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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

M
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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

OLKUSZ, ul. Rabsztyńska 67
tel. 501 510 104, 501 510 105

NAJTAŃSZE
GONTY BITUMICZNE!

 OKNA

 RYNNY

30% na wszystkie modele

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 

SKUPUJEMY WSZYSTKIE 
AKCESORIA DZIECIĘCE 

TEl. 510 190 038
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OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 r. 
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OLKUSZU
Tegoroczna IV edycja  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – OTK 2012 odbywała się w dniach                                       

15-21 październik 2012 r., pod hasłem: „Praca: zawód czy kompetencje?”.
Jest to impreza, która odbywa się od 2009r. 

z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców Szkolnych                          
i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej pod patro-
natem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Ministra Edukacji Narodowej  i  poświęcona jest 
promocji  nowoczesnego poradnictwa zawodowego 
w obszarach edukacji i pracy.

Jak co roku Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu  
dołączył do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 
Doradcy zawodowi z Centrum Aktywizacji Zawo-
dowej  Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu przy-
gotowali   dwudniowy  program.

W dniu 15 października 2012r. doradcy zawodo-
wi przeprowadzili warsztaty dla osób bezrobotnych za-
rejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Ol-
kuszu pod nazwa: „Odkryj Twój osobisty  potencjał”.

Drugi dzień  19.10.2012 r. skierowany był do 
uczniów szkół gimnazjalnych  z Powiatu Olkuskie-
go. Spotkanie gościnnie odbywało się na Auli Ze-
społu Szkół nr 3 w Olkuszu.

Mottem tego dnia był „ZAWODOWY  
ROLLERCOASTER” czyli Zawodowy zawrót 
głowy. Zaproszeni pracodawcy zaprezentowali 
swoje profesje oraz przekonywali jak  można połą-
czyć w jedno zawód  i kompetencje. 

Zaprezentowano takie zawody jak: kosmetyczka, 
fryzjer, kucharz, policjant, dietetyczka, weterynarz. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz 
połączony  z krótką lekcją historii przedstawiony 

przez właściciela firmy zajmującej się wyrobem  
i sprzedażą wyrobów historycznych . 

„Zawodowy Rollercoaster” umożliwił 
uczniom  gimnazjum zapoznanie się z tajnikami 
różnych zawodów, co w przyszłości na pewno uła-
twi im wybór dalszej drogi kształcenia i połączą 
w jedno zawód   i kompetencje.
Dyrekcja oraz pracownicy Powiatowego Urzędu 

Pracy w Olkuszu życzą wszystkim trafnych  
wyborów zawodowych i aby wykonywany 

w przyszłości zawód wykonywali kompetentnie.
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Powiatowy serwis informacyjny

Odpowiedź na zagrożenie  
współczesności w Rabsztynie
W poniedziałek, 29 października br., Wydział Polityki Społecz-

nej i Promocji Starostwa Powiatowego w Olkuszu zorganizował 
szkolenie pt. „Odpowiedź na zagrożenie współczesności - uza-
leżnienia niechemiczne wśród młodzieży szkolnej”. 

O infoholizmie, fonoholizmie, 
patologicznym hazardzie (cyberga-
mes), patologicznym „shoppingu” 
czy zaburzeniach w odżywianiu 
młodzieży mówił Tomasz Zakrzew-
ski - ekspert i praktyk z wieloletnim 
doświadczeniem w Krajowym Biu-
rze ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii przy Ministerstwie Zdrowia RP. 
W spotkaniu, które odbyło się w sali 
konferencyjnej restauracji „Zamek” 
w Rabsztynie, udział wzięli dyrekto-
rzy szkół działających w Powiatowej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
Obecny był także przewodniczący 
Rady Powiatu Krzysztof Dąbrowski, 
zarazem dyrektor Gimnazjum im. 
Legionistów Józefa Piłsudskiego 
w Bydlinie.

Oprócz tego w szkoleniu uczest-
niczyli dyrektorzy: Agata Knapik 
z olkuskiego SANEPID-u i Domini-
ka Sobera z Ośrodka Terapii Uzależ-
nień w Jeżówce oraz przedstawiciele 
służb mundurowych. Na całością 
czuwała dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej i Promocji Ewa Barzycka 
ze swoją zastępczynią Anną Curyło-
-Rzepką oraz pracownikami.

GPT
foto: Marta Piątek 

Zapraszamy na Święto Niepodległości 
Rada i Zarząd Powiatu zapraszają wszystkich mieszkańców 11 listopada 2012 

r. na uroczyste obchody Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Program uroczystości: 
9:45 

Zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych  
na płycie Rynku w Olkuszu; 

10:00 
Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice  

Mn. pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu; 
11:15 

wystąpienie Starosty Olkuskiego, składanie kwiatów  
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Dąbrowski, 
Starosta Olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski.

 Nowa ustawa, która po-
wstała z inicjatywy Minister-
stwa Środowiska określa m.in. 
zadania gminy oraz obowiązki 
właścicieli nieruchomości, do-
tyczące utrzymania czystości i 
porządku. W myśl tych zapisów 
jednostki samorządu teryto-
rialnego obejmują wszystkich 
właścicieli nieruchomości na 
swoim terenie systemem gospo-
darowania odpadami komunal-
nymi. Ministerstwo Środowiska 
określiło minimalny zakres 
frakcji odpadów (papier, me-
tal, tworzywa sztuczne, szkło i 
opakowania wielomateriałowe 
oraz odpady komunalne  ule-
gających biodegradacji, w tym 
odpady opakowaniowe ulegają-
cych biodegradacji), które mu-
szą być obowiązkowo zbierane 
w ramach selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 

