczające 
ludzkiej godności. Niektórzy niestety tego nie wytrzymują. 

Na zaproszenie lokalnych struktur „Solidarności” zło-
ty pomnik premiera Tuska odwiedza „z gospodarską 
wizytą” kolejne miasta w Polsce… Czy „wódz” nawiedzi 
również Małopolskę?
Mam nadzieję, że tak, ale to pytanie raczej do kolegów z Kra-

kowa. To, gdzie „Zło-
ty Donek” - bo tak go 
nazywamy – się poja-
wi, zależy od regio-
nów. Te, które chcą, 
same organizują sobie 
taką wizytę. Teraz 
będzie w Szczecinie, 
potem w Koszalinie 
i Bielsku Białej. 

Są szanse na real-
ną poprawę sytu-
acji w  Polsce po 
najbliższych wybo-
rach?
Nie liczę na wybory. 
Liczę na siebie. O lep-
sze pensje, warunki 
pracy, czy w ogóle 
o bardziej przyjazne 
wobec obywateli pań-
stwo, trzeba po prostu 
walczyć. Nic nie dostaniemy za darmo. Nieważne, czy przy władzy 
będzie Tusk, Kaczyński, czy Miller. Jeśli nie będą spełniali swo-
ich wyborczych obietnic, czy będą prowadzili antypracowniczą 
politykę, będziemy z nimi walczyć. I tyle. Żeby to było jasne. 
Jeśli społeczeństwo tego nie zrozumie, politycy ciągle będą 
nas oszukiwać. Ostatnia manifestacja daje nadzieję, że coś się 
zaczyna zmieniać.

Jakie inicjatywy planuje NSZZ Solidarność w najbliż-
szym czasie?
Przykro mi, ale nie możemy medialnie zdradzać naszych planów. 
Zresztą o tym będziemy decydować wspólnie z Forum ZZ i OPZZ. 
Ale do końca roku będzie jeszcze gorąco.
Dziękuję za rozmowę.

 v rozmawiał Robert Rusinek

WYWIAD Wywiad z Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ Solidarność

Będzie jeszcze gOrącO…
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cała nadzieja w Macierewiczu

Dziś trudno wykluczyć taki 
scenariusz, chociażby z uwagi 
na fakt wielkiej determinacji 
w działaniach mających popro-
wadzić do upragnionego celu. 
Jej przykładem niech będą 
różnorodne inicjatywy, które 
mimo iż zalatują infantylnym 
populizmem (obrona szkół, 
organizacja antywiatrakowe-
go lobby w Zimnodole, walka 
o komunikacyjną strefę miej-
ską na Pomorzanach koniecznie 
w murach tamtejszej świątyni 
przy kilkusetosobowej publi-
ce) mogą wykreować ich auto-
rów na wytrwałych obrońców 
zgnębionego ludu olkuskie-
go. Do nagłaśniania tej tezy 
posłuży zapewne ukazujący 
się od niedawna i prowadzo-
ny na przyzwoitym poziomie 
własny informator, który został 
stworzony tylko i wyłącznie na 
potrzeby wyborcze. (Jestem 
przekonany, że po kampa-
nii samorządowej zakończy 
on swój żywot). Z pewnością  
olkuscy działacze partii pana 
Antoniego pozyskają zaufa-
nie najbardziej konserwatyw-
nych środowisk kościelnych, 
zwłaszcza jeśli powszechnie 
znaną stanie się wypowiedź 
jej kandydata na burmistrza 
upominająca się o nadanie 

ojcu Rydzykowi honorowego 
obywatelstwa naszego miasta. 
W świetle tego ostatniego fak-
tu należy się zastanowić, czy 
nie grozi nam w przyszłości 
samorządowa władza olkuskich 
talibów, jakich zazdrościć nam 
będą nawet najbardziej trady-
cyjne rejony Podkarpacia. Te 
wszystkie atuty być może na 
niewiele by się zdały, gdyby 
nie korzystne dla partii ogól-
nopolskie sondaże, które cho-
ciaż dotyczą  rozstrzygnięć 
parlamentarnych zawsze mają 
pewien wpływ na wynik wybo-
rów samorządowych. Sympatia 
czy awersja do danego ugrupo-
wania w skali krajowej bardzo 
często przekłada się na ocenę 
jego lokalnych przedstawicieli. 
Pewnie wielu ludzi z powodu 
niechęci do Tuska, Kaczyń-
skiego czy Macierewicza nie 
zagłosuje nigdy na partie koja-
rzące się z ich osobami.  Być 
może zabrzmi to paradoksalnie, 
ale właśnie z tego powodu pan 
Macierewicz i jego parlamen-
tarny zespół rodzą jakąś nadzie-
ję dla tej bliskiej mi części olku-
szan, która przyszłość swego 
miasta widzi w jako takiej sym-
biozie z nowoczesną Europą, 
a zwłaszcza z tym wszystkim 
co się z nią kojarzy. To wła-

śnie wielki pisowski inkwizytor 
swymi coraz bardziej kompro-
mitującymi się bredniami na 
temat „zamachu” smoleńskiego 
może otworzyć oczy tej waha-
jącej się grupie Polaków, która 
z słusznej niechęci do rządzącej 
obecnie ekipy gotowa jest oddać 
Polskę w ręce ludzi podobnym 
panu Antoniemu. Dlatego 
życzę szefowi parlamentarne-
go zespołu jak największych 
rewelacji i doradzam, aby te 
największe smaczki zostawił 
na okres przyszłorocznych 
kampanii wyborczych. Jest bar-
dzo prawdopodobnym, iż po 
odpaleniu przez niego kolejnej 
bomby typu ruscy zaminowali 
pancerną brzozę albo obrzucili 
samolot koktajlem Mołotowa, 
atrakcyjność jego partii znaj-
dzie się na takim poziomie, że 
i nasze miasto będzie mogło 
odetchnąć z ulgą.

 v dr Rober Herzyk 

Podobnie jak w całym kraju także i u nas lokalne 
struktury partii pana Antoniego bardzo poważnie 
szykują się do przyszłorocznych wyborów samo-
rządowych, które w ich przekonaniu powinny 
zakończyć się niekwestionowanym zwycięstwem.

Informujemy,  że z inicjatywy 
ministra Zbigniewa Ziobro 

otwarto w Olkuszu Biuro Powiatowe 
Solidarnej Polski. 

Biuro znajduje się przy 
ul. K. Kazimierza Wielkiego 12, II piętro pokój nr. 15 
(budynek PSS Społem naprzeciwko Banku Śląskiego) 

i czynne jest codziennie 
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

Serdecznie zapraszamy do współpracy 
wszystkich mieszkańców, 

którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny. 

