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

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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D

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

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

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

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

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku
życzymy naszym Klientom 

dużo radości, spokoju
i rodzinnego ciepła

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 

Marcin Czerniak

www.duodampex.pl

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

duodampex@gmail.com

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

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

Piece MORSO 150 LAT tradycji - PROMOCYJNE CENY!

Ciepłe kominki - obudowy kumulacyjne

www.kominkowanie.pl

W cenie zwykłej
obudowy!

Sprzedaż WęglaSprzedaż Węgla

 czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00 czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00
Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

Rodaki, ul.RzekaRodaki, ul.Rzeka

Chwilówka
do 1.000 zł

WOLBROM,
ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34,
kom. 698 686 482

bezpiecznie, fachowo, szybko
duża gama zniżek
dla nowych klientów

TUiR Warta // Makroregion Detaliczny Małopolski // Przedstawicielstwo Olkusz

ul. Nullo 23/2A (obok Żabki), 32-300 Olkusz • www.warta.pl

Doradca Ubezpieczeniowy
tel. 507 437 132
katarzyna.banys@warta.pl

www.fotokulawik.plwww.fotokulawik.pl

Fotografia Ślubna
i Okolicznościowa
Fotografia Ślubna
i Okolicznościowa

TELEFONY • KOMPUTERY • GPS
Salon • Serwis • Akcesoria
CENY JAK NA ALLEGRO!!!

Olkusz ul. Kościuszki 16, tel.: 502-815-535 
ALLEGRO: aukcje_netcom

Promocje:
Prosty telefon Nokia 100 - 109 PLN!

Rekawiczki do ekranów dotykowych - 19 PLN

SKLEP Z DUSZĄ
ANTYKI, STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, ANTYKWARIAT
Już wkrótce otwarcie nowego sklepu w Olkuszu.
Dogodny dojazd, przyjazna atmosfera.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
TELEFONICZNEGO: 662 660 373
Możliwość odbioru przedmiotów bezpośrednio od zbywcy, bez konieczności przyjazdu do sklepu.
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tel. 668 339 732
tel. 608 696 097
e-mail:  gwarekolkuski@wp.pl 
 redakcja@gwarek-olkuski.pl
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BAROMETR ZAWODÓW
Dnia 21.11.2012r. w siedzibie Powiatowego Urzędu 

Pracy odbyło się po raz trzeci badanie pod nazwą” 
BAROMETR ZAWODÓW” przeprowadzone przez 
grupę ekspertów z urzędu pracy: pośrednika pracy, 
pośrednika pracy ds. EURES, doradcy zawodowego, 
specjalisty ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. 
aktywizacji oraz lidera Klubu Pracy „Barometr zawo-
dów” jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą. 

Celem bada-
nia jest diagnoza 
zapotrzebowa-
nia na zawody 
oraz określenie 
relacji popytu 
do podaży na 
lokalnym rynku 

pracy. Prognoza jest tworzona w grupie (meto-
da tak zwanego panelu ekspertów), dzięki czemu 
możliwe jest dzielenie się wiedzą oraz uwzględnia-
nie opinii pracowników urzędu pracy obserwują-
cych rynek pracy z różnych perspektyw: od strony 
bezrobotnych oraz pracodawców. Podczas panelu 
eksperckiego - eksperci oceniali 169 zawodów na 
które było największe zapotrzebowanie na pracow-
ników w Małopolsce biorąc pod uwagę sytuację na 
lokalnym rynku pracy. Uczestnicy dyskusji odpo-
wiadali na następujące pytania:

• Jak, według Pani/a wiedzy, zmieni się zapotrze-
bowanie na pracowników w zawodzie w nad-
chodzącym roku?

• Jak według Pani/a wiedzy będzie się  kształto-
wała relacja między dostępną siłą roboczą a za-
potrzebowaniem na pracowników w zawodzie 
w nadchodzącym roku? 
Efektem badania będzie zestawienie zawodów 

sklasyfikowanych w trzy grupy: zawodów deficy-
towych, zawodów  zrównoważonych, zawodów 
nadwyżkowych. 