- Wprowadzenie w życie 
tych rozwiązań będzie wią-
zało się wprost ze wzrostem 
biurokracji, gdyż potrzeba bę-
dzie zatrudnić w całej Polsce  
nowe osoby do administro-

wania specjalnym systemem, 
za co oczywiście będą musieli 
zapłacić wszyscy mieszkańcy. 
Problemem będzie też recy-
kling, który ma być prowa-
dzony na 6 frakcji. Już dziś 
szacuje się, że średnio kosz-
ty opłat ponoszonych przez 
mieszkańców za wywóz śmie-
ci wzrosną dwukrotnie w po-
równaniu do obowiązujących 
stawek. Po raz kolejny wpro-
wadzony został przez rządzą-
ca koalicję nowy parapodatek 
zwany „opłatą śmieciowa”, 
który będzie szczególnie moc-
no „uderzał po kieszeni” oso-
by ubogie, starsze, niezamoż-
ne oraz rodziny wielodzietne 
– uważa poseł Jacek Osuch. 

Dziś szacuje się, że opłata za 
śmieci od jednego mieszkańca 
może wynieść nawet 15 zł mie-
sięcznie (jeśli gmina wybierze 
taki system rozliczania). Kwo-
ta ta może by jeszcze wyższa, 
gdy konkurencja na rynku pod-
miotów zajmujących się prze-
twarzaniem odpadów będzie 
niewielka. Poseł Jacek Osuch 

wyliczył, że 5 osobowa rodzina 
będzie musiała zapłacić nawet 
75 zł. miesięcznie za wywóz 
śmieci. – To ogromna kwota 
dla przeciętnej polskiej rodzi-
ny – zauważa parlamentarzysta 
Dziś ta opłata w budownictwie 
wielorodzinnym wynosi o poło-
wę mniej. Olkuski parlamenta-
rzysta PiS w swoim wystąpieniu 
poparł stanowiska licznych sa-
morządów z Polski i zaapelowa-
ło rozłożenie w czasie wejścia w 
życie przepisów. – Dziwi mnie 
bezkompromisowa postawa 
Ministerstwa Środowiska, 
które pomimo  licznych apeli 
samorządowców płynących z 
całej Polski wnioskujących o 
rozłożenie w czasie wejście w 
życie restrykcyjnych przepi-
sów, uparcie broni nie intere-
su obywateli, lecz prywatnych 
firm zajmujących się recyklin-
giem śmieci – zaznacza poseł 
Osuch. 

 v Łukasz Kmita  

Od lipca 2013 roku zmieni się sposób odbioru śmieci od mieszkańców. Według 
znowelizowanej ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach, opłatę 
za wyzów odpadów komunalnych będziemy płacić bezpośrednio do kasy 
samorządu. Gmina będzie odpowiedzialna za ogłoszenie przetargu i wybranie 
podmiotu, który będzie odbierał śmieci od wszystkich mieszkańców. Niestety 
okazuje się, że wprowadzana w ekspresowym tempie ustawa uderzy po kiesze-
niach wszystkich obywateli. Opłaty za śmieci mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie! 
Poseł Jacek Osuch zaapelował w specjalnej interpelacji o przesunięcie terminu 
wejścia w życie nowych przepisów, co najmniej o kilka lat. 

OlKUSZ

Wielka podwyżka opłat za śmieci

Informacje
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Bardzo często służebność miesz-
kania ustanawia się w umowie 
darowizny nieruchomości. Umowa 
darowizny nieruchomości lokalo-
wej (mieszkania), jak i ustanowienia 
służebności muszą zostać zawarte 
w formie aktu notarialnego. Bez 
zachowania tej formy umowa będzie 
nieważna. Uprawnienia wynikające 
ze służebności mieszkania muszą 
być respektowane przez wszystkie 
osoby. Gdyby się tak zdarzyło, że 
w przyszłości mieszkanie przej-
dzie na własność innej osoby, nowy 
właściciel nie ma prawa usunąć 
z mieszkania uprawnionego z tytułu 
takiej służebności. Służebność jest 
wpisywana do księgi wieczystej 
nieruchomości, na której została 
ustanowiona. W dziale III tej księgi 
wpisuje się odpowiednio na czyją 
rzecz została ustanowiona, na jaki 
okres i jakie są warunki jej wyko-
nywania. Księgi wieczyste są jawne, 
a więc każdy może zapoznać się 
z treścią takiego wpisu. 

Uprawniony z takiej służebności 
ma prawo funkcjonować w miesz-
kaniu zgodnie z postanowieniami 
umowy i może przyjąć do niego 
małżonka oraz dzieci małoletnie. 
Inne osoby może przyjąć tylko wte-
dy, gdy są przez niego utrzymywane 
albo potrzebne przy prowadzeniu 
gospodarstwa domowego. Upraw-
niony może korzystać nie tylko ze 
swojego pomieszczenia (przezna-
czonego specjalnie dla niego), ale 
także z pomieszczeń i urządzeń 
przeznaczonych do wspólnego 
użytku mieszkańców budynku 
(mieszkania). Stanowi o tym art. 
302 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 

16, poz. 93 ze zm.). Zakres i sposób 
wykonywania służebności okre-
śla w pierwszej kolejności umowa 
stron. Jeżeli w umowie brak jest 
szczegółowych postanowień regulu-
jących kwestie korzystania z miesz-
kania, wówczas należy odwołać się 
do kryterium osobistych potrzeb 
uprawnionego, przy uwzględnieniu 
zasad współżycia społecznego oraz 
zwyczajów miejscowych. 