Halina Wróblewska 
Pełnomocnik Solidarnej Polski na Powiat Olkuski

Informacje
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Pierwsze 10-lecie naszego wieku zastało niegdyś królewskie miasto Olkusz, słynące srebrem i ołowiem, 
w stanie regresu gospodarczego. Nadmiar taniej siły roboczej sprawił, że Olkusz stał się idealnym 
miejscem do lokalizacji fabryki emalierskiej.

I tak, 6 lipca 1907 roku, powstała nasza fabryka. Władze rosyjskie zatwierdziły i zarejestrowały ją jako 
Akcyjne Towarzystwo Tłocznych i Emaliowanych Wyrobów “Westen”. Głównym akcjonariuszem 
i pierwszym dyrektorem zakładu był wiedeński przemysłowiec Peter Westen. Mała fabryka stopniowo 
rozrastała się w duży zakład produkcyjny.

Niemal równocześnie z uruchomieniem fabryki olkuskiej utworzono filię w Wolbromiu, która w 1912 roku 
stała się samodzielną fabryką. Wybuch I wojny światowej przerwał okres intensywnej rozbudowy fabryki. 
Po odwrocie Rosjan Olkusz znalazł się pod okupacją austriacką. Odcięcie od dotychczasowych rynków 
zbytu, a także warunki wojenne spowodowały zupełne zaprzestanie produkcji. Dopiero przesunięcie się 
frontu na wschód za Wisłę w 1915 i 1916 roku oraz wzrost zamówień na potrzeby armii ożywiły produkc-
ję fabryki. Po uformowaniu się niepodległego państwa polskiego władze państwowe przejęły 
w zarząd Olkuską Fabrykę, a w 1922 roku zmieniono statut działania przedsiębiorstwa i jego nazwę na: 
“Olkusz” Fabryka Naczyń Emaliowanych Spółka Akcyjna w Olkuszu. Część akcji zatrzymało państwo, 
pozostałe otrzymały polskie banki i rodzina Westenów. Przez cały czas fabryka borykała się z dużymi 
problemami surowcowymi, które były spowodowane odcięciem kopalń i hut Śląska od niepodległego 
państwa polskiego. W latach 1926 - 1930 przeprowadzona została znaczna modernizacja fabryki. Wyroby 
zakładu eksportowano wówczas do Łotwy, Turcji, Estonii, Syrii, Grecji, Meksyku, Kanady, Argentyny, 
Wenezueli, Gwatemali, Egiptu, Abisynii i krajów Afryki Północnej.
W okresie II wojny światowej profil produkcji uległ częściowej zmianie przez wprowadzenie do niej 
wyrobów na potrzeby wojsk okupanta. Działania wojenne nie spowodowały znacznych zniszczeń i już 
na początku marca 1945 roku fabryka prawie w całości przystąpiła do produkcji naczyń emaliowanych, 
ocynkowanych, szlifowanych oraz maszynek do mięsa.

Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 czerwca 1948 roku Firma: “Olkusz” - Fabryka 
Naczyń Emaliowanych Spółka Akcyjna został przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe pod 
nazwą Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych z siedzibą w Olkuszu.

W październiku 1948 roku Zakłady Przemysłu Metalowego “Polmet” Sp. z o.o. - producent naczyń 
aluminiowych - zostały przejęte przez OFNE. Zgodnie z decyzjami władz państwowych dotyczących 
specjalizacji zakładów przemysłowych fabryka produkowała przede wszystkim naczynia emaliowane 
i aluminiowe. Wyroby ocynkowane przekazano fabryce w Myszkowie, a wyrób maszynek do produkcji 
lodów i maszynek do mięsa przejęła Rybnicka Fabryka Wyrobów Metalowych.

Sierpień 1958 roku zapisał się w historii zakładu wielkim pożarem w wyniku, którego spłonęła 1/4 
powierzchni produkcyjnej. Odtąd rozpoczął się właściwy okres rozbudowy i przebudowy fabryki. 
W miejsce spalonej części zakładu wybudowano nowoczesne hale fabryczne dla emalierni oraz 
zainstalowano szereg nowych urządzeń: trawiator mechaniczny, piece do wypalania powłok 
emalierskich, prasy wielostopniowe i inne. Stopniowe zwiększano asortyment produkcji o nowe 
wyroby jak: pralki, kuchenki gazowe, części dla przemysłu motoryzacyjnego. Całkowicie 
zmechanizowano trawienie i tłoczenie niektórych naczyń emaliowanych, suszenie i wypalanie powłok 
emalierskich w piecach tunelowych. Częściowej mechanizacji uległo gładzenie naczyń i powlekanie 
wnętrza naczyń masą emalierską, obcinanie i zawijanie brzegów. Od roku 1965 następuje intensywna 
rozbudowa i modernizacja zakładu. Kolejno oddane zostają do użytku wydziały: wyrobów 
lakierowanych, wyrobów aluminiowych i teflonowych, wanien tłoczonych i zlewozmywaków 
emaliowanych oraz wydział narzędziowy. Wybudowano również nowoczesną oczyszczalnię ścieków
 i budynek administracyjny.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte cechują unowo-cześnienie produkcji, a także wzrost nakładów na 
inwestycje socjalne. Dnia 1 kwietnia 1992 roku przedsiębiorstwo państwowe: Olkuska Fabryka Naczyń 
Emaliowanych w Olkuszu zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa o nazwie: 
Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych “Emalia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Olkuszu.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1993 roku Olkuska Fabryka Naczyń 
Emaliowanych “Emalia” S.A. została włączona do Programu Powszechnej Prywatyzacji poprzez 
Narodowe Fundusze Inwestycyjne w tzw. I transzy. W wyniku procesu alokacji akcje Spółki w dniu 
12 września 1995 roku zostały wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Pakiet wiodący 
objął VII NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A. W lata 1999-2003 dokonuje się proces restrukturyzacji 
Spółki mający na celu dostosowanie struktury organizacyjnej i asortymentowej do aktualnych potrzeb 
rynkowych.

W 2003 roku wiodący pakiet akcji przejmuje prywatny inwestor, który doprowadza do restrukturyzacji 
zakładu.
Obecnie Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych “Emalia” S.A. produkuje wanny (emaliowane oraz 
akrylowe), brodziki emaliowane, zlewozmywaki emaliowane i nierdzewne.