Barometr systematyzuje wiedzę ekspertów 
z powiatowego urzędu pracy dotyczącą zapotrze-
bowania na pracowników na lokalnych rynkach 
pracy, ponadto jest pomocny przy ustalaniu planu 
szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy na rok 2013.  

I N F O R M A C J A
Informujemy, iż w dniu 24.12.2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu, 

będzie nieczynny. Natomiast w dniu 31.12.2012 r. Powiatowy Urząd  
Pracy będzie czynny od 7.00 do 15.00.

Powiatowy serwis informacyjny

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 
życzenia wielu 
radosnych chwil 
spędzonych w rodzinnej 
atmosferze, optymizmu w realizacji 
osobistych zamierzeń 
oraz pomyślności w życiu zawodowym 
wszystkim Mieszkańcom 
Powiatu Olkuskiego

składają

Przewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Dąbrowski

Starosta Olkuski

Jerzy Antoni Kwaśniewski

50 lat WOPR
16 grudnia 2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu Oddział Rejonowy Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olkuszu podsumowało sezon letni 2012. Spotkanie 
było szczególnie uroczyste, bo na rok 2012 przypada jubileusz 50-lecia istnienia WOPR-u. 

Stanisław Starzyk, prezes olkuskiego 
WOPR, przedstawił historię pogotowia 
w minionym półwieczu. Podsumował 
sezon letni, dziękując zebranym ratow-
nikom za bezwypadkową pracę. Poin-
formował zebranych o zorganizowanych 
przez Oddział Rejonowy szkoleniach 
i weryfikacji ratowników. Andrzej 
Harężlak, wicewojewoda małopolski, 
udekorował ratowników odznaczenia-
mi państwowymi oraz odznaką „Za 
Zasługi dla Sportu”. Prezes Zarządu 
Głównego WOPR w Warszawie Jerzy 
Telak wręczył odznaczenia ZG WOPR. 

Podczas spotkania można było dowie-
dzieć się wiele na temat ratownictwa 
wodnego w powiecie olkuskim i całym 
kraju. Oto pół wieku temu w Polsce tonęły 
rocznie 4 tysiące ludzi. Obecnie jeśli utonie 
400 osób, mówi się o poważnym zagroże-
niu wypadkowym. Liczba utonięć spadła 
zatem o rząd wielkości i z pewnością jest 
to zasługa przede wszystkim WOPR-
-owców – ich służby ratowniczej, ale tak-
że długofalowych działań szkoleniowych 
i propagandowych, promujących dbałość 
o bezpieczeństwo. Ratownicy wyszkoleni 
przez olkuskie pogotowie wodne pełnią 
straż nad polskim morzem, a nawet na 
Zachodnim Wybrzeżu USA. 

Wicewojewoda, prezes ZG WOPR oraz 
prezes OR WOPR złożyli obecnym życze-
nia świąteczno-noworoczne. Zebranie 
zakończono lampką szampana. 

Odznaczeni 16 grudnia 2012 r.: 

Brązowe Krzyże Zasługi: Agnieszka 
Gorajczyk (ratowniczka), Marta Oleksy 
(ratowniczka), Paweł Matuszczyk (ratow-
nik), Szymon Feliksik (ratownik), Grze-
gorz Haberko (młodszy instruktor WOPR) 
i Daniel Kordaszewski (ratownik). 

Medal Za Ofiarność i Odwagę: mł. kpt. 
Radosław Murias (instruktor WOPR). 

Złota Odznaka Za zasługi dla Sportu: 
Grzegorz Payerhin (ratownik). 

Srebrne Odznaki Za Zasługi dla Sportu: 
Leszek Dziuba (ratownik), Andrzej Felik-
sik (ratownik), Andrzej Banyś (ratownik) 
i Robert Skibiński (ratownik). 