Do wzajemnych stosunków 
pomiędzy uprawnionym z tytułu 
służebności, a właścicielem nieru-
chomości stosuje się odpowiednio 
przepisy o użytkowaniu przez osoby 
fizyczne. W konsekwencji upraw-
niony jest obowiązany dokonywać 
napraw i innych nakładów zwią-
zanych ze zwykłym korzystaniem 
z rzeczy, przy czym nie obciąża go 
pełny koszt utrzymania urządzeń 
mieszkania. O potrzebie innych 
napraw powinien niezwłocznie 
zawiadomić właściciela i zezwo-
lić mu na dokonanie potrzebnych 
robót. 

Przy umowie dożywocia - w bra-
ku odmiennego porozumienia - 
obdarowany przyjmuje darczyńcę 
jako domownika, dostarcza mu 
nieodpłatnie wyżywienie, ubrania, 
mieszkanie, światło i opał, zapew-
nia mu odpowiednią pomoc i pie-
lęgnowanie w chorobie oraz zobo-
wiązuje się sprawić mu własnym 
kosztem pogrzeb odpowiadający 
zwyczajom miejscowym. Podobnie 
jak „czysta” służebność mieszkania 
prawo dożywocia jest niezbywalne.

Trzeba pamiętać o tym, iż spo-
rządzanie przez notariusza aktu 
notarialnego umowy darowizny 

wraz z ustanowieniem prawa słu-
żebności dożywotniego zamiesz-
kiwania wiąże się z koniecznością 
opłacenia taksy notarialnej oraz 
opłat za wpisanie nowego właści-
ciela oraz służebności do księgi 
wieczystej nieruchomości. Jeżeli 
do darowizny dochodzi między naj-
bliższymi członkami rodziny, nie 
ma konieczności opłacenia podat-
ku od spadków i darowizn gdyż 
zastosowanie znajdzie całkowite 
zwolnienie podatkowe.

Co ważne, w przypadku umo-
wy darowizny spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego, zawartej oczywiście 
przed notariuszem, darczyńca nie 
może zastrzec dla siebie służebności 
osobistej mieszkania, polegającej 
na prawie do nieodpłatnego i doży-
wotniego korzystania z całości lub 
określonej części lokalu mieszkal-
nego. Służebnością taką, zgodnie z 
art.  285 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - kodeks cywilny,(Dz. U. 
nr 16, poz. 93 z późn. zm.), można 
bowiem obciążyć jedynie nierucho-
mość. Nieruchomościami lokalo-
wymi są lokale mieszkalne, lokale 
o innym przeznaczeniu (użytkowe) 
i garaże, stanowiące odrębną wła-
sność na podstawie umowy, jedno-
stronnej czynności prawnej właści-
ciela nieruchomości albo orzeczenia 
sądu. Nieruchomością lokalową 
będzie dla przykładu mieszkanie 
zakupione od dewelopera, nato-
miast spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego 
nieruchomością nie jest. 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

SŁUŻEBNOŚĆ 
mieszkania dla darczyńcy
Służebność mieszkania jest to ograniczone prawo 
rzeczowe, które daje bardzo szerokie uprawnienia. 
Celem tej służebności jest zapewnienie upraw-
nionemu potrzeb mieszkaniowych. Prawo to jest 
niezbywalne, nie podlega dziedziczeniu i wygasa 
najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego. Może być 
ustanowiona samodzielnie bądź w ramach umowy 
dożywocia (np. w powiązaniu z darowizną)..

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

OlKUSZ

PAMIĘCI ZMARŁYCH

SERAFIN PO OLKUSKU

Już nie urwiemy koła na Kochanowskiego

Śmierć jest nieuchronną kon-
sekwencją egzystencji każde-
go organizmu. Wiemy o tym 
i przez cały czas krąży gdzieś 
w naszej podświadomości, że 
wcześniej czy później to życie 
które znamy, które mniej lub 
bardziej kochamy skończy 
się. Dlatego staramy się wieść 
żywot mniej lub bardziej godny 
w zależności od przekonań.

Zdawać by się mogło, że 
Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny to czas poświęcony 
śmierci, zaduma nad nieuchron-
nością tej jedynej, pewnej rze-
czy, jednak tak naprawdę w tych 
dniach gloryfikujemy właśnie 
życie. Wspominamy drogę do 
świętości tych wszystkich, którzy 
zasłużyli swoim życiem i swo-
imi czynami na wyniesienie na 
ołtarze. Wspominamy z rozrzew-
nieniem, czasem ze łzą w oku, 
a czasem z uśmiechem życie 
naszych bliskich, znajomych - 
wspólne przygody, wspólny czas, 
wspólne chwile. Zatem w istocie 
święto, potocznie zwane świętem 
zmarłych mówi o życiu. 

My katolicy wierzymy w życie 
pozagrobowe, wierzymy, że po 
drugiej stronie jest lepszy świat 
do którego w końcu trafimy, by 
stanąć przed obliczem Najwyż-
szego. Wierzymy że śmierć nie 
jest końcem, ale początkiem 
innego żywota, bardziej war-
tościowego, głębszego pozba-
wionego lęków i kłopotów. 
Wierzymy, a jednak płacze-
my. Rozpaczamy gdy odejdzie 
ktoś bliski, gdy Bóg postanowi 
przywołać do siebie kogoś, kto 
potrzebny jest nam tu na ziemi. 
Płaczemy i pytamy dlaczego? 

Śmierć jest początkiem 
nowego istnienia. Innego życia 
zarówno dla tych co odeszli – 
jeśli wierzyli w to inne życie, 
jak i dla tych co zostali. Żywi 
muszą uporać się z nową rze-
czywistością, musza pogodzić 
się z tym, że chociaż ich świat 
na pewien czas się zatrzymał 
a niekiedy całkowicie zawalił, 
to wszystko wokół trwa i tak czy 
inaczej trzeba wejść w tryby tej 
wielkiej machiny. 