FELIETON

OlKUsKie POdzieMia 2013 część I

Olkuskie podziemia nawet we współczesnych czasach to temat 
nowy, przez naukowców nadal nieodkryty. Do dnia dzisiejszego 
ten zapomniany przez trzy stulecia zabytek, nie został opisany 
i zbadany, a jako średniowieczne i jedyne w swym rodzaju 
zjawisko architektury, niewątpliwie na to zasługuje. Wiemy, 
że Olkusz, to wyjątkowe miasto w Polsce, które w swych 
mieszczańskich piwnicach, skrywa prastarą kopalnię oło-
wiu i srebra. Dotychczasowe badania, przeprowadzone przez  
dr W. Niewaldę i dr J. Pierzaka, to tylko niewielka namiastka 
tego co jeszcze czeka na odkrycie pod olkuskim rynkiem. 
Mimo braku inwentaryzacji, kompleksowych badań i tekstów 
źródłowych, wiedza o olkuskich podziemiach z roku na rok 
powiększa się, wprost proporcjonalnie do ich popularności. 
W dużej części zdobyte informacje to wynik prac miłośników 
lokalnej historii, wspartych ogromną życzliwością właścicieli 
kamienic, którzy chętnie przed twórcami amatorskich filmów 
o olkuskich podziemiach otwierają swoje tajemnicze piwnice. 
Do historii olkuskiej kinematografii przeszedł film Franciszka 
Rozmusa, Olgerda Dziechciarza i Beniamina Macieja Bujasa 
z wyprawy po olkuskich podziemiach, którego premiera odbyła 
się w 2010 r. 
Obecnie władze miasta, idąc za przykładem współczesnych 
eksploratorów, pasjonatów i  odkrywców olkuskich podziemi, 
podczas rewitalizacji rynku odkopały piwnice gotyckiego 
ratusza oraz zabezpieczyły przed dalszą degradacją część 
przedproży pierzei północnej.    
W historii miasta przeminęło już parę pokoleń tych olkuszan, 
którzy swym dzieciom i wnukom opowiadali o istnieniu pod 
olkuskim rynkiem starodawnych piwnic, sięgających nawet 

kilku kondygnacji. W jednych opowieściach mówiono o pod-
ziemnych korytarzach prowadzących do ratusza, a stamtąd  
pod kościół Św. Andrzeja. W innych przekazach podawano 
informację o tunelu ukrytym w podziemiach rynku, którym 
można dojść, aż do lochów zamku rabsztyńskiego. 
Zwykło się przyjmować, że w każdej legendzie jest namiastka 
prawdziwej historii. Skoro tak, to także i w owych opowieściach 
może znajduje się ziarnko prawdy lub nawet dwa. 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że Olkusz to miasto górnicze, 
które od wieków było zamieszkiwane przez wykwalifikowanych 
poszukiwaczy podziemnych skarbów, o specjalizacji – drążenie 
tuneli. Do tego należy dodać, że w tamtych czasach, na porząd-
ku dziennym, było umacnianie warownych budowli, zamków, 
w tajny podziemny korytarz, będący elementem ostatecznej 
obrony. W czasie najazdu ów tunel mógł posłużyć załodze 
zamkowej do cichej ucieczki ratującej życie.     
Danuta Molenda w „Dziejach Olkusza …” opierając się na 
przekazach historycznych opisała obraz niszczejącego w skutek 
prowadzonych podkopów górniczych pod ówczesną zabudową 
miejską XVII-wiecznego Olkusza „W farze pękały filary pod-
trzymujące stropy, leciały dachówki, sypały się tynki ze ścian, 
zapadały się groby na cmentarzu farnym. Kilkoma chodnikami 
dokopano się do kości ludzkich. … Zapadały się także piwnice 
i rysowały się kamienice w rynku oraz jatki rzeźnicze przy 
ratuszu”. Z relacji pochodzącej z XVIII w. dowiadujemy się 
o stojących na ul. Krakowskiej ruderach domów i piwnicach 
z widocznymi  podziemnymi sklepieniami.   
Szukając potwierdzenia legendy o istnieniu pod olkuskim ryn-
kiem piwnic głębokich na kilka kondygnacji wystarczy zajrzeć 

pod posadzkę kamienicy 
starostów rabsztyńskich 
(nr 29), potocznie zwanej 
Myszkowską. Schodząc 
do jej podziemi przez 
wykuty w skale korytarz 
po stromych kamiennych 
schodach z czerwonego 
piaskowca jeszcze dziś 
dotrzemy do trzeciej kon-
dygnacji, na głębokość  12 
m licząc od powierzchni płyty rynku – dalej jest już zasypane. 
Na samym dole, gdzie obecnie gróz zalega, swój początek ma 
starożytny szyb górniczy, pradawne wejście do kopalni.
Żyjący przed wiekami gwarkowie dobrze wiedzieli, że pod-
ziemia to nie legenda ani mit, a codzienna rzeczywistość gór-
niczego miasta. Każdego dnia przez stulecia sami w ukryciu 
mroku głębokich piwnic, pod ich posadzkami, drążyli tunele. 
W poszukiwaniu bezcennego kruszcu, podkopywali swe miasto 
budując pod nim rozległą kopalnie według projektu tego, co 
podcinał gałąź, na której siedział. 
W wyniku doprowadzenia do nieuchronnej katastrofy budow-
lanej, jaka miała miejsce pod koniec siedemnastego stulecia, 
rodowici olkuszanie opuścili własne rozpadające się domostwa, 
a wraz z nimi odeszła w zapomnienie cała wiedza o olkuskich 
podziemiach.

CIĄG DALSZY NASTĄPI
 v Beniamin Maciej Bujas 

Idąc przez olkuski rynek, w natłoku spraw życia codziennego, mało kto pamięta, że pod 
naszymi stopami, głęboko, w ukryciu przez wieki całe, znajduje się zapomniana piwnica. 
A w tej piwnicy, w mroku kamiennych ścian i półokrągłego sklepienia, tkwi tajemnica 
miasta, historia srebrnego bogactwa.

 vMateusz Klimarowski  
specjalista ds. informatyki OFNE "EMALIA" S.A.

Informacje, Reklamy
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Zakład z tradycjami

W swojej ofercie posiadamy:
• Wanny emaliowane
• Wanny akrylowe
• Zlewozmywaki
• Brodziki
• Usługi:
 - Emaliowanie
 - Tłoczenie

Filozofi ą naszej fi rmy jest nieustanne dążenie do podnoszenia satysfakcji 
z użytkowania naszych wyrobów, a także nieustanne wzbogacanie naszej oferty

32-300 Olkusz
Al. 1000-lecia 15D
tel: +48 38 641 52 22
fax: +48 38 641 54 44
e-mail: sekretariat@emalia.com.pl
www.emalia.com.pl

MARKET BUDOWLANY
Nowe miejsce, nowa jakość

Nie zwlekajcie i nas odwiedzajcie

Serdecznie zapraszamy do nowej lokalizacji, 
znajdziecie tutaj wszystko od materiałów 
typowo budowlanych po wszelkiego rodzaju 
produkty codziennego użytku.

