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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. 4 � OLKUSKIE PODZIEMIA CZ. 2        STR.6 � IKS OFNE EMALIA JUŻ ZWYCIĘSKA

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
- miałul. 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

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, tel. 32 754 56 70
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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

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY (OTK)  
Z UDZIAŁEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU

„Odkryj talenty swojego dziecka” - to 
hasło Tegorocznego  Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery. Hasło to towarzyszyło 
uczniom klas V i VI szkół podstawowych 
powiatu olkuskiego podczas spotkania 
w dniu 16 października br., które miało 
miejsce w Hali Sportowo-Widowiskowej 
MOSiR w Olkuszu. Spotkanie odbywało się 
pod patronatem Starosty Olkuskiego oraz 
Burmistrzów i Wójtów  gmin powiatu olkuskiego. Otwarcia Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery dokonał Pan Henryk Kieca -Wicestarosta Olkuski wraz z 
Panią Małgorzatą Adamczyk-Kurzak - Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy 
w Olkuszu. Zaproszeni uczniowie brali udział w warsztatach prowadzonych 
przez przedstawicieli pięciu zawodów: policjant, ratownik medyczny, strażak, 
witrażysta  oraz  dziennikarz. 
Udział uczniów w zajęciach warszta-
tach przyczynił się do wzbogacenia ich 
wyobraźni o zawodach oraz do  kształ-
towania umiejętności wartościowania i 
pogłębienia świadomości samego siebie 
w sferze przyszłych wyborów zawodowych. 
Oprócz warsztatów uczniowie brali udział w 
następujących quizach i konkursach: quiz 
wiedzy o bezpieczeństwie, quiz „Chyba 
zostanę strażakiem”, quiz „Udzielanie pierwszej pomocy”, konkurs plastyczny 
„Zabytki naszej miejscowości”, konkurs „Najlepszy skecz”.  Najlepsi uczestnicy 
konkursów    i quizów otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowali i wręczali 
Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu olkuskiego.
Ten dzień dodatkowo wzbogacono pokazem Capoeira  a  chętni mieli okazję 
przejść krótki kurs nauki Capoeira. Niespodzianką przygotowaną na zakończenie 
OTK było zwiedzanie wyposażenia wozu strażackiego  z udziałem strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu. 

– Z dużym niepokojem obser-
wuję stale pogarszającą się 
sytuację pacjentów z woje-
wództwa małopolskiego, któ-
rzy zarówno podczas wizyt 
w moim biurze poselskim jak 
i w trakcie otwartych spotkań 
zgłaszają istotny problem doty-
czący dostępu do świadczeń 
opieki medycznej finansowa-
nych z Narodowego Funduszu 
Zdrowia – napisał poseł Osuch 
w interpelacji. – Już dziś wielu 
pacjentów z uwagi na wielomie-
sięczne oczekiwanie na wizytę 
musi zrezygnować z leczenia 
w przychodniach, które mają 
podpisane kontrakty z NFZ 
i wybiera wizytę u lekarzy pro-
wadzących prywatna praktykę 
lekarską. Chore osoby muszą 
w wielu wypadkach podejmo-
wać dramatyczny wybór – albo 
kontynuowanie leczenia spe-
cjalistycznego albo opłacenie 
comiesięcznych rachunków. 
Taka sytuacja jest niedopusz-
czalna i winna być w trybie 
natychmiastowym rozwiązana 
na szczeblu ministerialnym –
podkreślił parlamentarzysta 

w swoim  wystąpieniu. 
Poseł Osuch PiS zaproponował 
zwiększenie środków przy jed-
noczesnym zmniejszeniu kosz-
tów administracyjnych Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. 
– Nie może być tak, że nawet 
gdy resort zdrowia zwiększa 
środki przeznaczone na służbę 
zdrowia, pieniądze, zamiast na 
leczenie chorych, trafiają na 
obsługę całego systemu i admi-
nistrację. Trzeba skończyć z tą 
patologią – mówi poseł Osuch. 
Sytuacja pacjentów wydaje się 
być tym bardziej dramatyczna, 
że według zapowiedzi w 2014 
roku Małopolski Oddział NFZ 
nie otrzyma większych środków. 
Pieniądze mają być takie same 
jak w 2013 roku. – To pogłę-
bi zapaść w służbie zdrowia. 
Oznacza to w praktyce, że przy 
stale rosnących kosztach na 
leczenie pacjentów trafi mniej 
pieniędzy niż obecnie, a kolej-
ki będą jeszcze dłuższe.  Nie 
wolno patrzeć na to obojętnie – 
zaznacza parlamentarzysta PiS. 
Dlatego poseł Osuch w doku-
mencie, który trafi na biurko 

Bartosza Arłukowicza, zapytał 
czy Pan Minister jest gotów do 
wzięcia odpowiedzialności za 
życie i zdrowie osób oczeku-
jących w tak długich kolejkach 
do specjalisty oraz czy szefowi 
resortu znana jest liczba zgonów 
związanych ze zbyt długim ocze-
kiwaniem pacjentów na udzie-
lenie pomocy w przychodniach 
i poradniach specjalistycznych 
w Polsce i Małopolsce? 
– Mam nadzieję, że walka 
o godne warunki w których 
powinni być leczeni pacjen-
ci będzie sprawą ponadpar-
tyjną i moje zabiegi zostaną 
wsparte także przez innych 
parlamentarzystów –  kończy 
poseł Osuch. 

 v BPJO 

Poseł Osuch apeluje do Ministra Zdrowia:

Zwiększmy pieniądze
na leczenie chorych!

Olkuski parlamentarzysta złożył w ostatnim czasie 
dwie niezwykle ważne interpelacje do ministra zdro-
wia Bartosza Arłukowicza. Poseł Jacek Osuch ape-
luje w nich o zwiększenie środków przeznaczonych 
na kontraktacje świadczeń medycznych zarówno 
w Małopolsce jak i na terenie powiatu olkuskiego.

Powiatowy serwis informacyjny

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłasza nabór na: 
Członka Powiatowej Rady  

Działalności Pożytku Publicznego w Olkuszu 
- przedstawiciela organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymie-
nionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie działającego na terenie powiatu olkuskiego.
1. Kandydatury należy składać pisemnie wyłącznie na podstawie Karty zgłoszenia 

kandydata na członka do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Olkuszu, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/2012 Rady 
Powiatu w Olkuszu z dnia 24.10.2012r. w sprawie określenia trybu powoływa-
nia członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Olkuszu. 

2. Karty zgłoszenia kandydata (do pobrania na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu www.sp.olkusz.pl, w BIP oraz w Wydziale Polityki 
Społecznej i Promocji Starostwa) należy składać w kancelarii ogólnej Starostwa 
Powiatowego w Olkuszu, ul. A. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz / pok. Nr 56 /, 
w godz. od. 700 do 1500 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 
2013 r.

3. Przedstawiciel organizacji pozarządowej zostanie powołany przez Zarząd 
Powiatu w Olkuszu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Olkuszu
/-/ Jerzy Antoni Kwaśniewski

Starosta Olkuski

Święto Odzyskania
Niepodległości przez Polskę
Rada i Zarząd Powiatu w Olkuszu mają zaszczyt 
zaprosić na uroczyste obchody Święta Odzy-
skania Niepodległości przez Polskę.

Program uroczystości:
9:45  Zbiórka delegacji i pocztów sztandarowych na  
 płycie Rynku w Olkuszu;
10:00 Msza Św. w intencji Ojczyzny - Bazylika Mn.  
 pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkusz;
11:15 wystąpienie Starosty Olkuskiego, składanie  
 kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa  
 Piłsudskiego - Rynek Olkusz;
ok. 12:10 odsłonięcie tablicy upamiętniającej  
 I Starostę Powiatu Olkuskiego w niepodległej  
 Polsce - Jerzego Stamirowskiego oraz  
 uroczysty toast z okazji 15-lecia odrodzonego  
 samorządu powiatowego - Starostwo  
 Powiatowe w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2.