Nasi bliscy zmarli patrzą na 
nas z góry opiekują się nami, 
tak naprawdę nie odeszli na 
zawsze, tylko na chwilę musieli 
wyjść, a nadejdzie czas kiedy 
się z nimi spotkamy. Jeśli w to 
będziemy wierzyć łatwiej nam 
będzie pokonać ból straty. Bo 
nie ważne w co wierzymy, 
w sumie nikt z nas nie wie czy 
umierając nie porzucamy po 
prostu swego ciała, jak niepo-
trzebnego ubrania, aby odro-
dzić się w innej rzeczywisto-
ści w innym świecie, gdzie ci 
których kochamy będą na nas 
czekać.

Dlatego w Święto Zmarłych 
cieszmy się życiem, tym które 
mamy, tym które przeżyliśmy 
z bliskimi nad których mogi-
łami się pochylamy i tym które 
będzie w przyszłości i po dru-
giej stronie...

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

Chociaż ujawnione zachowania 
były skandaliczne, to jednak dziwi 
oburzenie dziennikarzy i polity-
ków, starających się przekonać opi-
nię publiczną, że wyłaniającą się z 
nagranych rozmów rzeczywistością 
są zupełnie zaskoczeni. Doprawdy 
trzeba było być ślepym, aby na każ-
dym kroku nie dostrzegać tego, o 
czym rozmawiali Pan Serafin ze 
swoim przyjacielem. Z przykro-
ścią i żalem trzeba stwierdzić, iż 
od tych obrzydliwych praktyk nie 
jest wolne również nasze miasto. 
Patrząc w przeszłość należy przy-
znać, że jest to przypadłość będą-
ca cechą wszystkich decydentów 
bez względu na ich organizacyjną 
przynależność. Rzadko kiedy ta 
polityczna protekcja szła w parze 

z kompetencjami osób mogących 
z niej korzystać. Jakiś czas temu 
w Radzie Nadzorczej olkuskiej 
komunikacji miejskiej zasiadali 
samorządowcy, których wyuczone 
bądź wykonywane zawody wręcz 
predestynowały do zasiadania w 
tym szacownym gremium. Byli to 
rolnik, kelner, katecheta i plastyk, 
których przydatność do wykony-
wania tej całkiem lukratywnej 
funkcji potęgowała konieczność ich 
poparcia dla utrzymania na stołku 
ówczesnego burmistrza. Tolerowa-
ne od lat zjawisko zaczyna przybie-
rać coraz bardziej bezczelne formy 
i monstrualne rozmiary. Miejsce 
dawnego kolesiostwa zaczyna 
zajmować swoista polityka proro-
dzinna, która i owszem skutecznie 

zmniejsza olkuskie bezrobocie, ale 
tylko w kręgu krewnych i pociot-
ków miejscowych decydentów. 
Szczególnie niepokoi fakt coraz 
większej bezceremonialności opi-
sywanych zachowań, co sprawia, 
że w powszechnym odczuciu stają 
się one najzupełniej normalne, a 
tych, którzy mieliby się odwagę im 
sprzeciwić zaczyna traktować się 
jak skończonych idiotów. Nie napa-
wa również optymizmem milczenie 
w tym temacie miejscowej opozy-
cji, co daje podstawy do przypusz-
czeń, że kiedyś przy szczęśliwszym 
dla niej wyniku wyborów będzie 
również w ten specyficzny sposób 
zmniejszała olkuskie bezrobocie.

 v dr Robert Herzyk

Na Kochanowskiego znajduje się 
spora liczba studzienek kanaliza-
cyjnych, które od kilku lat były 
zapadnięte o kilka lub kilkana-
ście centymetrów w stosunku do 
poziomu jezdni. Na stan drogi 
narzekali zarówno kierowcy auto-
busów komunikacji miejskiej jak 
i okoliczni mieszkańcy. – Tą ulicą 
jeździło się jak slalomem. Trzeba 
było uważać, żeby nie uszkodzić 
amortyzatorów w samochodzie 
– mówi radny Łukasz Kmita, któ-
ry interweniował w tej kwestii 
w olkuskim magistracie. 

Jeszcze w październiku na 
Kochanowskiego odbyła się wizja 
lokalna z udziałem z-cy burmi-
strza Marcina Pietraszewskiego, 
naczelnika wydziału drogowego 
Artura Kocjana i radnego Łuka-
sza Kmity. Przedstawiciele gminy 
wspólnie z wodociągami wyty-
powali studzienki w najgorszym 

stanie. W piśmie do radnego Kmi-
ty Burmistrz Rzepka obiecał jeśli 
pogoda dopisze remont jeszcze 
w tym roku. W miniony wtorek 
przystąpiono do prac. – Nieba-
wem kierowcy odczują  poprawę 
komfortu jadąc tą ulicą. Dzię-
kuję  przedstawicielom gminy 
i wodociągów za przeprowa-
dzenie tych prac jeszcze w tym 
roku – mówi radny Kmita. Ale to 

nie jedyne remonty o jakie wnio-
skował samorządowiec. Wspólnie 
z Posłem Jackiem Osuchem udało 
się przekonać Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad do 
wymiany nawierzchni na DK 94 
przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Kard. 
Wyszyńskiego. Prace, jeśli będzie 
sprzyjająca pogoda mają być wyko-
nane w najbliższych dniach. .

 v TOMB

Pierwsze dni listopada to czas zadumy refleksji i pewnej melancholii. 
Nie trzeba nikomu przypominać co wtedy świętujemy. Wspomnienia, 
tylko tyle zostało nam po ludziach, których niegdyś znaliśmy, kochali-
śmy i w pierwszych dniach listopada ta pamięć jest szczególna. 