Najniższe ceny w mieście

Zapraszamy 
do współpracy

Godziny otwarcia:
pn -pt     7-18
sb           7-14

Reklamy
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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. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79 

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

Wielkim zwolennikiem tej współ-
pracy jest członek Zarządu OFNE 
EMALIA S.A. pan Wiesław Cader; 
on też podpisał tę umowę.
Stwierdził, w obecności działaczy 
IKS-u, że będzie w miarę możliwo-
ści wspierał jego działalność. Pan 
Cader chce, by w przyszłości klub 
był wizytówką miasta.

Zapytany, czy może zdradzić 
jakie ma plany wobec IKS-
-u, pan Cader nieoczekiwanie 
oświadczył, że  rozważa, o ile to 
możliwe, zakup Klubu. 
I historia kołem się toczy.  Klub 
sportowy powstał w 1921 roku, 
założył go głowny akcjonariusz 
i dyrektor  wiedeński przemysło-

wiec Peter Westen na terenach 
Czarnej Góry która była wła-
snością fabryki. Obecny zarząd 
i między innymi pan Cader chcą 
związać się z klubem co dobrze 
wróży na przyszłość.

 v Jan Wirek

SPORT

 PiŁKarsKi KlUB sPOrTOWY iKs
POzYsKaŁ nOWegO sPOnsOra !!!
W dniu 10.10.2013r.została podpisana umowa pomiędzy IKS-em, a OFNE 
EMALIA S.A., na razie na okres jednego roku. W okresie trwania umowy 
Klub będzie nosił nazwę IKS-OFNE EMALIA S.A. Pozyskał więc sponsora, 
któremu bardzo zależy na rozwoju sportu na terenie  naszego miasta i gminy. 
Pomoc dla Klubu o tak dużych tradycjach,historii , osiągnięciach, pozwoli 
młodzieży uzyskać lepsze rezultaty.

Reklamy
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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

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

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

Informacje, Reklamy
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1. Konkurs przeznaczony jest dla absolwentów i byłych 
pracowników Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest napisa-
nie pracy, której tematem byłyby wspomnienia szkol-
ne związane ze Szkołą Podstawową w Bolesławiu. 
Forma pracy dowolna, np. opowiadanie, anegdota itp. 

3. Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie 
osoby spełniające powyższe warunki bez względu 
na miejsce obecnego zamieszkania. 

4. Pracę w postaci maszynopisu, wydruku lub czytelne-
go rękopisu w formacie A4 należy złożyć do dnia 30 
listopada 2013 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej 
w Bolesławiu lub nadesłać na adres Szkoły: 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 
w Bolesławiu ul. Główna 96 32-329 Bolesław 

5. Praca konkursowa nie może być wcześniej publi-
kowana ani nagradzana w innych konkursach. 

6. Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie imię 
i nazwisko autora, wiek, adres i telefon, ewentualnie 
adres e-mailowy. 

7. Osoby nadsyłające swoje prace wyrażają zgodę 
na publikowanie i prezentowanie ich w dowolnej 
formie bez honorarium. Wyrażają też zgodę na prze-
twarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 
konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych 

z dn. 29 sierpnia 1997 r. D.U. Nr 133, poz. 833 
z późniejszymi zmianami.) 

8. Organizatorami konkursu są: 
• Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica 

w Bolesławiu 
• Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bole-

sławiu. 
9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac kon-

kursowych. 
10. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powo-

łane przez organizatorów. 
11. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 13 grud-

nia 2013 r. w czasie uroczystych obchodów 75-lecia 
istnienia Szkoły. 

12. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wyniku 
konkursu listownie lub telefonicznie przynajmniej 
7 dni wcześniej niż oficjalne ogłoszenie wyników . 

13. Nagrodzone w konkursie będą trzy pierwsze miej-
sca. Najlepsze prace zostaną także opublikowane 
na łamach Bolesławskich Prezentacji. 

14. Udział w konkursie oznacza akceptację wszystkich 
punktów niniejszego regulaminu. 

15. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie 
decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.

REGULAMIN KONKURSU „MOJA SZKOŁA WE WSPOMNIENIACH” 

Młodzi turyści pod opieką swoich nauczycieli i dwóch przewodników z Klubu Ilkussia przeszli 
przepiękną o tej porze roku Doliną Sąspowską i Doliną Prądnika. Pokonali trasę 8 km z Sąspowa 
do Ojcowa. Poranne mgły wypełniające doliny przypomniały, że nadchodzi jesień ze swoimi 
krótkimi pochmurnymi i dżdżystymi dniami. Ale około południa gdy Słońce rozgrzało powietrze 
i mgły ustąpiły, oczom uczestników ukazały się  kolorowe czerwono-żółto-brązowe zbocza Doliny 
Prądnika. Rajd odbył się 12 października 2013 r. w sobotę w piękny dzień Polskiej Złotej Jesieni.

 v Urszula Słaby

rajd na zaKOńczenie  
sezOnU TUrYsTYcznegO
Żegnając sezon turystyczny uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Olkuszu, Szkoły Podstawowej w Braciejówce, Gimnazjum nr 4 
w Olkuszu, Publicznego Gimnazjum w Bolesławiu i Zespołu Szkół 
w Podlipiu uczestniczyli w rajdzie po Ojcowskim Parku Narodowym.

Wernisaż WYsTaWY OdnOWiOnYch  
dzieŁ WŁadYsŁaWa WOŁKOWsKiegO
Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zaprasza na wystawę prezen-
tującą efekty projektu Konserwacja Eksponatów z Kolekcji Wikliny 
Władysława Wołkowskiego realizowanego w ramach programu 
Dziedzictwo Kulturowe - Priorytet 2 - Wspieranie Działań Muze-
alnych. Wernisaż odbędzie się w piątek 18 października 2013 r. 
o godz. 18.00 w Pawilonie Wystawienniczym MOK.
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a zrealizowany w partnerstwie z Akademią 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
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KINO ZBYSZEK
17 X - godz. 19.00 • 18-19 X, 21-23 X - godz. 17.00; 

20 X - godz. 11.00 • 21-23 X  GODZ. 17.00
OgÓlnOPOlsKa PreMiera FilMU
„WaŁęsa. czŁOWieK z nadziei”

DRAMAT BIOGRAFICZNY PROD. POLSKIEJ
Cena biletu: piątek-niedziela - 16.00 zł, 14.00 zł;  

poniedziałek - czwartek 14.00 zł, 12.00 zł

18 -22 X - godz. 19.30 
„diana” 

DRAMAT BIOGRAFICZNY PROD.SZWECJA/USA/W. BRYTANIA  
Cena biletu - 14.00 zł , 12.00 zł

25-30 X godz. 17.00
„W iMię...”