Termin
11 listopada 2013, 9:45

Organizator
Starostwo Powiatowe w Olkuszu
ul. Mickiewicz 2, 32-300 Olkusz

Informacje
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FELIETON

HONOR W SAMORZĄDZIE

Obserwując lokalną scenę poli-
tyczną od kilkunastu lat muszę 
dojść do wniosku, że ta właści-
wość ludzkiego charakteru jest 
wśród większości naszych rad-
nych towarem wybitnie deficy-
towym. Oczywiście każdy z nas 
samorządowców ma się za czło-
wieka niezwykle honorowego, 
tyle tyko że z góry dopuszcza-
my pewne wyjątki w osobistych 
zachowaniach, które usprawie-
dliwione wyższą koniecznością 
nie powinny być rozpatrywane 
w analizowanych przeze mnie 
kategoriach. Te wyjątki to natu-
ralnie działania mające na celu 
zdobycie wymiernych korzy-
ści materialnych, które jak na 
złość nie potrafią przechadzać 
się z honorem pod rękę. Można 
oczywiście w powściągliwości 
obecnych członków powiato-
wego zarządu dopatrywać się 
motywacji finansowych, ale 
trzeba też uczciwie przyznać, 
że nie jest to pierwsze tego 
typu zachowanie w historii 
olkuskiego samorządu. Czy 
bardziej honorowa jest ucieczka 
do szpitala na kilka dni przed 
odwołaniem z dochodowej 
synekury, dobijanie się różnych 

fuch w lokalnych przedsiębior-
stwach albo aroganckie i butne 
załatwianie pracy rozmaitym  
pociotkom na oczach rozgo-
ryczonych i jednocześnie bez-
radnych mieszkańców naszego 
miasta. Obecna sytuacja jest 
w moim przekonaniu konse-
kwencją wieloletniej prakty-
ki, która jak sięgam pamięcią 
nigdy nie została w należyty 
sposób ukarana przez władnych 
decydentów lub napiętnowana 
przez lokalne środki masowego 
przekazu. Co gorsza, również 
tak zwana opozycja nie nagła-
śniała zbytnio niehonorowych 
postaw rządzących konkuren-
tów, jak gdyby rozumiejąc, że, 
kiedy sytuacja w przyszłości się 
odwróci, będzie mogła liczyć na 
podobną dyskrecję z ich stro-
ny. Nie bez winy w panoszeniu 
się  omawianych zachowań jest 
również pobłażliwość lokalnej 
opinii publicznej. Główną rolę 
odgrywa w tym wypadku małe 
zainteresowanie sprawami wła-
snego miasta, stąd zbawienna 
dla różnej maści cwaniaków 
niewiedza, dzięki której mogą 
kreować się na niezwykle zaan-
gażowanych społeczników. 

Dalekie od oczekiwanych posta-
wy są więc wynikiem poczucia 
całkowitej bezkarności, dzięki 
której zdobywają sobie status 
zupełnie normalnych. Bar-
dzo prawdopodobnym jest, że 
osoba postępująca w zgodzie 
z nakazami honoru nie zosta-
nie uznana przez większość 
samorządowej braci za godne-
go naśladowania ideowca, ale 
za skończonego idiotę, który 
znalazł się wśród nich przez 
przypadek  i w ogóle nie ma 
kwalifikacji do pracy w lokal-
nym samorządzie.

 v dr Rober Herzyk 

Ostatnie zamieszanie w zarządzie powiatu 
szeroko komentowane na forach interne-
towych skłania do postawienie pytania 
czy honor, niezależnie jak drogo trzeba za 
niego zapłacić, powinien być immanentną 
cechą wszystkich  samorządowców.

Zdawało się nam, że tzw. Usta-
wa o zakazie klapsa narzucała 
na rodziców znaczne ogranicze-
nia w sprawowaniu przez nich 
funkcji wychowawczych, gdyż 
dawała szeroki wachlarz upraw-
nień różnego rodzaju służbom 
do ingerencji w rodzinę. Tym-
czasem okazało się że nie tylko 
lekarz pediatra, nauczyciel czy 
przedszkolanka może wychwy-
tywać różne dziwne zachowania 
mogące świadczyć o znęcaniu 
się nad dzieckiem, teraz do tej 
grupy doszli jeszcze dentyści. 
W lansowanej przez Rzeczni-
ka Praw Dziecka broszurze dla 
dentystów można przeczytać, 
że niepokój dziecka na fotelu, 
okazywany strach czy niechęć 
do otwierania jamy ustnej mogą 
świadczyć o psychicznym znęca-
niu się rodziców nad maluchem, 
a nawet o molestowaniu seksual-
nym. I mimo iż autor tego opra-
cowania (prywatnie brat RPD, 
a służbowo stomatolog) twierdzi, 
że nie można krytykować całości 
wytycznych na podstawie dwóch 
zdań ( z czym oczywiście się zga-
dzamy) i grozi sądem wszystkim, 
którzy wykorzystali te wyrywki 
książki do rozpętania medialnej 
burzy, to jednak przyznać trzeba 

iż tak niefortunnie dobrane sło-
wa mogą znów przynieść więcej 
szkody niż pożytku. Wielu psy-
chologów proszonych o komen-
tarz w tej sprawie na broszurze 
nie zostawiło suchej nitki.
Nieraz słyszymy o próbach 
odebrania dzieci rodzicom lub 
opiekunom z najbardziej bzdur-
nych powodów jak chociażby 
nadwaga, bądź zabieranie dzieci 
bo rodzice są biedni, albo pani 
w szkole źle zinterpretuje rysu-
nek itp. Teraz będziemy musieli 
uważać u dentysty, żeby czasem 
jego nadgorliwość w połącze-
niu z jak najbardziej normalną 
i naturalną reakcją jaką jest strach 
przed czymś nowym u  dziecka 
nie skończył się sprawą przed 
sądem rodzinnym.
To doprawdy zatrważające jak 
z każdej strony jesteśmy zastra-
szani. Nie można na dziecko 
krzyknąć żeby nie zostać posą-
dzonym o znęcanie się, nie moż-
na przytulić żeby nie posądzono 
o molestowanie, w pracy nie 
można wyrazić swojego zdania, 
bo mogą zwolnić, nie można 
upomnieć się o swoje ciężko 
zarobione pieniądze bo to też 
może się skończyć nieszczę-
ściem. Policjantom zakazuje się 

pouczać kierowców bo to zaniża 
statystyki – muszą wypisywać 
mandaty. Trzeba samemu zadbać 
o swoją emeryturę bo OFE likwi-
dują, a z ZUS-u to raczej będzie 
kiepska, o ile się jej doczeka bo 
przecież trzeba pracować do sie-
demdziesiątki.  Zewsząd nakazy 
zakazy i strach przed konsekwen-
cjami.
Gdyby wziąć pod uwagę teorie 
spiskowe można byłoby dojść do 
wniosku, że te wszystkie ustawy, 
wytyczne, w jakiś sposób ude-
rzające w rodziców, likwidacja 
OFE, wydłużenie wieku emery-
talnego, zmiany w prawie pracy 
mają na celu takie zestresowanie 
społeczeństwa, żeby jak najwięcej 
ludzi opuściło „ten dziki kraj” i jak 
najmniej dożywało dnia, w którym 
będą mogli upomnieć się o swoja 
emeryturę. Wiadomo, że wieczne 
nerwy, stres nie są sprzymierzeńca-
mi długiego życia, a im mniej ludzi 
dożyje emerytury tym mniej pie-
niędzy będzie wypływało z budże-
tu – jest to jakiś sposób na załatanie 
dziury budżetowej. Ta konkluzja 
to oczywiście taki mały żarcik na 
odstresowanie, ale czy na pewno…

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

FELIETON

STRAcH SIę BAć
Ostatnio wszystkie media w Polsce rozwodzą się nad problemem pedofilii w Koście-
le. I chociaż takie dewiacje zdarzają się z równą lub większa częstotliwością wśród 
innych profesji, to właśnie księża są najbardziej piętnowani. Z każdego serwisu infor-
macyjnego docierają do nas informacje o ks. Gilu, o niefortunnych wypowiedziach 
arcybiskupa Michalika itp. Problem molestowania seksualnego dzieci osiągnął już 
takie rozmiary, że właściwie strach chociażby dotknąć czy przytulić malucha, bo 
zawsze można zostać posądzonym o najgorsze.