Kilka miesięcy temu wszystkie krajowe media z oburzeniem komentowały 
treść rozmowy między peeselowskimi dygnitarzami, dzięki której światło 
dzienne miały ujrzeć karygodne praktyki kumoterstwa czy nepotyzmu 
przy zatrudnianiu osób w spółkach skarbu państwa.

Od kilku dni służby drogowe i pracownicy wodociągów regulują studzienki 
kanalizacyjne na ul. Kochanowskiego w Olkuszu. W październiku w tej 
sprawie interweniował w Urzędzie Miasta i Gminy radny Łukasz Kmita. Oriflame to gwarancja najwyższej jakości

i naturalności kosmetyków. W naszej bogatej
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapraszamy po katalog
Mikołajkowy pełen prezentów

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj pieniądze i baw się doskonale"

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

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

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,  
tel.: 32 758 13 50, fax: 32 758 13 50 • agorka@nowyszpital.pl • www.olkusz.nowyszpital.pl

Tomograf komputerowy (wart 1 675 750 tys. zł)
Tomograf komputerowy stawia Nowy Szpital w Olkuszu w czołówce pracowni diagno-
stycznych województwa małopolskiego i pozwala na wykonanie niemal wszystkich 
badań TK, które są przeprowadzane w najlepszych ośrodkach na świecie. Nowy tomo-
graf znacznie skraca czas badania nawet do 20 sekund, co pacjentowi daje komfort, 
uniknięcie artefaktów oddechowych, a przede wszystkim skraca czas ekspozycji na 
promieniowanie rentgenowskie.
Wysoka rozdzielczość skanów wykonanych badań pozwala na szczegółowe zobrazowanie 
części anatomicznych.

Stół operacyjny oraz lampa operacyjna (warte ok. 90 tys. zł)
Blok operacyjny został wyposażony w nowoczesny stół operacyjny BF683 Barrfaab Indu-
stria – sterowany w pełni elektromechanicznie i dwuczaszową lampę operacyjną Estella 
75 plus oraz diatermię chirurgiczną (ok. 50 tys. zł). 
Zakupiony sprzęt dla Bloku operacyjnego przyczynił się do polepszenia komfortu pacjenta 
oraz jego bezpieczeństwa podczas wykonywanych zabiegów. Wielofunkcyjność tego 
sprzętu usprawniła także pracę personelu.

Kardiotokograf
Oddział Ginekologiczno-Położniczy został doposażony w nowoczesny Kardiotokograf 
(KTG) (wart ok 5 tys. zł), który jest używany do monitorowania akcji serca płodu wraz 
z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. 

Defibrylator
Oddział Chorób Wewnętrznych wzbogacił się o nowy defibrylator (wart ok. 16 tys. zł). 
Urządzenie to służy do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca.

Zarząd Spółki Nowy Szpital konsekwentnie wdraża program 
unowocześnienia placówki w Olkuszu. Od początku roku 
szpital został doposażony w wiele specjalistycznych sprzętów 
medycznych między innymi w: 

NOWOCZESNY SPRZĘT W OLKUSKIM SZPITALU

Informacje, 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

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. Górniczej 32 
(naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza ) informuje zainteresowanych 
nabyciem mieszkania, że w związku z nowo planowaną nadbudową w latach 2013/2014 

w wyniku adaptacji poddasza powstanie osiem nowych lokali mieszkalnych 
o powierzchni od około 44 m2 do 115 m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń 
na etapie realizacji inwestycji. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 

lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

• 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

KĄCIK KOLEKCJONERA
Minął pierwszy dzień listopada czyli Dzień Wszystkich Świętych. Dzień 
wolny od pracy co powoduje, że wiele osób odwiedza groby bliskich 
i znajomych, którzy odeszli. Ludzie odwiedzają cmentarze, aby ozdobić 
groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić się w intencji swoich zmarłych. 
Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny obchodziliśmy 
dzień wspominania zmarłych. Oba te dni – czwartek i piątek – zbiegły 
się w tym roku z sobotą i niedzielą – dając tzw. „długi weekend”. Różnie 
można wykorzystać tak długi wolny czas.
Ja, nie wyjeżdżając nigdzie na dłużej, poświęciłem go na wspominanie 
i refleksje o bliskich, a także znajomych, których los zetknął się z moim 
w latach wcześniejszych jak i ostatnio. 
Jestem kolekcjonerem. Pomyślałem o wpływie zainteresowań na swoje 
życie i mojego otoczenia. Wpływie, jaki pasja kolekcjonerska kształtuje 
charakter człowieka. Jak pasja tworzenia czegoś z pozoru nie istotnego daje 
możliwość uwierzenia w siebie. Pozwala w sobie wykształcić łagodność 
stosunku do otoczenia. Pozwala dostrzec walory innych ludzi. Wytrwać 
w partnerstwie. Poznać co to jest szacunek dla innych. Wyeliminować ze 
swojego życia cechy zazdrości i zawiści. Pozbyć się ogarniającej frustracji 
i zagubienia. Wszystko to dlatego, że kiedyś podjęło się decyzję, że chcę zrobić coś dla siebie, nie dla innych. Nie 
dla fałszywego poklasku i blichtru. Coś co daje mi osobistą satysfakcję. Daje również możliwość podejmowania 
w miarę trafnych decyzji z wiarą, że są one mniej lub więcej słuszne. Możliwość odróżniania priorytetów, mniej 
istotne chwilowo pomijam, na tych ważnych należy skupić się przede wszystkim. Wyzwala się w człowieku szacunek 
dla siebie i ambicje. Nie istotne są spory z innymi. 
Wspominając swoich bliskich, przywołuję w pamięci ich dokonania jakie miały na mnie wpływ. Zawdzięczam im 
wiele. Wspólne obcowanie z ludźmi pogodnymi, mądrymi, daje spokój ducha i umysłu. Nie wiem czemu, ale nie 
mam wspomnień przykrych. Może natura już jest taka, że nie chcemy przywoływać przykrych wspomnień. Nie 
przywołujemy obrazów które uprzykrzały nam życie, a tylko te, które koją nasze dusze. Może dlatego warto wejrzeć 
w głąb siebie i zastanowić się czy to co robimy jest dobre dla nas. Zapomnijmy na chwilę o uzdrawiania świata. 
Uzdrawiajmy siebie. Bo zapewne będąc „gdzieś tam”, było by miło, że pozostali przy życiu miło nas wspominają. 
Tyle jesteśmy warci, ile dobrych wspomnień pozostawiliśmy po sobie. 