DRAMAT OBYCZAJOWY PROD. POLSKIEJ
Cena biletu: 14.00 zł, 12.00 zł

25-29 X  godz. 19.00
„jOBs”

DRAMAT BIOGRAFICZNY PROD. USA
Cena biletu: 14.00 zł, 12.00 zł

MOK OlKUSZ
17.10. GODZ. 17.00

PROF. DR HAB. ANTONI JACKOWSKI - „KRAKÓW KOLEBKĄ POLSKIEJ 
GEOGRAFII” - WYKŁAD W RAMACH OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU 

TRZECIEGO WIEKU

18.10. GODZ. 18 00
WYSTAWA PREZENTUJĄCA EFEKTY PROJEKTU „KONSERWACJA  

EKSPONATÓW KOLEKCJI WIKLINY WŁADYSŁAWA WOŁKOWSKIEGO” 
REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU DZIEDZICTWO KULTURO-

WE  – PRIORYTET 2 – WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH

20.10. GODZ. 17.00
KONCERT PAPIESKI

22.10.
SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WYKONANIU 

KATOLICKIEGO TEATRU EDUKACJI Z KRAKOWA

24.10. GODZ. 17.00
WYKŁAD W RAMACH OLKUSKIEGO  
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

25.10. GODZ. 17.00
WYJAZD DO KRAKOWA NA OPERĘ „WESELE FIGARA”

29.10. GODZ. 8.30, 10.00
„BAJKA O KOMPUTEROWYM RYCERZU”

GODZ.11.40 - „ŚWIAT ROBOTÓW”
SPEKTAKLE TEATRALNE DLA DZIECI 

W WYKONANIU TEATRU OCH-ART Z WROCŁAWIA

31.10. GODZ. 12.00
PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ DLA MŁODZIEŻY 

„RACK ÒWISKO”

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

DEBATA 
„Rynek jako bezpieczna strefa”
Olkuska policja 28. października 2013 
roku o godzinie 16.00 w auli Komendy 
Powiatowej Policji w Olkuszu przy  
ul. Jana Pawła II 32 organizuje debatę 
społeczną „Rynek jako bezpieczna 
strefa”.  

Do uczestnictwa w debacie  
zapraszamy wszystkich  

zainteresowanych tą problematyką.

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz 

tel. 32 754 56 70

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

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

Wielki finał projektu Scena Otwartych Uczuć

Finał rozpoczął prezes Zarządu Stowa-
rzyszenia pan Wiesław Pietras witając 
przybyłych na uroczystość gości oraz 
zaznaczając jak ważne i potrzebne jest 
realizowanie projektów, w których osoby 
niepełnosprawne mogą zaprezentować 
swoje talenty. Projekt zakładał przy-
gotowanie etiud teatralnych pod okiem 
specjalistów. Z grupą chrzanowską pra-
cował aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu 
i wykładowca na Wydziale Aktorskim 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
we Wrocławiu, pan dr Przemysław Kania 
oraz pedagog i wychowawca podopiecz-
nych Domu Dziecka 
w Chrzanowie Iwona Kania. Uczestnicy 
przygotowali specjalnie napisaną adapta-
cję „Skąpca”. Oprócz osób, które wystę-
powały na scenie ważną rolę spełniła 
reszta uczestników, która pomagała jako 
montażyści, garderobiane i rekwizytorzy. 
Grupa olkuska prowadzona przez aktorkę 
Teatru Zagłębia w Sosnowcu oraz Teatru 
Muzycznego w Gliwicach panią Beatę 
Deutchman oraz pedagoga Annę Ślęzak, 
przygotowała „Kopciuszka”. 
Osoby niepełnosprawne mogły poczuć 
się jak na profesjonalnej scenie, ponieważ 
warunki sceniczne (scena, profesjonal-
ne oświetlenie, mikroporty, mikrofony 
zbiorcze i nagłośnienie) były w ZS nr 3 
do dyspozycji. Trenerzy zadbali o to, aby 
spektakle były zagrane w zawodowych 
kostiumach oraz  z rekwizytami wypo-
życzonymi z magazynu Teatru Zagłę-
bia. Część scenografii oraz rekwizytów 
uczestnicy wykonywali sami podczas 
trwanie prób. Swoją pomoc w organiza-
cji finału zaoferował Klub Ośmiu, czyli 
grupa wolontariuszy działająca w „eko-
nomiku”. 
Obecni na widowni koledzy i koleżanki, 
rodziny i bliscy, zaproszeni goście okla-
skiwali aktorów 
i nagradzali ich brawami za wysiłek oraz 
odwagę jaką się wykazali.  Finał pro-
jektu zaszczyciła swą obecnością pani 
Ewa Barzycka dyrektor Wydziału Poli-
tyki Społecznej Starostwa Powiatowego 

w Olkuszu. Na koniec imprezy Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia podziękował 
za pomoc w zorganizowaniu projektu 
Pani  Annie Kwaśniewskiej dyrektor ŚDS 
w Olkuszu i Pani Dorocie Kośmider – 
dyrektor CUS w Chrzanowie oraz wolon-
tariuszkom z obu ośrodków, po czym 

wszystkich zaprosił na poczęstunek.
Fantastyczna atmosfera i zaangażowanie 
w działania sceniczne, o którym mówili 
trenerzy powinno być zachętą do składa-
nia tego typu projektów i angażowaniu 
podopiecznych różnych ośrodków.