 Brązowe Odznaki Za Zasługi dla Spor-
tu: Karolina Bednarek (ratowniczka), 
Agnieszka Gorajczyk (ratowniczka), Marta 
Oleksy (ratowniczka), Grzegorz Haber-
ko (młodszy instruktor WOPR), Tomasz 
Krawczyk (ratownik), Jarosław Polan 
(ratownik), Krzysztof Kulanty (ratownik), 
Mateusz Kania (ratownik), Piotr Swędzioł 
(ratownik), Marcel Wdowik (ratownik), 
Daniel Kordaszewski (ratownik) i Patryk 
Krzykawski (ratownik). 

Medale Za Zasługi WOPR (przyznane 
przez Minister Sportu i Turystyki RP Joan-
nę Muchę): Jerzy Kwaśniewski (starosta 
olkuski), Mirosław Gajdziszewski (bur-
mistrz miasta Bukowna), Kazimierz Ściąż-
ko (wójt gminy Klucze), Mirosław Siudyka 
(dyrektor Zespołu Szkół w Bukownie), 
ppłk. dypl. Jarosław Niemiec (dowódca 7 
Dywizjonu Ułanów Lubelskich w Toma-
szowie Mazowieckim) i ppłk. dypl. Maciej 
Mazurkiewicz (dowódca 6 batalionu dowo-
dzenia w Krakowie). 

 Srebrny Medal Za Zasługi dla WOPR: 
Krzysztof Kania (ratownik). 

Brązowe Medale Za Zasługi dla WOPR: 
Sylwia Kruczek (ratowniczka), ppor. 
Robert Korandy (ratownik), Robert Skibiń-
ski (ratownik), Stanisław Mędrek (prezes 
OSP w Załężu), Marian Barczyk (naczelnik 
OSP w Dłużcu) i Tomasz Sapiechowski 
(druh OSP w Załężu). 

Złota Odznaka z wieńcem laurowym: 
Grzegorz Payerhin (ratownik). 

Złote Honorowe Odznaki WOPR: sierż. 
pchor. Piotr Nocoń (młodszy instruktor), 
Daniel Kordaszewski (ratownik) i Marcel 
Wdowik (ratownik). 

Srebrne Honorowe Odznaki WOPR: 
Grzegorz Haberko (młodszy instruktor) 
i Leszek Dziuba (ratownik). 

Brązowe Honorowe Odznaki WOPR: 
Agnieszka Gorajczyk (ratowniczka), Marta 
Oleksy (ratowniczka), mgr Eliza Ciuła 
(ratowniczka), Monika Płonka (ratownicz-
ka), Kinga Dudek (ratowniczka), Beata 
Czechura (ratowniczka), Łukasz Łydka 
(ratownik), Krzysztof Kulanty (ratow-
nik), Maciej Kaplita (ratownik), Bartosz 
Kaplita (ratownik), Piotr Swędzioł (ratow-
nik), Michał Herman (ratownik), Patryk 
Krzykawski (ratownik), Marcin Ściążko 
(ratownik).

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy 
Wszystkim Mieszkańcom

Powiatu Olkuskiego
samych pogodnych chwil
spędzonych w serdecznej 

atmosferze.
Niech nowo narodzony
Chrystus błogosławi 
w każdym dniu pracy

i odpoczynku, a Nowy Rok
obdarzy wszystkich 

pomyślnością 
i zdrowiem.

Jacek Osuch
Poseł na Sejm RP

Łukasz Kmita
Radny Rady Miejskiej

Informacje
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FELIETON

FELIETON

JEST TAKI DZIEŃ…

WIGILIA-PACZÓŁTOWICE

W chrześcijańskiej, katolickiej 
tradycji to Wielkanoc ma wyższy 
status, jest świętem ważniejszym, 
ale to Boże Narodzenie cieszy się 
większą „sympatią” ludzi, jest 
bardziej oczekiwane i radośniej 
celebrowane. Chociaż właściwe 
święta przypadają na 25 i 26 dzień 
grudnia, tak naprawdę wszyscy 
czekają na Wigilię. „Jest taki dzień, 
tylko jeden, raz do roku… dzień, 
który liczy się po zmroku…” słowa 
tej pięknej piosenki najlepiej obra-
zują wyjątkowość tego jedynego 
w roku dnia, a raczej popołudnia, 
wieczoru i nocy.