- Jestem mężczyzną, więc wpychają się w moją wyobraźnię przede wszystkim kobiety. Nie wspominam kontaktów 
w życiu z kobietami które uprzykrzały mi życie. Zapewne nie będę też nigdy wspominał tych które starają się, lub 
będą się starać uprzykrzać mi je teraz. Miło mi jest natomiast, gdy wspominam tych ludzi, te kobiety, tych znajo-
mych, którzy wnieśli w moje życie coś dobrego, co bardziej lub mniej świadomie miało wpływ na moje dalsze życie. 

- Tym są dla mnie te dwa dni w roku. Wspomnieniami o zmarłych i myśleniem o dniu jutrzejszym, które powinno tak 
iść, by ci co pozostaną tak samo dobrze myśleli o mnie jak ja o tych co ich wspominam. To chyba nie jest trudne do 
zrobienia. Wydaje mi się, że nie trzeba tylko popełniać tego największego grzechu ludzkiego – grzechu zaniechania. 

- To tyle o smutnych dla niektórych dniach. Dla pasjonatów (szczególnie w Olkuszu) wspaniała wiadomość: do marca 
2013 roku w Paryskiej Pinotece trwa podwójna wystawa malarstwa. „Van Gogh, marzenie o Japonii” i „Hiroshige, 
sztuka podróży”. Na pierwszej pokazano 30 obrazów genialnego Holendra. Na drugiej 200 rycin wielkiej finezji. 
O Van Goghu wszyscy słyszeliśmy o Hiroshige niewielu, a miał wielki wpływ na malarstwo Van Gogha. Wystawy 
wspomnieniowe, jakże aktualne, co warto zobaczyć w wolny weekend (tanie linie – koszt niewielki). Warto poszukać 
coś o życiu jednego i drugiego artysty, odpowiedzieć sobie, dlaczego o nich pamiętamy a o nas niekoniecznie będą 
pamiętać potomni.

Wspomnienia i refleksje

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

Reklamy
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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 •

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

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

FElIETON

ŚWIAT NAUKI O KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ

PIECZMY GĘŚ W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Prof. Chris Cieszewski z University of Georgia na podstawie analizy szczegóło-
wych zdjęć satelitarnych stwierdził, że położenie szczątków maszyny nie wygląda 
na efekt zderzenia z ziemią, a raczej na eksplozję w powietrzu. Wskazał też na 
nieuzasadnione wycinanie drzew i przemieszczanie wraku w miejscu katastrofy. 
Natomiast prof. Piotr Witkowski z krakowskiego AGH przeanalizował znane 
dotąd zniszczenia samolotów powstałe w różnych typach katastrof. Profesor 
podważył tezę, że do tak drastycznych zniszczeń doprowadziło lądowanie na 
dachu, podkreślił, że w tego typu katastrofach samoloty nie ulegają tak znacznej 
defragmentacji; a zniszczenia polskiego tupolewa przypominają typowy efekt 
wybuchu w powietrzu. Dr. Grzegorz Szuladziński z Australii - specjalista od 
mechaniki niszczenia konstrukcji, mający w swoim dorobku analizę kilkuset 
katastrof lotniczych, wskazał na gigantyczną ilość drobnych odłamków charaktery-
stycznych dla eksplozji oraz na wywinięcie burt Tu-154M na zewnątrz, świadczące 
o działaniu wielkiej siły wewnątrz kadłuba. Tezę o eksplozjach potwierdził również 
dr. Wacław Berczyński, wybitny specjalista z zakresu wytrzymałości konstrukcji 
samolotów pracujący w amerykańskiej firmie Boeing. Specjalista zwrócił uwagę 
na oddzieloną od kadłuba tylną część samolotu, w której widać mocno wciśnięte 
elementy wyposażenia wnętrza. Jego zdaniem przyczyną tego było olbrzymie 
ciśnienie wewnątrz kadłuba, co według naukowca oznacza eksplozję wewnętrzną; 
jak mówił dowodzą jej również powyrywane z poszycia samolotu metalowe nity 
oraz odpadnięcie żeber od poszycia i dźwigarów. 

Prof. Jan Otrębski z Politechniki Warszawskiej zaprezentował ponad 40 zdjęć 
oryginalnego elementu poszycia tupolewa znalezionego w Smoleńsku. Na ich pod-
stawie stwierdził, że poszycie to zostało wyrwane z maszyny w wyniku wewnętrz-
nej eksplozji, zwracał też uwagę na powyrywane nity i inne ślady wewnętrznych sił 

działających na konstrukcję. Dr. Kazimierz Nowaczyk z Uniwersytetu w Maryland 
przedstawiał analizę danych urządzeń pokładowych pominiętych przez MAK 
i komisję Millera. Ujawnił, że urządzenia te zarejestrowały gwałtowny wstrząs, 
który był prawdopodobnie wybuchem, po którym samolot stracił skrzydło. Prof. 
Wiesław Binienda z amerykańskiego Uniwersytetu w Akron, który pracuje m.in. 
dla NASA, zaprezentował symulacje zderzenia z brzozą; przy rozpatrywaniu 
różnych kątów natarcia zawsze otrzymywał ten sam wynik – brzoza się łamie, 
a skrzydło ma jedynie lekko uszkodzoną krawędź. Profesor stwierdził również, 
że brak głębokiego krateru w miejscu upadku samolotu jest kolejnym dowodem 
na eksplozję w powietrzu. 