Jednak teraz, na etapie realizacji 
z tym entuzjazmem jest nieco 
gorzej, a wszystko przez to, że 
droga, która miała być obwodni-
cą (a więc z definicji omijać mia-
sto), będzie przebiegała niemal 
pod balkonami mieszkańców 
ul. Kochanowskiego, na Osiedlu 
Młodych, zaledwie kilkanaście 
metrów od Zespołu Szkół nr 2. 
Cóż takie cuda tylko w Olku-
szu, spływający asfalt – nasza 
lokalna atrakcja, teraz osiedlowa 
obwodnica, ciekawe co będzie 
następne.
Osoby, które w ten czy inny 
sposób ucierpią przez tę inwe-
stycję, od dawna już składają 
pisma i protesty zarówno do 
burmistrza jak i Zarządu Dróg 
w Krakowie, jednak ich prośby 
i zażalenia jak dotąd nie przyno-
szą zamierzonych skutków. Stąd 
też zdesperowani Olkuszanie 
zaczynają protestować w sposób 
bardziej zorganizowany. Osta-
nie takie zebrania miały miejsce 
w sobotę 26 października br., 
w którym oprócz mieszkańców 
udział wzięli radni Rady Miasta 
R. Piaśnik i Ł. Kmita. Zabrakło 
wtedy Burmistrza D. Rzepki. 
Kolejne spotkanie z udziałem 
przedstawicieli Wojewódzkie-
go Zarządu Dróg, oraz wła-
śnie naszego Burmistrza było 
zaplanowane na środę 30 paź-
dziernika, kiedy to mieszkańcy 

zamierzali głośno dopominać się 
wyjaśnień, dlaczego inwestycja 
początkowo planowana w innym 
miejscu została przeniesiona na 
ul. Kochanowskiego, a więc na 
drogę osiedlową. Niestety do 
tego spotkania nie doszło. Bez 
uprzedzenia ze strony olku-
skich władz spotkanie zostało 
odwołane, o czym mieszkańcy 
dowiedzieli się dopiero, kiedy 
przyszli do SP nr 2, gdzie miało 
się odbyć. O zmianie terminu 
przybywających informowała 
pracownica szkolnej portierni. 
Jedyną osobą z władz miasta 
obecną w środowy wieczór 
był Pan Roman Piaśnik Radny 
Rady Miejskiej, który wysłuchał 
słusznego skądinąd oburzenia 
zlekceważonych mieszkań-
ców. A z pewnością to nie on 
powinien tego dnia wyjść do 
zebranych przed szkołą ludzi, 
to burmistrz jest gospodarzem 
naszego miasta i w jego gestii 
leży wyjaśnianie wszelkich 
wątpliwości, dręczących jego 
wyborców.
Niestety to już kolejny raz, kiedy 
Pan Burmistrz Rzepka z takim 
lekceważeniem podchodzi do 
problemów mieszkańców. Przej-
ście z ul. Krucza Góra do ul. 
Krasińskiego o które mieszkań-
cy walczą już kilka lat – wciąż 
brak na nie pieniędzy, chociaż 
wydaje się miliony na inne 

inwestycje nie można znaleźć 
kilkunastu tysięcy na tę jedną, 
małą, a tak bardzo potrzebną. 
Ul. Kamyk, gdzie ludzie pro-
sili o chodnik i poszerzenie 
drogi i gotowi byli przekazać 
na ten cel część swoich działek 
– oczywiście nie da się. Teraz 
unika spotkania z mieszkańca-
mi Osiedla Młodych. W środę 
wystarczyłoby, żeby przyszedł 
i powiedział, że z konkretnych 
przyczyn wspomniane spotkanie 
nie może się odbyć – pokazałby, 
że chociaż trochę szanuje ludzi, 
którzy sprawili, że od kilku już 
lat sprawuje swoją funkcję.
Zdaje się, że nasz gospodarz sto-
suje taktykę ignorowania proble-
mów. Jeśli nie myślę o sprawie, 
to sprawy nie ma. Podobnie 
jak dziecko, które zakrywając 
oczy rączkami myśli że nikt go 
nie widzi. Jednak problemy nie 
znikają tylko dlatego, że komuś 
nie chce się ich rozwiązywać 
i lubią uderzać w najmniej 
odpowiednim momencie, być 
może takim momentem będą 
najbliższe wybory, kiedy ludzie 
w odpowiedni sposób podzięku-
ją obecnym włodarzom za ich 
„trud i ciężką pracę”. 

 v Izabela Szatyn 
email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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OBWODNIcA NIEZgODy
Kiedy Olkuszanie dowiedzieli się że planowana jest budowa wschod-
niej obwodnicy miasta, nie było chyba osoby, która nie popierałaby 
tego pomysłu. Wielkie ciężarówki przejeżdżające przez centrum nie 
są widokiem ani przyjemnym ani pożądanym.

Ustawa o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, 
poz. 1152 z późn.zm.) reguluje 
okoliczności związane z uzyska-
niem odszkodowania za zdarzenia 
ubezpieczeniowe, w tym kolizje 
drogowe. 
Podmiotem, do którego zadań 
należy zaspokajanie roszczeń 
z tytułu ubezpieczeń obowiązko-
wych, w przypadku gdy posiadacz 
pojazdu mechanicznego, którego 
ruchem szkodę tę wyrządzono, nie 
był objęty obowiązkowym ubezpie-
czeniem OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych jest Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny, co 
wynika z art. 98 ust. 1 pkt 3a w/w 
ustawy. 
W przypadku kolizji drogowej, 
w której sprawca zdarzenia nie 
posiadał ważnego ubezpieczenia 
OC swojego samochodu należy 
zgłosić swoje roszczenie odszko-
dowawcze dowolnie wybranemu 
ubezpieczycielowi prowadzącemu 
działalność w zakresie ubezpieczeń 
obowiązkowych a zakład ubezpie-
czeń nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszenia (art. 108 ustawy). 
Zakład ubezpieczeń, do którego 
zostało zgłoszone roszczenie prze-
prowadza postępowanie mające na 

celu ustalenie zasadności roszczenia 
i wysokości szkody. Po przeprowa-
dzeniu tego postępowania zakład 
ubezpieczeń niezwłocznie przesyła 
dokumentację do Ubezpieczenio-
wego Funduszu Gwarancyjnego, o 
czym informuje poszkodowanego. 
Fundusz ma obowiązek zaspo-
koić roszczenie w terminie 30 
dni od otrzymania dokumentacji. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
wyjaśnienie okoliczności niezbęd-
nych do ustalenia odpowiedzial-
ności Funduszu albo wysokości 
świadczenia w tym terminie nie 
było możliwe, świadczenie powinno 
być wypłacone w ciągu 14 dni od 
wyjaśnienia spornych okoliczności. 
Nie dotyczy to bezspornej części 
odszkodowania. Odpowiedzialność 
za zwłokę w spełnieniu świadcze-
nia ponoszą odpowiednio Fundusz 
i zakład ubezpieczeń, każdy w swo-
im zakresie.
Istotnym jest, iż poszkodowany 
może domagać się od Funduszu 
pokrycia zarówno szkody w mie-
niu (np. pokrycia kosztów napra-
wy samochodu), jak i na osobie 
(np. zwrotu wydatków na leczenie 
i rehabilitację). 
Należy pamiętać, że jeżeli poszko-
dowany może zaspokoić swoje 
roszczenie na podstawie umowy 
ubezpieczenia dobrowolnego czyli 
z polisy autocasco, Fundusz odpo-

wiada tylko za 
tą część szkody, 
która nie może 
być pokryta 
z takiej polisy. Uwzględnia się 
również utracone zniżki składki 
czy prawo do tego typu upustów. 
Zakład ubezpieczeń, który wypłacił 
na tej podstawie świadczenie, nie 
może wystąpić do UFG z roszcze-
niem o zwrot wypłaconych z tego 
tytułu kwot.
Co ważne, można domagać się 
odszkodowania także bezpośred-
nio od sprawcy szkody zgodnie 
z ogólnymi regułami odpowie-
dzialności odszkodowawczej oraz 
treścią art. 415 kodeksu cywilnego. 
Ponadto art. 436 kodeksu cywilne-
go wprowadza dodatkową podsta-
wę odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez posiadacza 
pojazdu, który spowodował szkodę. 
Jednakże w przypadku dobrowol-
nego zaspokojenia szkody przez 
sprawcę kolizji w pełnej wysokości, 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa-
rancyjny nie jest zobowiązany do 
wypłaty świadczeń odszkodowaw-
czych, a zatem wydaje się, iż najlep-
szym rozwiązaniem jest wystąpie-
nie o odszkodowanie bezpośrednio 
do Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

KOLIZjA DROGOWA A bRAK OC SPRAWCY
Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu 
mechanicznego. 