4 października 2013 roku w Auli Zygmuntowskiej Zespołu Szkół nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu, 
odbył się wielki finał projektu Scena Otwartych Uczuć. Stowarzyszenie na Rzecz Zrównowa-
żonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ,,KLUCZ’’ z Kolbarku zaproponowało i przygoto-
wało  podopiecznym Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie oraz Środowiskowemu Domu 
Samopomocy w Olkuszu, projekt nastawiony na aktywizację społeczną osób niepełnospraw-
nych, współfinansowany z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
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AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

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

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

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

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

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

FIRMA BUDOWLANA

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

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

• 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

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

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

www.maxirent.pl     biuro@maxirent.pl

Warsztat mechaniczny:

POlicja
• 13.10. Policjanci z Olkusza zatrzymali sprawcę 

rozboju i odzyskali skradziony telefon. Policjan-
ci olkuskiej patrolówki zatrzymali 26. letniego nie-
trzeźwego mieszkańca Olkusza, który poprzez użycie 
siły i grożenie pozbawieniem życia, doprowadził do 
stanu bezbronności mężczyznę, któremu następnie 
ukradł telefon. Pokrzywdzony to 34-etni olkuszanin. 
Do zdarzenia doszło około godz. 20.30 w okolicach 
Carrefoura. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, 
po penetracji pobliskiego terenu, zatrzymali sprawcę 
rozboju i  odzyskali skradziony telefon. Zatrzymany 
mężczyzna trafił za kratki policyjnego aresztu.

• 12.10. Potrącenie 12-latka w  Olkuszu.  
Na ul. Kantego chłopiec pochłonięty grą w  piłkę 
wybiegł za nią, gdy ta znalazła się na jezdni. Wpadł 
wprost na nadjeżdżającego Fiata Stilo, którym kiero-
wała młoda mieszkanka Bukowna. Małoletni z ogól-
nymi obrażeniami ciała i głowy został przewieziony 
do szpitala w Prokocimiu.  

• 12.10. Śmiertelny wypadek w  Podchybiu. 
W minioną sobotę na DW794 w Podchybiu doszło 
do tragicznego wypadku drogowego. Około godziny 
18.30 31-letni mieszkaniec Strzegowej, który kiero-
wał Fordem Transitem potrącił pieszego idącego po-
boczem jezdni. W  wyniku zdarzenia 40-mężczyzna 
poniósł śmierć na miejscu. Kierujący samochodem 
był trzeźwy. W tym roku w powiecie olkuskim to trze-
cia śmiertelna ofiara wypadku drogowego.

• 08.10. Kradzież samochodu w  Olkuszu. Nie-
ustalony do chwili obecnej sprawca z parkingu osie-
dlowego przy ul. Korczaka w Olkuszu po uprzednim 
przełamaniu zabezpieczeń ukradł samochód marki 
Seat Ibiza. Wartość strat na szkodę mieszkańca Ol-
kusza oszacowano na kwotę 17.600 złotych. 

• 06.10. Siekierą zniszczył wiatę nowo wybudo-
wanego przystanku w  Krzywopłotach. Błyska-
wiczna reakcja policjantów z  Klucz przyczyniła się 
do ujęcia sprawcy zniszczenia przystanku w Krzywo-
płotach. Patrol policji, który przyjechał na miejsce 
zdarzenia zapobiegł dalszym aktom wandalizmu. 
Szalejącego z siekierą, nietrzeźwego mężczyznę po-
licjanci zatrzymali w policyjnym areszcie. Jest nim 
44-letni mieszkaniec Gór Bydlińskich. 

• 05.10. Olkusz - spłonął samochód. 5. Policjanci 
olkuskiej patrolówki podczas patrolu na Os. Pakuska 
ujawnili płonący samochód marki Ford Mondeo. Na 

miejsce przybyła załoga straży pożarnej, która ugasi-
ła palący się pojazd. Właściciel forda poniósł straty 
w wysokości 5800 złotych. Policja ustala przyczyny 
pożaru.

• 05.10. Włamanie do samochodu w  Zadrożu. 
Mieszkanka Sułoszowej zawiadomiła o włamaniu do 
jej samochodu marki Honda. Nieustalony do chwili 
obecnej sprawca dostał się do środka poprzez wy-
bicie tylnej szyby. Pokrzywdzona straciła torebkę, 
telefon oraz dokumenty.  

• 04.10. Olkusz. Sprawcy pobicia w rękach poli-
cji. Policjanci olkuskiej patrolówki zatrzymali dwóch 
sprawców pobicia, 17-latków z  Olkusza. Zdarzenie 
miało miejsce na ul. Nullo. Zaatakowani mężczyźni 
to ojciec i syn, obaj mieszkańcy Olkusza. Chcieli oni 
wyprosić dwóch młodych mężczyzn z terenu prywat-
nej posesji. Ci w odwecie napadli na pokrzywdzo-
nych bijąc ich kijami. Jeden z pokrzywdzonych ma 
złamaną przegrodę nosową. 

• 03.10. Pożar budynku gospodarczego w  Bu-
kownie. W  Bukownie przy ulicy Sławkowskiej na 
terenie prywatnej posesji doszło do pożaru budynku 
gospodarczego. W  pomieszczeniu znajdowały się 
narzędzia gospodarcze i drewno na opał. Na miejscu 
zdarzenia przeprowadzono oględziny. 

• 03.10. Pożar w jednym z mieszkań na osiedlu 
Słowiki w  Olkuszu. Do kolejnego pożaru doszło 
w Olkuszu na ul. Ściegiennego. Z nieustalonych do 
chwili obecnej przyczyn spłonęło jedno z mieszkań 
na osiedlu Słowiki. Poszkodowany to 60-letni olku-
szanin. Mężczyzna został przewieziony do szpitala 
w Krakowie.

• 03.10. Kradzież pojazdu w Bolesławiu. Z parkin-
gu przy ul. Kluczewskiej w Bolesławiu nieustalony do 
chwili obecnej sprawca ukradł Mercedesa Sprintera 
wraz z dokumentami oraz szlifierką kątową. Wartość 
strat około 30000 złotych na szkodę mieszkańca Ja-
worza (powiat bielski).

• 03.10. Olkuscy kryminalni zatrzymali sprawcę  
rozboju, który był poszukiwany listem gończym. 
Na Os. Słowiki około godziny 18.00 mieszkaniec 
Chechła został uderzony i odepchnięty w momencie 
wsiadania do swojego pojazdu przez nieznanego mu 
mężczyznę, który z deski rozdzielczej ukradł mu 30 
złotych. Policjanci wydziału kryminalnego pracują-
cy nad tą sprawą ustalili i 8 października zatrzymali 

sprawcę tego rozboju. 33-letni olkuszanin, wielo-
krotnie karany za przestępstwa z użyciem przemocy, 
oszustwa, przestępstwa przeciwko mieniu. Mężczy-
zna ten za popełnione przestępstwa poszukiwany był 
listem gończym wydanym przez olkuski sąd. Wczoraj 
został przewieziony do Zakładu Karnego w Wadowi-
cach.