Tego dnia życie zwalnia bieg, 
sprawy codzienne stają się mniej 
ważne, kłopoty jakby dalsze, troski 
mniej dokuczliwe. Zapachy inten-
sywniejsze, a potrawy smaczniejsze. 
W wielu domach Wigilijna kolacja 
to gama wspaniałych potraw, które 
na stół trafiają tylko tego jednego 
wieczoru. Wiele rodzin również 
pości tego dnia, aby potem, przy 
suto zastawionym stole spróbować 
dwunastu tradycyjnych, specjalnie 
przygotowanych, jedynych w swo-
im rodzaju specjałów. 

Boże Narodzenie to czas pojed-
nania i radości. Tradycja nakazuje, 
aby w tym czasie pogodzić się ze 
wszystkimi, z którymi mieliśmy 

jakieś zatargi, tego dnia wszelkie 
kłótnie i spory nie powinny mieć 
(i zazwyczaj nie mają) miejsca. 
W tych dnia z życzliwością patrzy-
my na świat i bliźnich i z nadzieją 
w przyszłość. 

 Mimo wszystko w dzisiejszych 
czasach te święta straciły trochę 
swojego uroku. Być może powodem 
jest zbytnia komercjalizacja, prak-
tycznie od listopada bombardowani 
jesteśmy dekoracjami, reklamami, 
piosenkami i innymi gadżetami 
związanymi ze świętami. Przesyt 
sprawia, że im bliżej 24 grudnia tym 
mniejszy entuzjazm. Ponadto dziś 
wszystkiego mamy pod dostatkiem 
na co dzień.  Z pewnością wielu 
ludzi pamięta jeszcze czasy, kie-
dy święta były  jedynym okresem 
w roku, kiedy można było zjeść 
pomarańczę lub mandarynkę, kiedy 
na stół trafiała szynka, a szczytem 
marzeń wielu dzieci była rekla-
mówka wypełniona słodyczami. 
Dziś, kiedy wystarczy wejść do 
pierwszego lepszego sklepu, by 
zaspokoić swoje zachcianki, kiedy 
święta właściwie nie różnią się od 
przeciętnego rodzinnego zjazdu, 
zaczynają powoli tracić tę magię 
i czar. 

Jednak wciąż jeszcze czekamy, 
na pierwszą gwiazdkę, stawiamy 

dodatkowy talerz na stole dla nie-
spodziewanego gościa, łamiemy 
się opłatkiem składając sobie ser-
deczne życzenia i mając nadzieję, że 
wypowiedziane tego szczególnego 
dnia muszą się spełnić, czekamy 
północy, aby w kościele spotkać się 
przy żłóbku i w uroczystej mszy na 
nowo przeżywać przyjście na świat 
Jezusa. Uśmiechamy się do siebie 
wzajemnie śpiewając kolędy. To 
jeden z dwóch dni w roku kiedy 
świątynie przeżywają prawdziwe 
oblężenie, zupełnie jakby wszyscy 
wierni nagle przypomnieli sobie że 
trzeba iść do kościoła. 

Najpiękniejsze ze świąt w chrze-
ścijańskim kalendarzu, wciąż jesz-
cze z niecierpliwością wyczekiwane 
„jest taki dzień, kiedy radość wita 
wszystkich, dzień który każdy z nas 
zna od kołyski…” ciekawe tylko ile 
w tych uśmiechach, i tym wycze-
kiwaniu prawdziwych emocji, a ile 
przyzwyczajenia.

Jakkolwiek by było życzę wszyst-
kim czytelnikom spokojnych, rado-
snych i głęboko przeżywanych 
Świąt Bożego Narodzenia, a także 
tego, aby składane przez was i dla 
was życzenia na pewno się spełniły..

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

Jacek Kaczmarski, autor powyższych 
słów wprowadza nas w klimat Świąt , 
które nasi dziadowie obchodzili mimo 
wszystko, mimo wojen, niepokojów 
i lat niewoli, które dawały siłę. Które  
pozwalały z nadzieją patrzeć w przy-
szłość choć obchodzono je, grzejąc się 
przy świecach i pijąc herbatę. 