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

Informacje



4

FELIETON

OLKUSKIE PODZIEMIA 2013 część 2

Zapewne każdy mieszkaniec Olkusza będąc na rynku, chociaż raz 
się zastanawiał nad tym, jak wyglądało jego miasto przed wiekami. 
Próbował sobie wyobrazić choćby przez chwilę obraz tamtego dawnego 
życia, tamtych ludzi, ich bogato zdobne kamienice. 
Wchodząc do olkuskich piwnic, mamy szansę zobaczyć na własne 
oczy minioną historię Olkusza.     
W niektórych piwnicach nadal można natrafić na elementy starej 
rzeźbionej kamieniarki okiennej lub gzymsu. Odnalezione relikty 
zabudowy są cennym i niezastąpionym źródłem informacji o daw-
nym wyglądzie stylowych elewacji olkuskich kamienic. Zwiedzając 
piwnice doliczymy się kilkunastu portali kamiennych, w tym kilku 
gotyckich, w większości wykonanych z rodzimego czerwonego pia-
skowca parczewskiego. Obejrzymy śladowo zachowaną oryginalną 
posadzkę, składającą się z masywnych kamiennych prostokątnych 
płyt, a nad naszymi głowami zobaczymy rozpięte sklepienia koleb-
kowe. W niektórych ścianach znajdziemy jeszcze szachty, czyli małe 
okienka wentylacyjne, opatrzone czerwoną kamieniarką z widocznymi 
dziurami po wyłamanych prętach. 
Podziemia cały czas dostarczają historykom, naukowcom i artystom 
wiedzy o wyglądzie dawnego Olkusza, którą i dziś możemy wyko-
rzystać do rewitalizacji rynku, 
jak np. szklana ekspozycja podziemnego wejścia do przedproża przed 
kamienicą nr 29, czy fragmentaryczna odbudowa ratusza.     
Cennym i urokliwym zabytkiem Olkusza są ukryte pod chodnikami 
rynku pomieszczenia przedproży, do których wejścia prowadziły 
z jego ówczesnego poziomu. Z upływem czasu, w wyniku osadzania 
się kolejnych warstw kulturowych płyta rynku podniosła się na tyle, 
że przedproża znalazły się pod jego powierzchnią.  
Możliwe, że już w średniowieczu kamienicznicy do elewacji swo-
ich mieszczańskich domów, domurowywali przedproża. Intencją 
budowniczych przy tej inwestycji, była chęć adaptacji niekorzystnie 

ukształtowanego, pochyłego terenu, pomiędzy przednią ścianą budynku 
kamienicy, a poziomem wyżej położonego placu rynkowego. Dzięki 
temu rozwiązaniu właściciele przedproży skutecznie likwidowali 
problem wody opadowej, która wcześniej, po każdej ulewie zalewała 
fundamenty kamienic, w tym piwnice. Jednocześnie, uzyskiwano 
dodatkowe pomieszczenia służące celom handlowym.  
Na przedprożach stawiano drewniane podcienia lub kramy handlo-
we, skąd kupcy zachwalali swoje towary, a ponad ich głowami, nad 
gontowymi dachami, górowały stylowo zdobione elewacje smukłych 
kamienic. Dopełnieniem całego architektonicznego piękna przestrzeni 
rynku olkuskiego, był stojący pośrodku ratusz z wieżą strażniczą oraz 
dwa gotyckie kościoły usadowione po przeciwnych narożach. 
Od samego początku główną funkcją olkuskich piwnic było magazy-
nowanie towarów na potrzeby lokalnego handlu, codziennie wypeł-
niającego kramy, stragany i ławy chlebowe placu rynkowego. Należy 
nadmienić, że jeszcze przed wojną niektóre z piwnic służyły celom 

handlowym. Pod kamienicą Myszkow-
skich nr 29, ówczesny jej właściciel 
przechowywał mięso z uboju i wytwa-
rzał wyroby masarskie. W piwnicach 
kamienicy nr 23, w prostokątnych, 
murowanych z cegły silosach gro-
madzono, tak zwane jaja wapienne. 
W innych piwnicach magazynowano 
skuty ze zbiorników zimą lód, który 
latem był wykorzystywany m.in. przy produkcji lodów spożywczych.  
Centrum dawnego, nocnego życia towarzyskiego Olkusza stanowiły 
podziemia ratusza miejskiego. Były tam cztery pomieszczenia, w tym 
dwa znacznej wielkości. W jednym z nich szynkowano sprowadzane 
świdnickie piwo, w drugim grano w karty. W dwóch pozostałych 
mniejszych komorach mieścił się areszt miejski. 
Z wizerunku bogatego srebrem, królewskiego miasta niewiele obecnie 
pozostało. Prócz kościoła farnego i kilku skromnych portali trudno 
w rynku dostrzec inne zabytki minionej świetności, jak tylko te, które 
udało nam się z pomocą nauki i niemałych nakładów finansowych 
z trudem zrekonstruować lub tylko fragmentarycznie odtworzyć.
Dziś rynek olkuski wypełnia XIX-wieczna zabudowa, która niemal 
w całości zastąpiła dawną,  zdobną w kamienne ornamenty stylową 
architekturę. Szukając świadectwa przeszłości, srebrnego bogactwa, 
musimy jeszcze raz zejść pod powierzchnię rynku, do podziemi, by 
tam na nowo odkryć historię i piękno naszego górniczego miasta.

CIĄG DALSZY NASTĄPI

 v Beniamin Maciej Bujas 

Królewskie miasto, do którego dwie bramy prowadzą, z czerwonym łańcuszkiem baszt troskliwie domostwa okalają. W samym 
rynku, te najpiękniejsze kamienice mają zdobną attykę i okna oprawne w kamienną ościeżnicę. W przyziemiu przedproża 
i kramy kupieckie gontem okryte, drewniane olkuskie sukiennice, otulają mieszczańskie kamienice. I jeszcze dwa kościoły, 
co w przeciwnych narożach stoją, wspólnie z ratuszem, gotyckim grzebieniem rynek gwarkom nad głowami zdobią.

Wiśnicz Nowy. Domy w rynku z widocznym przedprożem (XVIII w.), rys. J. Matejko.

 Peter Westen, postać która przeszła do legendy był osobą stanowczą i kierującą się zasadami. 
To właśnie on stał się głównym akcjonariuszem i dyrektorem zakładu zarejstrowanego 6  lipca 1907 
roku przez władze rosyjskie pod nazwą Akcyjne Towarzystwo Tłoczonych i Emaliowanych Wyrobów 
“Westen”. Lokując zakład w Olkuszu brał on pod uwagę fakt iż nie było tutaj żadnego dużego zakładu 
dzięki czemu siła robocza była tańsza oraz w mieście znajdowała się już linia koleji co bardzo ułatwiało 
transport towarów. Mimo swojego charakteru Westen był człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym dla 
swoich pracowników co sprawiło że bardzo szybko zyskał ich zaufanie. Mimo wszystko w interesach był 
bezwzględny i nieustępliwy, dzięki czemu niezależnie od przeszkód jakie stały mu na drodze potrafił 
osiągnąć swój cel.

 W fabryce w latach 20 pracowało już ponad 2500 ludzi dzięki czemu dzienna produkcja 
osiągała poziom 28 ton wyrobów, a większość z nich trafiała na eksport do krajów nadbałtyckich, Afryki 
Północnej a nawet do Gwatemali. W tych czasach wytwarzano w fabryce przeróżne rzeczy od maszynek 
do lodów i mięsa, spluwaczek i żelazek na duszę po pierwszą w polsce blaszaną wannę kąpielową która 
powstała dzięki pomysłowi jednego z mieszkańców Olkusza.

 W roku 1922 zakład zmienił nazwę na “Olkusz” Fabryka Naczyć Emaliowanych Spółka 
Akcyjna w Olkuszu a kilka lat później przeprowadzono gruntowną modernizację węzła produkcyjnego 
zwiększając tym zdolność wytwórczą do ponad 30 ton dziennie. 
W latach 50 fabryka została przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe i przybrała dumną nazwę 
Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych z siedzibą w Olkuszu. Od tego momentu ciąglę zwiększała 
swoją produkcję zarówno ilościowo jak i asortymentowo. Zaczęto produkować pralki, części do prze-
mysłu motoryzacyjnego jak i wiele innych produktów. 