• 02.10. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego wła-
mywacza. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, iż 
w  jednym z  budynków mieszczących się przy ul. 
Piłsudskiego w  Olkuszu przebywa nieznana osoba. 
Podczas penetracji obiektu, policjanci wraz z  do-
zorcą zauważyli mężczyznę z plecakiem. Okazał się 
nim 36-latek, bez stałego miejsca zameldowania. 
W  plecaku mężczyzny policjanci znaleźli 41 sztuk 
okuć drzwi i okien z metalu. Mężczyzna przyznał się, 
iż pochodzą one z tego budynku, do którego włamał 
się poprzez wyłamanie okna. W jego organizmie było 
prawie 3 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzy-
many w policyjnym areszcie. Przed sądem odpowie 
za kradzież z włamaniem. 

• 26.09. Sprawcy rozboju w Bukownie zatrzyma-
ni.Policjanci z  tamtejszego komisariatu otrzymali 
poufną informację, że pod koniec września w  Bu-
kownie w  rejonie ulicy Szkolnej miał miejsce roz-
bój, o którym nie powiadomiono policji. Policjanci 
ustalili, iż jeden z  mieszkańców tej miejscowości 
26. września 2013 roku spożywał alkohol z dwoma 
znajomymi. W  pewnym momencie kompani od 
kieliszka zaczęli zachowywać się w  stosunku do 
pokrzywdzonego agresywnie, żądali wydania złotej 
obrączki, grożąc mu odcięciem palca. Sprawcy po-
bili pokrzywdzonego oraz wybili mu ząb. Skradzioną 
obrączkę za kilka dni wstawili do lombardu. Policjan-
ci zatrzymali dwóch sprawców tego rozboju, miesz-
kańców Bukowna w wieku 30 i 36 lat, którzy trafili za 
kratki policyjnego aresztu.

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze

i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

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

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

sPrzedaM dOM W sŁaWKOWie  
PrzY Ul. WrOcŁaWsKiej 26  

O POWierzchni 156 m2 
na działce budowlanej o powierzchni 19 arów. 

Dom z cegły, ocieplony. 
cena 320 000 Pln 

W rozliczeniu może być mieszkanie 3 pokojowe w Olkuszu. 
tel. 537-725-394, 798-933-103

Dziękujemy Państwu za pomoc  
w poszukiwaniach zaginionej Iwetty Tyńskiej. 

Wczoraj, w Olkuszu, znaleziono ciało 
zaginionej kobiety. Policja ustala przyczynę 
i okoliczności jej śmierci. Materiały w tej 

sprawie skierowano do olkuskiej prokuratury 
celem wszczęcia śledztwa.
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w części lub całości bez jego zgody.

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

rolnicze oraz budowlane JCB.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie 
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie 

dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności 
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując 

rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. 
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję 

jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego 
na południu Polski. 

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

Krzysztof Augustowski
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

STOPNICA

Związek Strzelecki Rzeczypospolitej ogłasza  

Jesienny Nabór na "STRZELCA"
Zapraszamy młodzież w wieku szkolnym (od 16 lat)  

oraz rezerwistów WP, pasjonatów wojskowości, militaiów,  
sportów strzeleckich,survivalu, sportów obronnych, ASG.

Werbunek do Drużyn prowadzą: 
Drużyna Bukowno - chor. Z.S. Mateusz Jedynak  
Drużyna Olkusz - chor. Z.S. August Pasztaleniec 

Rekrutacja trwa od 23.09.13 do 18.10.13 
Grupa Militarna Strzelec - www.strzelec.olkusz.pl 

kontakt: 
strzelecrzeczypospolitej@gmail.com 

strzelecolkusz@wp.pl

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

CZY JA JESTEM MALKONTENTEM?
Tak wiele dzieje się  ostatnio wokół nas. Kolekcjonerzy mają pole do popisu. 
Powinienem tu i teraz pisać o nowościach banków. Całe mnóstwo nowych 
monet. Ciekawostkach na aukcjach krajowych i zagranicznych. Nowości 
poczt na świecie wprowadzają w zachwyt i ekstazę. I zapewne tylko to 
miałbym na ustach, gdybym był w  innym miejscu i czasie. Jedna jest 
jak zwykle u nas. Dotychczas unikałem jakichkolwiek pesymistycznych 
zdarzeń i faktów. Daleki też byłem od „propagandy sukcesu”. Jednakże 
ostatnio zostałem już całkowicie wytrącony z równowagi myślowej przez 

„naszą kochaną pocztę polską”. Piszę z małej litery, bo inaczej już nie 
potrafię. Od kilkunastu lat prenumeruję pismo kolekcjonerskie „Munzen 
Revue”. Miesięcznik (nie jest to pseudo reklama). Otrzymywałem go jak 
większość prenumeratorów – za pośrednictwem poczty. Oczywiście do 
skrytki pocztowej (posiadam ją od lat). Jakiś rok temu, pomimo zapłaconej 
prenumeraty, pismo do mnie nie docierało. Pomyślałem sobie, jakieś 
zamieszanie w  redakcji lub firmie dystrybucyjnej. Trudno. Poprosiłem 
wydawcę o dopilnowanie wysyłki na mój adres. Okazało się, że pismo 
jest systematycznie wysyłane i nie ma możliwości bym został pominięty 
w rozdzielniku (jak to u Niemców – „ordung ist ordung”). Zwróciłem się 
do pracownika poczty, że coś jest nie tak. Jakiś czas bez odzewu, aż tu 
nagle w skrytce jest egzemplarz mojego miesięcznika. Co ciekawe, razem 
z fakturą za prenumeratę. Pomyślałem sobie, i chyba nie bez racji, że ktoś, 
kto mi to pismo zabierał, postanowił dać mi szansę zapłacenia za niego. 
I dobrze. Przez kilka miesięcy otrzymywałem już pismo systematycz-
nie. Od miesiąca jednak, znów do akcji wkroczył tajemniczy wielbiciel 
kolekcjonerstwa i mojego miesięcznika (potrzebnego mi do pracy) brak 
w mojej skrytce pocztowej. Zwróciłem się do dyrekcji poczty, ale brak 
odzewu. Nie wiem, czy u nas w kraju już zawsze tak będzie – inaczej niż 
na całym świecie ?
Spędziłem w swoim życiu trochę czasu poza granicami kraju. Coś tam 
zobaczyłem, czegoś się tam nauczyłem, jednak zawsze twierdziłem, że 
swoje siły i umiejętności powinniśmy wykorzystywać w swoim kraju, 