Pomyślmy w tych dniach  o ludziach 
którzy za  naszą dzisiejszą wolność 
zapłacili wysoką cenę o bezimiennych 
bohaterach, dzięki którym możemy 
dzisiaj cieszyć się spokojnymi i bez-
piecznymi Świętami w gronie bliskich. 
I dla tych ostatnich, ale nie tylko, bądź-
my lepsi.

Korzenie tych Świąt sięgają praw-
dopodobnie obchodów Saturnaliów 
w starożytnym Rzymie, gdzie chrze-
ścijaństwo miało swoje początki. 
Dzień wigilijny bogaty jest w zwy-
czaje i przesądy posiadające rzekomo 
magiczną moc, zazwyczaj znajdujące 
swój rodowód w lokalnych, przed-
chrześcijańskich wierzeniach. Jed-
nym z nich był zakaz szycia, tkania, 
motania i przędzenia. Uważano je za 
czynności szczególnie lubiane przez 
demony, które mogły zjawić się wszę-
dzie tam, gdzie zakaz złamano. Do 
dzisiaj przestrzega się, aby w Wigilię 
nie kłócić się i okazywać sobie wza-
jemnie życzliwość. Istnieje także prze-
sąd aby spróbować każdej z dwunastu 
wigilijnych potraw aby nie zabrakło jej 
w następnym roku. Niektórzy pozosta-
wiają w portfelu łuski z karpia, które 
mają przynieść szczęście. 

Na wsi opłatek z wigi-
lijnego stołu, a także 
potrawy, podawano bydłu 
i koniom, czasem nawet 
wprowadzając te ostatnie 
do izby. Karmienie potra-
wami przygotowywanymi 
na Wigilię miało zabezpie-
czać inwentarz przed uro-
kami czarownic i guślarek. 
Niektóre z tych zwycza-
jów trwają inne odchodzą 
w zapomnienie i tylko od 
nas zależy czy na zawsze. 
To co można było przeżyć 
w Stajni w Paczółtowicach 
przy okazji Wigilii którą 
tam zorganizowano parę 
dni temu , zapierało dech 
i nawet z najtwardszej 
piersi wyciskało wzrusze-
nie, malujące się ciepłymi strużkami 
cichaczem wycieranymi z policzka. 
Tradycja, ciepło i miłość, płynące 
z twarzy dzieci poprzebieranych za 
aniołki, podczas Jasełek w ich wykona-
niu stworzyły nastrój niezapomniany. 
Klimat którym chciałoby się w ten 
piękny czas obdzielić wszystkich 
dookoła. Słomiane bele zamiast krze-
seł, okrągły stół zbity z drewna, wokół, 
w świątecznie przystrojonych boksach 
osiołki i pięknie wyczesane kucyki. 
Na lśniących bielą obrusach, opłatki 
i staropolskie tradycyjne potrawy, które 
przygotowali obecni na uroczystości 
przyjaciele  stajni, w liczbie, uwaga, 
w tym roku już ponad osiemdziesięciu. 

Kochani nie zmieniajcie się nigdy. 
Niech to czego staliście się częścią 
daje Wam siłę na przyszłe lata, jesteście 
mostem łączącym stare z nowym.                             

 v Krzysztof. Augustowski
Nie obyło się również bez akcji cha-

rytatywnej, której bohaterami byli mali 
jeźdźcy, zbierający na operację oka, 
dla jednego z najlepszych koników 
stajni, uhonorowanego w ubiegłym 
roku Pucharem Śląska i wieloma pre-