 Lata 60 były okresem gdzie fabryka przeszła kolejną modernizację, powstały nowe wyd-
ziały takie jak: wydział wyrobów lakierniczych, oczyszczalnia ścieków, wydział produkcyjny wanien 
tłoczonych i zlewozmywaków emaliowanych oraz wydział narzędziowy.
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte cechują się dalszym rozwojem i unowocześnianiem fabryki, a z 
dniem 1 kwietnia 1992 została ona przekształcona w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa przyjmując 
jednocześnie nazwę Olkuska Fabryka Naczyć Emaliowanych “Emalia” Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Olkuszu, nazwę która do tej pory kojarzy się z tradycją i jakością produktów tworzonych od 1907 roku.

 vMateusz Klimarowski  
specjalista ds. informatyki OFNE "EMALIA" S.A.
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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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MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA • WYMIANA OPON OD 40 zł

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

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (za stacją diagnostyczną)
czynne: pn.-pt od 900-1800, sob.od 900-1400

tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

WIOSNĄ ZAPRASZAMY DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI W PROMOCYJNEJ CENIE

Dlatego: 

inwestujemy w szpital 

poszerzamy zakres świadczonych usług 

dbamy o bezpieczeństwo finansowe szpitala 

zmieniamy się dla pacjentów 

Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów

Grupa NOWY SZPITAL to:

13 szpitali

109 oddziałów

212 poradni specjalistycznych

2250 łóżek szpitalnych

3700 pracowników

85 000 hospitalizacji (2012 r.)

655 000 osób objętych opieką medyczną

250 mln zł 
łączna wartość kontraktów z NFZ (2012 r.)

Centrum Dobrych Praktyk Medycznych

Nowy system teleinformatyczny
Nowy Szpital w Olkuszu informuje, że w dniu 31.10.2013 roku została podpisa-
na z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego umowa dotycząca 
"Wdrożenia systemu teleinformatycznego zarządzania szpitalem i udostępnie-
nia e-usług z zakresu zdrowia"  w ramach projektu działania 1.2 " Rozwój społe-
czeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2007-2013". 
Przedmiotem projektu jest zakup oprogramowania wraz ze sprzętem kompute-
rowym i instalacją, służących wdrożeniu u Beneficjenta teleinformatycznego 
systemu zarządzania placówką oraz uruchomieniu e-usług dla jej pacjentów. 
Wdrożony system wpłynie na poprawę bezpieczeństwa informacji, poprawi 
jakość  świadczeń zdrowotnych, umożliwi pacjentom  między innymi rezerwację 
wizyt w poradniach czy też dostęp do wyników badań oraz historii choroby za 
pośrednictwem strony internetowej, ułatwi obsługę administracyjną oraz posze-
rzy interoperacyjność systemów informatycznych w ochronie zdrowia. 
Realizację projektu umożliwi częściowe dofinansowanie ze środków Funduszy 
Unii Europejskiej .

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

W odpowiedzi na artykuł w Gwarku Olkuskim:

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

CENTRUM BUDOWLANE "GRAFIT"
ul. 20 Straconych 10, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 21 89

Zapraszamy pon.-pt. 7-17, sobota 7-14 • www.grafitolkusz.pl

 Imola Cream
45 cm x 45 cm

 Rustico Rojo
29.7 cm x 29.7 cm

Wełna mineralna
Rockwool MULTIROCK ROLL

Farby
Tikkurila OPTIVA

PROMOCJE

Okaba Bejge
45cm x 45cm

55 zł/m2

 do wyczerpania zapasów

 39,90 zł/m2

55 zł/m2

 do wyczerpania zapasów

 39,90 zł/m2

36,20 zł/m2

 do wyczerpania zapasów

 23,99 zł/m2

Informacje, Reklamy
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FELIETON

Pamiętamy o tych, którzy odeszli
Przez blisko 60 lat działalności 
PDK i MOK na kartach kronik, 
a przede wszystkim w pamięci 
zapisali się nie tylko Olkuszanie, 
ale też ludzie spoza naszego mia-
sta. Choć wspominani są nie tylko 
„od święta”, to złożeniem kwia-
tów, zapaleniem znicza, chwilą 
zadumy, czasem uprzątnięciem 
mogiły winno się szczególnie 
w tym czasie okazać im szacunek 
i wdzięczność.
Olkuski cmentarz. Spoczywają tu 
ci, z którymi łączy się najwięcej 
wspomnień – pracownicy dawne-
go Powiatowego Domu Kultury 
oraz MOK. Jest też mogiła czło-
wieka zasłużonego w wyjątko-
wy sposób. Tuż przy kwaterze 
żołnierzy polskich pochowany 
jest dr Bogdan Szczygieł, lekarz, 
pisarz, pasjonat kultury ludów 
Czarnego Lądu, który darowizną 
ze swej prywatnej kolekcji stwo-
rzył uznawane za jedno z najwar-
tościowszych w kraju Muzeum 
Afrykanistyczne. Starsi Olku-
szanie pamiętają, że był także 
animatorem kultury, doskonale 
znanym m. in. bywalcom prężnie 
działającego w latach '60 Klubu 
„Bezaldar”.
Bezcenną darowiznę założycieli 
i patronów Muzeum Afrykani-
stycznego - Bogdana Szczygła 
i jego żony Bożeny, uzupełniały 
eksponaty przekazywane później 
przez inne osoby. Szczególne 
miejsce wśród nich zajmują prof. 
Anna i pilot Leon Kubarscy. Ich 

zbiory, od 2001 r. przekazywa-
ne muzeum, zostały wydzielone 
jako Kolekcja Sztuki i Malarstwa 
Czarnej Afryki im prof. dr hab. 
Anny Koźmińskiej-Kubarskiej 
i pilota Leona Kubarskiego. Gro-
by tych dwojga hojnych darczyń-
ców znajdują się na warszawskich 
Powązkach i Cmentarzu Północ-
nym.
W Powsinie, obecnie dzielni-
cy Warszawy, pochowany jest 
Władysław Wołkowski, artysta 
specjalizujący się w sztuce użyt-
kowej zbliżającej człowieka do 
natury, twórca nowoczesnego 
wzornictwa przemysłowego, autor 
romantycznych kompozycji sznu-
rowych - Strojeńców Polskich, 
uhonorowany m. in. Złotym 
Medalem na Wystawie Światowej 
w Paryżu w 1937 r. Najbogatsza 
stała kolekcja jego prac znajduje 
się w Dworku Machnickich, nale-
żącym do kompleksu olkuskiego 
Centrum Kultury. Pamięć o wciąż 
zbyt mało znanym wybitnym 
polskim artyście jest w Olkuszu 
szczególnie pielęgnowana. Są też 
w naszym mieście ludzie, któ-
rzy angażują się w propagowanie 
dokonań Michała Anioła Wikliny. 
Wśród odwiedzających jego grób 
w Powsinie był Witold Olejar-
czyk, bliski znajomy, znawca 
i kolekcjoner sztuki Władysława 
Wołkowskiego. Towarzyszył też 
delegacji MOK podczas wizyt na 
mogiłach innych zasłużonych dla 
Olkusza osób.

Takich miejsc, jak wymienio-
ne tu, jest znacznie więcej. Na 
każdym z nich, oprócz symbo-
li pamięci od bliskich, złożone 
zostały kwiaty i zapalone znicze 
od ludzi wdzięcznych za wkład 
w rozwój olkuskiej kultury, 
byłych współpracowników z PDK 
i MOK. Ale nie tylko, bowiem jak 
co roku kwiaty i lampki składa 
na tych grobach również wielu 

interesujących się kulturą i sztuką 
mieszkańców naszego miasta.
Z inicjatywy zespołu Olkuszanie 
22 listopada w Miejskim Ośrod-
ku Kultury odbędzie się wieczór 
wspomnień poświęcony nieod-
żałowanym pracownikom MOK 
- Januszowi Gardele i Tomaszowi 
Wąsie.

 v MOK Olkusz

Przed 1 listopada przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odwiedzają miejsca spoczynku 
osób zasłużonych dla tej instytucji i z nią związanych, artystów, animatorów oraz pracowników.