żeby kiedyś nasze dzieci i wnuki miały lepszą przyszłość. Ale jak pomyślę 
sobie, że sami tego nie chcemy, to robi mi się słabo. Bo co przyjdzie komuś 
z ukradzionego elementarza japońskiego, jeśli ten ktoś nie ma zamiaru 
uczyć się tego języka ? Nic. Natomiast mały Japończyk został pozbawiony 
możliwości uczenia się podstaw swojej tożsamości. Czy to, że odczuje, że 
ukradziono mu coś na początku swojej drogi życia, wpłynie pozytywnie 
na jego myślenie, czy negatywnie ? Odpowiedź jest tylko jedna. Już od 
początku zacznie być wkurzony. 
Dlaczego u nas w kraju, ponad 20 lat „po rewolucji” jeszcze toleruje się 
dziadostwo i złodziejstwo. Nawet w PRL nie było czegoś takiego. Dzisiaj 
przy rozwiniętej technice i możliwości kontrolowania całych cykli prze-
pływu informacji i Reczy, dalej toleruje się złodziejstwo i brakoróbstwo. 
Jak mamy zmieniać zdanie o „poczcie polskiej” na lepsze, skoro widzimy, 
że to jest instytucja nie reformowalna. Od zawsze tam ginęły przesyłki 
(a pracowałem przed laty na poczcie), i tak już pozostało. Czemu nie zdarza 
się to w firmach kurierskich. Firmy które nie zostały zlikwidowane po 
PRL i nie przekształcone w prywatne przedsiębiorstwa, dalej kierują się 
zasadami z „wczesnego Gomułki” (nie ubliżając Gomółce). Zamówiłem 
kiedyś w młodości wystawny obiad i piwo w restauracji (a  tak – było 
mnie stać) i poprosiłem o rachunek. Przyszedł kelner i położył rachunek 
opiewający na dwa złote. Na moje zdziwienie odpowiedział: Szef pieprzy 
moją żonę to ja pieprzę jego interes. Analogia nasuwa się sama. Czy my 
w XXI wieku musimy tolerować takie sytuacje. Czy trudno dyrektorowi 
instytucji znaleźć winnego „dziadostwa” jakie robi firmie ? Bo cóż to 
jest innego. Bo nie robi się tego z głodu ani z biedy. Jak tu mieć litość 
i tolerancję dla tego typu ludzi. 
Pomijam już fakt, za co bierze pieniądze kierownik czy dyrektor tak wiel-
kiej placówki jak poczta w Olkuszu. Trudno upilnować tych kilkunastu, 
a nawet kilku ludzi ? Chyba nie. Jak to się dzieje, że odpowiedzialni ludzie 
za swoją pracę są nieświadomi tego co się wokół nich dzieje, choć za to 
im płacą ? Przypomina mi to zdarzenie z przed kilku lat kiedy okradziono 

mój sklep. Ja już po kilku dniach 
odkupiłem skradzione walory od 
pasera, a policja przez miesiące 
nie mogła dojść co się z tym stało. 
Czy znów sami musimy egzekwo-
wać swoje prawa, bo ktoś, kto za 
to bierze od nas pieniądze, ma to 
gdzieś. To ja mam powiedzieć pani 
dyrektor, kto kradnie. Jeśli nie pozo-
stawi mi wyboru, zrobię to, ale już 
publicznie. Bo złodziej jest złodzie-
jem, ale ten co go toleruje, wydaje 
mi się, że zasłużył na większą karę. 
Olkusz jest małym miastem. Jeśli 
się tu mieszka chociaż kilka lat, to 
wszyscy mniej lub więcej się znają 
i trudno mieć jakieś tajemnice. A już 
o ukryciu czegokolwiek nie ma mowy.
Najbardziej drażni fakt, że w dzisiejszych trudnych czasach, nie staramy się 
o tę odrobinę uczciwości. Całe miasto mówi o jakimś dziadostwie, a osoby 
tym najbardziej zainteresowane udają, że nic się nie dzieje. Czemu więc 
potem mają pretensje o utratę miejsc pracy, stanowisk ? Czemu to zawsze 
winni są „Oni”, a my sami nie ? Nie wiem czy jestem malkontentem, ale 
krew mnie zalewa jak widzę na każdym kroku „olewanie” tych zasad jakie 
wpajali nam rodzice. Czy to jest to, o co w życiu chodzi ? Mam nadzieję, 
ze nie. Przepraszam za wyrażenia, ale nie mogłem inaczej. 
Obiecuję, że następnym razem będzie pozytywnie i radośnie, bo mimo 
wszystko we mnie jest wiara w sens tego, że nie jesteśmy w sumie źli. 
Na pocieszenie znaczek z L. Wałęsą (w obiegu od 29.09.2013), bo mimo 
wszystko, że nie dał obiecanych 100 milionów, to jest jednym z niewielu 
po roku 1989, o którym warto pamiętać.
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F.H.U. MAX-TRANSF.H.U. MAX-TRANS

GOSPODARKA ODPADAMIGOSPODARKA ODPADAMI
Świadczymy usługi dla  klientów indywidualnych  oraz �rm. 

związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 
Świadczymy usługi dla  klientów indywidualnych  oraz �rm. 

związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 

MASZ PROBLEM Z ODPADEM? ZADZWOŃ DO NAS - POMOŻEMY!!!MASZ PROBLEM Z ODPADEM? ZADZWOŃ DO NAS - POMOŻEMY!!!

Odbieramy odpady:

MYŚL NA ZIELONO!

NASZE BIURO:

Olkusz, ul. Kluczewska 2
Tel./ Fax (32) 74 74 764

Tel. 506 160 450, 537 003 740

Pełna lista odpadów na naszej stronie internetowej:

www.fhumaxtrans.pl

ODPADOWA PAPA
GRUZ CEGLANY
GRUZ CERAMICZNY
GRUZ BETONOWY
ODPADY Z REMONTÓW 
 I PRZEBUDÓW DRÓG
GLEBA, ZIEMIA W TYM KAMIENIE
ASFALT I ODPADY ZAWIERAJĄCE SMOŁĘ
ODPADY PRODUKCYJNE - PRZEMYSŁOWE

FHU Max-Trans prowadzi sprzedaż kruszyw i materiałów budowlanych (gips): 

• Piasek żużlowy 0 mm - 8mm
• Żużel 0 mm - 80 mm

• Gips - (syntetyczny-budowlany), Popiół lotny
• Gruz ceglany - betonowy, frez asfaltowy

Kruszywa te mogą być stosowane jako tańszy  zamiennik kruszyw naturalnych. 
Kruszywa posiadają atesty i rekomendacje.

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