Konferencja Smoleńska pokazała, jak wielu ludzi nauki szuka prawdy, doma-
gając się rzetelnego śledztwa. Badania dużej grupy naukowców, przeprowadzone 
w oparciu o analizę trajektorii lotu, śladów w miejscu katastrofy oraz resztek 
samolotu wykazały, że katastrofa była efektem dwóch eksplozji w powietrzu; 
z których pierwsza zniszczyła lewe skrzydło, druga natomiast nastąpiła z przodu 
lewego śródpłacia niszcząc kadłub samolotu. Według ludzi nauki żadna inna 
hipoteza nie może uzasadnić powstałych zniszczeń.

30 października b.r. „Rzeczpospolita” opublikowała informację o wykryciu 
we wraku licznych śladów trotylu i nitrogliceryny. Duże ilości materiałów 
wybuchowych odkryto m.in. przy lewym skrzydle oraz w lewym śródpłaciu, czyli 
dokładnie w tych miejscach, które wcześniejsze badania naukowców wskazały 
jako potencjalne miejsca eksplozji. Jest mało prawdopodobne by zgodność ta była 
przypadkiem. Ponadto Parlamentarny Zespół ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy 
TU-154M zrobił w USA analizy laboratoryjne pasa bezpieczeństwa z prezydenc-
kiego tupolewa, które jak poinformowano, w sposób bezsporny wykazały, że na 

pasie są ślady materiałów wybuchowych.
Jakby tego było mało w ostatnich 

dniach tragicznie zmarł chor. Remigiusz 
Muś - technik pokładowy na Jaku-40, 
który w Smoleńsku lądował bezpośred-
nio przed katastrofą prezydenckiego 
tupolewa. Był on jednym z najważniej-
szych świadków w śledztwie; twierdził, 
że słyszał jak rosyjska wieża kontroli lotów przekazała mjr. A. Protasiukowi 
polecenie, żeby zszedł do 50m nad poziomem lotniska (nie 100m jak nam dotąd 
przekazywano w mediach i jak podano w zapisie czarnej skrzynki). Jego zeznania 
świadczyły o tym, że rosyjscy kontrolerzy lotów wprowadzali polskich pilotów 
w błąd oraz, że czarne skrzynki mogły zostać sfałszowane. Ponadto chor. Muś 
twierdził, że słyszał dwa wybuchy w czasie katastrofy. Już po śmierci chorążego 
okazało się, że jego świadectwo potwierdza por. Artur Wosztyl, dowódca Jaka-
40 (tragicznego dnia razem z chor. Musiem stał obok radiostacji z której słyszeli 
rozmowy między wieżą, a prezydenckim Tu-154M). 

Dlaczego tak ważne śledztwo rząd oddał w ręce Rosjan i od samego początku 
obarczył winą polskiego pilota? Dlaczego polscy prokuratorzy nie skorzystali 
z możliwości uczestniczenia w sekcjach zwłok ofiar katastrofy? Dlaczego premier 
Donald Tusk nie przyjął oferowanej Polsce pomocy państw NATO? Jedno jest 
pewne – prawda wcześniej czy później i tak ujrzy światło dzienne..

 v Robert Rusinek

Przypomniały mi się słowa Prezyden-
ta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego  aby 
nasze najważniejsze święto, czyli Święto 
Niepodległości uczcić uroczystym obia-
dem, a na stole królowała Gęś.

Od wieków w Polsce hodowano 
i przyrządzano na różne sposoby 
tego „ptaka”, w kuchniach dworskich, 
klasztornych, spożywano ją w salach 
modrzewiowych dworów i surowych 
refektarzach. To nasze babcie przygo-
towywały drób i piekły w brytfannach 
zwanych gęsiarkami. Smalec odporny 
na wysoką temperaturę, zawierający 
kwasy oleinowe, wykorzystywały do 
pieczenia czy smażenia. 

Gęś możemy przygotować w solance 

(1 łyżka soli na litr wody, wkładamy na 
noc do lodówki ), następnie wysmaro-
wać ziołami  i czosnkiem brytfankę, 
piec ok. 1 godziny/kg ptaka. Może-
my również zamarynować  w zalewie 
solankowo-octowej ( 1 szklanka octu 
na 6 szklanek wody z dodatkiem soli 
jak wyżej oraz ziele angielskie, liść 
laurowy, goździki, rozmaryn, czosnek, 
majeranek, drobno pokrojonej włosz-
czyzny). Taką marynatę eksperta od 
kuchni staropolskiej i myśliwskiej Dr. 
Grzegorza Rusaka znalazłem w swoim 
segregatorze, może również leżakować 
w maślance.  Ja osobiście Gęś zrobi-
łem podobnie jak kaczkę, skropiłem 
sokiem z cytryny, natarłem tymiankiem 
i majerankiem, solą, czosnkiem,  do 
środka włożyłem 3 jabłka szare renety 
z majerankiem, posmarowałem musz-
tardą francuską aby mięso skruszało. 
Piekłem w rękawie gdyż do mojej bryt-
fanki z Emalii Olkusz S.A. w której 
piekę wszelakie mięsa gąska się nie 
zmieściła. A większa gęsiarka nie wej-
dzie do piekarnika. Pieczyste w bryt-
fance należy obłożyć startym masłem, 

podlać wodą, przekłuwać udka, piec 
piersią do góry, przewracać, polewać 
wytworzonym tłuszczem . Gąskę 
zakupiłem u Pani Anetki z F.H. Anet-
ka ( sklep mięsny DUDA ). Najlepsza 
do gęgawy jest żurawina i wino Grand 
Cru Indomito Aglianico  z posmakiem 
wiśni i nutą rodzynek.