Padły pierwsze deklaracje, 
zapewnienia. Wyjaśniono też 
pewne nieporozumienie, pole-
gające na tym , że część uczest-
ników nie rozróżniała ich fak-
tycznego sponsora tj. OFNE 
EMALIA S.A., który podpisał 
umowę z klubem IKS i realizuje 
terminowo swoje zobowiązania 
wynikające z umowy, a sąsiadem 
w terenie EMALIĄ OLKUSZ 
S.A., która to firma nie ma nic 
wspólnego z firmą reprezento-
waną przez pana Cadera, a tym 
bardziej z tą umową. Spotkanie 
zakończyło się twardą deklara-
cją piłkarzy, że zrobią wszystko 

co jest możliwe, by sponsor nie 
żałował wydanych pieniędzy. 
Dnia 19.10.2013 r,doszło do spo-
tkania na naszym terenie z Grę-
bałowianką Kraków. Oglądając 
mecz wygrany przez olkuszan 
stosunkiem 4:1 chciało się krzy-
czeć ,,ludzie przychodźta mecze, 
Olkusz znów wygrywa,jest górą,,.
Chcąc pokusić się o  krótką rela-
cję z meczu ,należy zaznaczyć,że 
mecz był ciekawy,trzymający 
w napięciu ,momentami drama-
tyczny,pełen brawurowych akcji 
Olkuszan. Na wyróżnienia zasłużyli 
wszyscy z uwzględnieniem strzel-
ców bramek Kluczewski 1, Pieg-

zik 2, Banyś 1. To zwycięstwo było 
w pełni zasłużone, nie podlegające 
dyskusji,wywalczone składnymi 
i dynamicznymi akcjami. 
Biorąc pod uwagę również następ-
ny mecz z  SPÓJNIĄ Osiek, który 
wprawdzie zakończył się remisem 
,ale  pokazał że IKS OFNE EMA-
LIA S.A. nie powiedział ostatniego 
zdania i pokazała duży potencjał 
możliwości naszej drużyny.
Życzymy im dalszych sukcesó-
w,wiary we własne możliwości 
i pełnego stadionu kibiców.

 v Jan Wirek

SPORT

IKS OFNE EMALIA OLKUSZ  
JUŻ WygRAŁO

Od podpisania umowy z dnia 10.10.2013 r. pomiędzy  Klubem Sportowym 
IKS,a OFNE EMALIA S.A. reprezentowanym przez członka zarządu Wiesława 
Cadera,doszło do paru zdarzeń,które w sposób jednoznaczny nastrajają 
nas kibiców pozytywnie,co do dalszych losów klubu i ich piłkarzy.Wiatry 
wieją w dobrą stronę.17.10.2013r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie 
działaczy,piłkarzy,kibiców z panem Caderem.

"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

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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
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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

W imieniu Rady Powiatowej 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olkuszu 

zapraszam

 na spotkanie z eurodeputowaną
prof. Joanną Senyszyn

 które odbędzie się 12 listopada (wtorek) o godz. 17:00  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie. Europosłanka wygłosi 
wykład "Prawa kobiet" w ramach Uniwersytetu Otwartego. 

Przewodniczący Rady Powiatowej
SLD w Olkuszu

Janusz Dudkiewicz

Forum Równych Szans i Praw Kobiet Platformy Programowej 
SLD w powiecie olkuskim zaprasza wszystkie chętne osoby na 
marsz z kijkami czyli nordic walking. 
Spotykamy się na Olkuskim Rynku obok fontanny 13 listopada 
(środa) o godz. 17.00 w strojach sportowych i z własnymi kij-
kami. Udział w marszu jest bezpłatny. Wszelkie pytania proszę 
kierować na adres e-mail: magdalena.kubanska@op.pl

Przewodnicząca Forum Równych Szans  
i Praw Kobiet Platformy Programowej SLD 

w powiecie olkuskim
Magdalena Kubańska

Klub Strzelecki LOK Lokus w Olkuszu serdecznie zaprasza 
wszystkich strzelców i sympatyków strzelectwa na

Otwarte Zawody Strzeleckie 
z okazji 

Święta Niepodległości 11 listopada
 

Zawody odbędą się w Bukownie na strzelnicy klubowej 
(po byłej jednostce wojskowej - droga Olkusz-Bukowno 

przez Mazaniec, zjazd przy 'Domu Seniora").
 

Zaczynamy od godz. 11:00, niezależnie od pogody.
 

Konkurencje: 
Pistolet sportowy i kros strzelecki (pojedynek karabinkowy). 

Dla zawodników przewidziano poczęstunek 
- kiełbaskę z ogniska. 

Po zawodach będzie możliwość strzelania rekreacyjnego 
z broni palnej sportowej i bojowej.

 
Ze strzeleckim pozdrowieniem

KS Lokus
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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

STRAŻ MIEJSKA

• Podsumowanie akcji „Znicz”. Podczas minionego week-
endu, na drogach naszego powiatu było w miarę bezpiecznie. 
W czasie 4. dniowej akcji „Znicz” doszło do dziewięciu kolizji 
(w ubiegłym roku było ich 13) i jednego wypadku, w którym 
ranna została jedna osoba. Akcja rozpoczęła się na 31.10. 
Przez 4 dni policjanci czuwali nad naszym bezpieczeństwem. 
Sprawdzali, czy kierowcy poruszali się z bezpieczną prędko-
ścią, kontrolowali stan techniczny pojazdów i badali trzeźwość 
kierujących. Niestety, znaleźli się tacy, którzy usiedli za kółkiem 
„na podwójnym gazie”. Ujawniono 9 takich przypadków. Po-
nadto policjanci zwracali szczególną uwagę na to, czy dzieci 
przewożone były w  fotelikach, sprawdzali, czy wszyscy pasa-
żerowie mieli zapięte pasy i czy pojazdy nie były przeładowane. 
Jak co roku patrolowano okolice cmentarzy. Akcja zakończyła 
się w niedzielę, udział w niej wzięło 195 funkcjonariuszy.

• Wizyty policjantek w przedszkolach. W październiku 2013 
roku nadkom. Agnieszka Fryben i mł. asp. Katarzyna Matras 
odwiedziły 8 placówek przedszkolnych powiatu olkuskiego. 
Podczas spotkań profilaktycznych dzieci zapoznawały się 
z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczestniczyły 
w scence przechodzenia przez pasy z uwzględnieniem zasad 
bezpiecznego poruszania się po drodze. Policjantki mówiły 
także o niebezpiecznych zabawach oraz o zagrożeniach wyni-
kających z kontaktu z osobą obcą. Przypominały również nu-
mery alarmowe służb interwencyjnych. Dużą frajdę sprawiało 
dzieciakom oglądanie policyjnego wyposażenia (odznaki po-
licyjnej, lizaka, kajdanek, pałki służbowej) oraz przymierzanie 
służbowych czapek. Przedszkolaki z zaangażowaniem uczest-
niczyły w spotkaniach, chętnie zadawały różne pytania. Nie lada 
atrakcją był radiowóz, którym przyjeżdżały policjantki. Spotka-
nia kończyły się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

• Olkusz. Debata o  bezpieczeństwie. 28. października 
2013 roku  odbyła się debata społeczna „Rynek jako bez-
pieczna strefa”. Po raz kolejny w  tym roku, w auli Komendy 

Powiatowej Policji  w Olkuszu, rozmawiano o bezpieczeństwie 
lokalnym.  W  debacie uczestniczyli mieszkańcy, zastępca 
burmistrza, radni, przewodnicząca osiedla Śródmieście, pro-
boszcz parafii św. Andrzeja i policjanci. Obecni byli również 
przedstawiciele lokalnych mediów. Debatę rozpoczęto pre-
zentacją nt. różnych ujęć pojęcia bezpieczeństwa, wybranych 
teorii przestępczości oraz przepisów ruchu drogowego obo-
wiązujących w strefie zamieszkania. Po prezentacji wywiązała 
się dyskusja dotycząca bezpieczeństwa na olkuskim rynku 
oraz ulicach do niego przyległych. Zgromadzeni mieszkań-
cy wskazywali ich zdaniem miejsca szczególnie zagrożone. 
Zaproponowali również rozwiązania usprawniające ruch 
drogowy oraz zwiększające poziom bezpieczeństwa w  rejo-
nach szkół i  przedszkola znajdujących się nieopodal rynku. 
Podsumowując:
-  Mieszkańcy złożyli wniosek o przeprowadzenie debat 
dotyczących bezpieczeństwa na olkuskich osiedlach (po 
wcześniej dokonanej ocenie bezpieczeństwa na terenie 
gminy Olkusz),
- Kolejna propozycja dotyczyła kwestii organizacji obsługi 
monitoringu miejskiego przez strażników miejskich (weeken-
dy – system 24. godzinny),
- Pod koniec listopada br. zaplanowano spotkanie, którego 
celem będzie rozważenie zainicjowania powiatowych 
kampanii medialnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży,
- Radny Rady Miejskiej wnioskował o sprawdzenie możli-
wości wypożyczenia oraz testowania „mobilnego centrum 
monitoringu”.
- Mieszkańcy wnioskowali również o oznaczenie w sposób 
widoczny słupków, na których montowane są znaki drogowe 
znajdujące się na olkuskim rynku. Pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu sprawdzą obowiązujące w tym temacie 
przepisy prawne,

- Zadaniem policjantów będzie sprawdzenie zagrożeń 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinkach dróg 
usytuowanych w rejonach szkół mieszczących się przy ul. 
Kantego oraz Górniczej.

• 31.10. Wypadek drogowy w  Gołaczewach 
Bukowianin kierujący samochodem dostawczym nie zachował 
należytej ostrożności i najechał na tył pojazdu marki Iveco, któ-
ry z kolei uderzył w jadącego przed nim peugeota. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. Mieszkaniec Wolbromia, który kierował 
Peugeotem przebywa w szpitalu.  

• 31.10. Włamanie do domu w  Kolbarku.  
Nieustalony do chwili obecnej sprawca, poprzez wyłamanie 
okna dostał się do domu, z którego ukradł korony czeskie, alko-
hol oraz torbę podróżną. Straty poniósł mieszkaniec Kolbarku. 

• 03.11. Strzegowa. Skradziono pieniądze i  biżuterię. 
Mieszkanka Strzegowej powiadomiła policję o włamaniu do jej 
domu. Skradziono pieniądze oraz biżuterię. Za kradzież z wła-
maniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

• 03.11. Olkusz. Policjanci znaleźli narkotyki u młodej ko-
biety. W godzinach przedpołudniowych policjanci patrolowali 
jedno z olkuskich osiedli. Na placu zabaw zauważyli trzy osoby, 
z których jedna, kobieta, rzuciła na trawnik butelkę po piwie. 
21-latka sprawiała wrażenie odurzonej, nie można z nią było 
nawiązać logicznego kontaktu. Policjanci dokonali kontroli oso-
bistej tych osób. W portfelu kobiety znaleźli narkotyki: extasy 
oraz crack. 21-latka została zatrzymana. W tym samym dniu 
przedstawiono jej zarzut popełnienia przestępstwa z art. 62 ust. 
1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

• 21.10.2013 r. – W południe wezwano Straż Miejską do parku przy ulicy Mickiewicza w związku 
z mającym tam miejsce piciem alkoholu. Po przybyciu strażnicy odnaleźli dwóch mężczyzn. Oka-
zali się nimi dwaj bracia – mieszkańcy sąsiedniej gminy ( 30, 37 lat). Obaj nie potrafili już ustać 
na nogach i przewracali się. Nic dziwnego, gdyż jak się okazało każdy miał powyżej 3,5 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu! Zostali doprowadzeni i umieszczeni w Izbie Wytrzeźwień.

• 22.10.2013 r. – w godzinach przedpołudniowych na jednej z ulic centrum miasta obywatele Ru-
munii zaoferowali olkuszance do sprzedaży bluzkę. Podczas przymierzania ubrania z szyi kobiety 
zniknął złoty łańcuszek dużej wartości. Gdy pani się zorientowała w stracie oferenci już zniknęli. 
Poszkodowana przybiegła do Straży Miejskiej. Strażnicy natychmiast zareagowali. Ujęli sprawców 
w rejonie skrzyżowania Szpitalnej i Mickiewicza. Łup odzyskano, a złodzieje (kobieta i mężczyzna) 
zostali przekazani Policji.

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 •

W 2012 roku w wyniku protestów mieszkańców Sułoszowej międzynarodowy inwestor wycofał się z budowy farmy 
wiatrowej na terenie gminy. Wydarzenia te przyczyniły się do przeprowadzenia jednych z pierwszych w Polsce, pogłę-
bionych badań nad postrzeganiem inwestycji w odnawialne źródła energii. Patronat honorowy nad projektem objął 
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa.

CO MYśLą O WIATRAKACh W SUŁOSZOWEj?

Podstawowym celem projektu było 
rozpoznanie nastawienia mieszkań-
ców gminy do tematyki odnawialnych 
źródeł energii oraz identyfikacja czyn-
ników decydujących o akceptacji bądź 
sprzeciwie wobec lokalizacji elek-
trowni wiatrowych na terenie gminy.
- Zgodnie z dyrektywą unijną i przy-
jętą w jej konsekwencji Uchwałą 
Rady Ministrów w sprawie polityki 
energetycznej Polski, do końca 2020 
roku mamy osiągnąć 15-procentowy 
udział odnawialnych źródeł energii 
w jej końcowym zużyciu. Jednak 
inwestycje związane z ich wykorzy-
staniem coraz częściej spotykają się 
z protestami mieszkańców terenów, 
w których sąsiedztwie mają powstać – 
tłumaczy Paweł Konieczny z Fundacji 
Myśli Ekologicznej, która zainicjo-
wała badania. – Wierzę, że tego typu 
analizy pomogą zrozumieć zarówno 
obawy, jak i nadzieje mieszkańców 
związane z takimi inwestycjami, 
a także znaleźć sposób na to, aby 
w podobnych sytuacjach kontakty 
pomiędzy inwestorem, władzami gmi-
ny a mieszkańcami przebiegały bez 
zakłóceń, z uwzględnieniem różnych, 
często sprzecznych interesów – dodaje.

Odnawialne Źródła Energii  
oczami mieszkańców Sułoszowej

Większość mieszkańców gminy 

uważa odnawialne źródła energii 
za dobre dla środowiska (75%), bez-
pieczne dla otoczenia (65%) i opła-
calne ekonomicznie (54%). Różnie 
jest natomiast z wiedzą na ich temat. 
Najszerzej znane są: energetyka sło-
neczna (99%) i wiatrowa (98%). Zde-
cydowanie najlepiej postrzegane są 
kolektory słoneczne, których budowę 
popiera aż 74% respondentów. Dużą 
popularnością cieszy się też energia 
wiatrowa, ale jednocześnie budzi ona 
największe kontrowersje i najbardziej 
polaryzuje mieszkańców. Wśród bada-
nych za taką inwestycją opowiedziało 
się 48% osób, przeciwnych było 46% 
respondentów. Co ważne, stosunek 
do dwóch najpopularniejszych typów 
OZE – energii słonecznej i wiatrowej 
- jest ściśle związany z potencjalną 
lokalizacją wskazanych inwesty-
cji. Zależność tę widać szczególnie 
w przypadku farm wiatrowych, które 
w najbliższym otoczeniu akceptuje 
37% badanych, ale wraz ze wzrostem 
odległości potencjalnej inwestycji 
poziom akceptacji wzrasta do 63%. 
Mieszkańcy, zapytani o przyczyny 
protestów, oprócz wspomnianej zbyt 
małej odległości wiatraków od zabu-
dowań, wymieniali hałas, wpływ 
infradźwięków, migotanie, a także 
obawy o wywoływanie przez wia-

traki różnych chorób i dolegliwości. 
Okazało się też, że w społeczności 
funkcjonują także inne mity związa-
ne z inwestycją (np. krowy niedające 
mleka), które potęgowane były przez 
niewystarczające działania komuni-
kacyjne inwestora. Co ciekawe, jedną 
z częściej wymienianych przyczyn 
protestów była zazdrość mieszkańców 
o potencjalne zyski, które mogli osią-
gnąć ich sąsiedzi. Zdaniem badanych 
nie wszyscy mieszkańcy skorzystaliby 
na inwestycji, a jedynie ci, na których 
działkach miała zostać zlokalizowa-
na. Niepewne zysków okazały się też 
władze gminy, wskazując na zmiany 
w przepisach prawa, które ograniczają 
wpływy z takich inwestycji. 
Pełny raport z badań pt. „Energia 
Odnawialna – społeczne postrzega-
nie inwestycji na przykładzie gminy 
Sułoszowa” dostępny jest na stronie 
www.mysl-ekologiczna.pl.