Za kilka dni z gazetą „Przyjaciółka” 
ukaże się dodatek właśnie z przepisami 
na drób ( kaczki i gęsi ).

11 listopada w Bukownie odbędą 
się dwa strzelania. Otwarte zawody 
strzeleckie, na strzelnicy po jednost-
ce wojskowej, zorganizowane przez 
Klub Strzelecki LOK LOKUS, oraz 
uroczyste otarcie Koła Strzeleckiego 
Pracowników Koksowni na strzelnicy 
pneumatycznej i polu do paintballa Z.S. 
Strzelec , Centrum Rekreacji , Sportu 
i Wypoczynku „ Zalto-bis”, ( turniej 
strzelecki i paintballa ).

Wiem że będzie kiełbasa z kotła 
i grilla oraz bigos, myślę także że nie 
zabraknie Gęsi .

W tym dniu  zostaną wystawione war-

ty honorowe i złożone wieńce.
W myśl staropolskiej tradycji pozwolę 

sobie dodać przepis na Gęś z portalu 
WWW.gotujmy.pl .

Gęś pieczona  
Składniki :

• 1 gęś ( moja miała 4 kg )
• 1 łyżka soli morskiej
• 3 łyżki przyprawy do kurczaka po 

węgiersku
• 1 łyżka czosnku granulowanego
• 1 łyżka granulowanej cebuli
• 1 łyżeczka pieprzu kolorowego
• 5 łyżek sosu sojowego jasnego

PRZYGOTOWANIE:
 Gęś umyć i osuszyć. Wszystkie przy-

prawy wymieszać i tak przygotowa-
ną mieszanka natrzeć dokładnie całą 
gęś. Chwilę masować, środek gęsi też 
natrzeć przyprawami. Gęś włożyć do 
miski, zakryć folią spożywczą i wstawić 
do lodówki najlepiej na noc. Następnego 
dnia ułożyć gęś w brytfance, wstawić 

do piekarnika nagrzanego do 160 stopni 
i piec 3 godziny ( czas pieczenia zależy 
od wielkości gęsi ). W trakcie piecze-
nia podlewać dość często wytopionym 
tłuszczem. Po upieczeniu tłuszcz można 
zlać do słoiczków i schłodzić. Uzyskamy 
aromatyczny smalec do smażenia. 

Gęś po dworsku - SKŁADNIKI:
• 1 gęś (ok 3 kg.)
• 20 dag suszonych śliwek
• 10 dag rodzynek
• 6 kwaśnych jabłek
• 3 kromki czerstwego ciemnego 

chleba
• 2 łyżki cukru
• 125 ml wywaru mięsnego
• łyżka mąki
• sól

Gęś po dworsku  
- PRZYGOTOWANIE: 

Gęś umyć, osuszyć i natrzeć wewnątrz 
oraz na zewnątrz solą i pieprzem. Jabłka 

obrać i pokroić w słupki. Rodzynki 
i suszone śliwki namoczyć w gorącej 
wodzie. Starty ciemny chleb, osączone 
rodzynki i śliwki, szczyptę soli i cukier 
wymieszać z kawałkami jabłek. Jamę 
brzuszną gęsi nafaszerować tak sporzą-
dzonym nadzieniem i zszyć. Skrzydła 
i udka przywiązać delikatnie nicią do 
gęsi. Piekarnik nagrzać do tempera-
tury 200 stopni. Do brytfanny wlać 
500 ml wody oraz wywar i wstawić 
do piekarnika. Gęś położyć na ruszcie 
nad brytfanną, piec około 1 godzinę, 
po tym czasie odwrócić i piec kolejne 
dwie godziny. Krótko przed wyjęciem 
z piekarnika gęś posmarować wodą 
z solą, aby skórka była chrupka. Mąkę 
połączyć z sosem powstałym podczas 
pieczenia. Gęś najlepiej smakuje z klu-
skami i czerwoną kapustą. 

Zapraszam do kącika kulinarnego na 
WWW.osiedlemlodych.olkusz.pl 

Smacznego!
enne..

 v Grzegorz Lipiński

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami licznych doniesień medialnych, które ukazują w zupełnie nowym świetle to, co zdarzyło 
się w czasie Katastrofy Smoleńskiej. 22 października 2012 w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, 
dotycząca katastrofy smoleńskiej; uczestniczyło w niej ponad 140 naukowców reprezentujących kilkadziesiąt instytutów 
z ponad 20 uczelni w Polsce i zagranicą. W trakcie konferencji wygłoszono szereg referatów, po czym wywiązała się dyskusja 
merytoryczna dotycząca szczegółów technicznych przebiegu katastrofy. 

W niedzielne popołudnie przeglądając  gazetki  o gotowaniu  natrafiłem na przepis na Gęś pieczoną Tomasza Jakubiaka,  kucharza, dziennikarza kuli-
narnego, zamieszczony w listopadowym wydaniu „moje Gotowanie”

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

Zapraszamy na Marsz Niepodległości 11 listopada 2012
Wyjazd z Dworca PKS w Olkuszu o godzinie 08:00 

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.
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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