Dlaczego Sułoszowa?
W 2008 roku w gminie Sułoszowa 
w powiecie krakowskim międzyna-
rodowa firma energetyczna postano-
wiła postawić dużą farmą wiatrową, 
na którą miało się składać około 30 
prądotwórczych wiatraków. Przepro-
wadzone zostały pierwsze rozmowy 
z władzami gminy, badania środo-
wiskowe, zorganizowano spotkania 

z mieszkańcami i rozpoczęto proce-
durę podpisywania umów w sprawie 
dzierżawy gruntów pod inwestycję, 
podejmując jednocześnie szereg dzia-
łań na rzecz lokalnej społeczności. 
Wszystko przebiegało zgodnie z pla-
nem inwestora, kiedy to – w listo-
padzie 2011 roku – rozpoczęły się 
pierwsze protesty mieszkańców. 

Farmy wiatrowe w Małopolsce
Według danych Urzędu Regulacji 
Energetyki z czerwca 2012 roku, 
w Polsce istnieje 619 instalacji 
elektrowni wiatrowych o łącznej 
mocy 2 189 MW. Najwięcej farm 
wiatrowych zlokalizowanych jest 
w północno-zachodnich obszarach 
Polski. Absolutnym liderem jest 
województwo zachodnio-pomorskie 
(716,8 MW), kolejne miejsca zajmu-
ją województwa pomorskie (246,9 
MW) i wielkopolskie (245,3 MW). 
Małopolska plasuje się na przed-
ostatnim miejscu z jedynie dziesię-
cioma, w większości używanymi już 
wcześniej na Zachodzie i ponownie 
zmontowanymi w Polsce, turbinami 
wiatrowymi o łącznej mocy 3 MW. 
Co ciekawe, porównywalną energię 
jest w stanie wytworzyć jedna, ale 
nowoczesna turbina. 

Przemysław Pawluś 
Open Media Public Relations

WYDARZENIA KULTURALNE
02-06 XI godz. 18.00, 20.00, 
 „gRAWITAcJA” 3D 

PROD. USA / WIELKA BRYTANIA
08 -10; 12-13 XI godz. 17.30 (3D, DUBBING)

08-14 XI godz. 19.30 (3D, NAPISY), 11 XI godz. 11.00 (3D, DUBBING)
15-20 XI godz. 17.30 (2D, DUBBING), 15-21 XI godz. 19.30 (3D, NAPISY) 

OgÓLNOPOLSKA PREMIERA 
„THOR: MROcZNy ŚWIAT” 3D, 2D  

(DUBBING LUB NAPISY J.W),  PROD. USA
22 XI ; 28 XI ; 5 XII godz. 19.30

23 XI; 25-27 XI; 29 XI - 4 XII godz. 17.00, 19.30, 24 XI godz. 11.00, 17.00
OgÓLNOPOLSKA PREMIERA

„IgRZySKA ŚMIERcI: W PIERŚcIENIU OgNIA” 2D
PROD. USA

8 XI godz. 8.40, 10.10 
„Polak mały”, spektakl teatralny w wykonaniu teatru „Artenes” z Wrocławia

8 XI godz. 18.00
Wystawa fotograficzna  - A. Sowula , M. Kurek - „Są jeszcze takie miasteczka” 

11 XI godz. 17.00
Uroczysty Koncert Listopadowy w wyk. olkuskiej Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej, 

Szkoły Suzuki oraz wokalistów MOK i ZPIT ziemi olkuskiej
13 XI godz.13.00

Spotkanie z aktorem Maciejem Luśnią  
(organizator: I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu)

14 XI godz. 17.00 
prof. dr hab.Jacek Ostaszewski „Gry z widzem we współczesnym świecie”  

- wykład w ramach  olkuskiego uniwersytetu trzeciego wieku
15 XI godz.10.00

Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego
16 XI godz.18.00

Wystawa fotograficzna Antoniego Kreisa (MOK ul. Szpitalna 32)
18 XI godz. 15.00

mgr inż. specjalista ds. żywienia, Sonia  Wojtal  “Zasady komponowania  jadłospi-
su sprzyjającego zachowaniu zdrowia, czyli co z czym łączyć, aby było smacznie 

,zdrowo i tanio” - prelekcja ,  porady żywieniowe
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Sławomir Ostachowski Alicja Ostachowska

• ciasta
• ciasta tortowe
• ciasteczka
• wyśmienite torty 
   wielu rodzajów

Firma Cateringowa

www.torcik.com

tel.: 692 015 114 • 889 806 103 • 12 282 28 97

oferujemy:

organizujemy:
• wesela
• komunie
• chrzciny
• imprezy 
  okolicznościowe
• spotkania biznesowe
• studniówki

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

Tadeusz Mazowiecki
W ostatnich dniach odszedł Tadeusz Mazowiecki. Co prawda 
wszyscy na ten temat piszą, ale nie sposób wspomnieć wielkości 
tego właśnie polityka. Już 11 września 1989 roku wszedł do 
obiegu pocztowego znaczek z wizerunkiem Tadeusza Mazo-
wieckiego, jakby zapowiedź wielkości polityka. Ten niezwykle 
opanowany polityk był w tamtym czasie potrzebny krajowi jak 
nikt inny. Były różne pomysły przejęcia władzy. A to poprzez 
rewolucję i  wycięcie w  pień członków partii, a  to poprzez 
palenie komitetów. Kto żył w tamtych gorących czasach ten 
z wspomni wielość oczekiwań. Mimo wygranych wyborów 
w kraju ciągle wrzało. Rodząca się demokracja nie była tylko 
pasmem sukcesów. Mając poparcie Lecha Wałęsy, Tadeusz 
Mazowiecki utworzył rząd, zaprzysiężony 12 września 1989 
r. W swoim pierwszym porywającym expose, szef nowego 
rządu zasłabł. Dały znać trudy i emocje dotychczasowej dzia-
łalności. Za pierwszego rządu poczyniono niezbędne zmiany 
do Konstytucji RP. M.in. usunięto zapis, że Polska jest krajem 
socjalistycznym, że wiodącą rolę w życiu politycznym odgrywa 
PZPR, itp. Zmieniono nazwę z Polska Republika Ludowa na 
Rzeczpospolita Polska. Wprowadzono system wielopartyjny 
i zniesiono cenzurę. Rozwiązano Służbę Bezpieczeństwa. Wpro-
wadzono reformy gospodarcze. Pakiet reform prof. Balcerowicza 
pozwolił zatrzymać szalejącą inflację. Kto miał wówczas kredyt, 
ten wie co to znaczyło. Rząd podał się do dymisji 25 listopada 
1990 roku. Rząd działa do 12 stycznia 1991 roku, do czasu 
powołania rządu Jana Bieleckiego.

Dlaczego o tym wspominam? Bo właśnie odszedł od nas człowiek, 
którego nam będzie brakowało. Nazywany „siłą spokoju”, naprawdę 
był politykiem mądrym i rozsądnym. Znanym na całym świecie. Jak 
słuszna była idea pokojowego przejęcia władzy, wiemy dopiero dzisiaj 
po prawie 25 latach. Dzisiaj kiedy mamy przykład z przebytych wojen 
na Bałkanach (T. Mazowiecki był tam wysłannikiem z ramienia ONZ), 
rewolucjach na bliskim wschodzie. Dlatego gest T. Mazowieckiego, 
znany chyba wszystkim pamiętającym tamte czasy mówi więcej 
niż niejedno opracowanie historyczne, lub pseudo-historyczne (bo 
takich jest teraz więcej).
Na znaczku jest Tadeusz Mazowiecki z uniesioną rękę z symbolem 

„victoria”. Natomiast na kopercie FDC przy stole siedzą: Krzysztof Sku-

biszewski – były minister spraw zagranicznych, Tadeusz 
Mazowiecki, Leszek Balcerowicz i Jacek Kuroń – charyzmatyczny 
minister pracy. Jeśli nie macie pomysłu na tworzenie kolekcji, to można 
zacząć kolekcję znaczków, monet itp. Pamiątek jako „Świadectwo 
moich czasów”. Na pewno prywatne spojrzenie na naszą współczesną 
historię nie ma sobie równych w innych krajach. Sami nie zdajemy 
sobie sprawy jakie zmiany dokonały się w naszym życiu. Mogą to 
zapewne odczuć wszyscy ci, którzy żyli w czasach PRL, czasach 
jakże siermiężnych w porównaniu z obecnymi. 
Życzenia owocnych kolekcji dla wszystkich kolekcjonerów i nie 
tylko. W najbliższym czasie o nowościach poczty i NBP, oraz 
o planach emisyjnych na 2014 rok.
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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