stiżowymi nagrodami w całym kra-
ju w roku bieżącym. Ten bohaterski 
konik, którego przodkowie należeli 
do najstarszej linii hodowlanej konia 
arabskiego w Polsce. Profesor jak 
o nim mówią, zwyciężał w skokach 
i ujeżdżaniu, widząc tylko na jedno 
oko.  Kilka tygodni temu w wyniku 
powikłań spowodowanych zapale-
niem, światło zgasło i tam. Patrzono 
ze zdumieniem, dumą i nadzieją na  
dokonania niepełnosprawnego spor-
towca. Teraz pozostała tylko nadzieja, 
że znajdą się jakieś cudowne serca, 
których wrażliwość nie pozwoli temu 
wspaniałemu zwierzęciu, pogrążyć  
się w ciemności na zawsze. Schody do 
światła dla Kiary, bo tak ma na imię 
klacz, to prócz transportu do Mona-
chium, 10 tys PLN  których brakuje. 
Jeśli zechcielibyście Państwo pomóc, 
każda kwota będzie wspaniałym darem

Tytuł: Kiara/Numer konta:  
ING Bank Śląski 

63 1050 1618 1000 0022 9401 8300 
Dodatkowe informacje: 

Redakcja Gwarka, Stadnina  
w Paczółtowicach l 

ub pod nr tel. 500 044 933.

  Grudzień to taki specyficzny miesiąc. Niby wszystko dzieje się jak zazwyczaj, 
a jednak jest inaczej. Nie dlatego, że mróz zaróżowia policzki, nie dlatego, że 
pada śnieg, że ulice zmieniają się w śliską breję, a chodniki w wydeptane, 
wąskie ścieżki. Oczekujemy  wszyscy Świąt Bożego Narodzenia i to one 
sprawiają, że ten miesiąc jest taki wyjątkowy.

Zasyczał w zimnej ciszy samowar, 
Ukrop  nalewam  w  szklanki,

Przy wigilijnym  stole  bez  słowa,                             
Świętują  polscy  zesłańcy,

Na  ścianach  mroźny osad  wilgoci, 
Obrus  podszyty  z  dołu,

Płomieniem  ciepłym  świeca  się  kopci, 
Słowem  wszystko  jak w  domu.

Słyszę z nieba muzykę  i  anielskie pieśni 
Sławią boga, że nam się do stajenki mieści.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy,

aby przy świątecznym stole nie zabrakło

miłości i ciepła rodzinnej atmosfery,

A Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok!

Życzy ALBA MPO Sp. z o.o. 

Dla mieszkańców powiatu Olkuskiego 
na nadchodzące Święta i zbliżający się Nowy Rok 

dużo szczęścia, zdrowia, pogody ducha 
oraz wielu dobrych dni 

w imieniu Rady Powiatowej
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

 składa
Przewodniczący Rady Powiatowej 

Janusz Dudkiewicz

Dla mieszkańców powiatu Olkuskiego 
na nadchodzące Święta i zbliżający się Nowy Rok 

dużo szczęścia, zdrowia, pogody ducha 
oraz wielu dobrych dni 

w imieniu Rady Powiatowej
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

 składa
Przewodniczący Rady Powiatowej 

Janusz Dudkiewicz

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

Święta Bożego Narodzenia to czas
 przepełniony szczególną atmosferą rodzinną, 

 pełną radości i pamięci o bliskich, okres wielu refleksji osobistych, 
 a zarazem czas wesołego kolędowania i nadziei płynącej ze świadomości,  

iż Bóg stał się człowiekiem, dzieląc z nami trudy i znoje…
Łamiąc się symbolicznie wigilijnym opłatkiem proszę przyjąć życzenia  

Bożego błogosławieństwa, radości i pokoju serca.
Niech Nadchodzący Nowy 2013 Rok będzie czasem pokoju, 

 serdeczności i międzyludzkiej życzliwości.
W szczególny czas Bożego Narodzenia 

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu
pragnie złożyć najpiękniejsze świąteczne życzenia.

 
Niech wigilijna noc wprowadzi spokój, upłynie w szczęściu i radości 

przy dźwiękach staropolskich kolęd oraz zapachach pierników i świerkowych gałązek. 
Niech nadzieje pokładane wraz z nadejściem  

nowego czasu ziszczą się jak najprędzej,
przynosząc w Nowym 2013 Roku 

szczęście i pomyślność w życiu osobistym i zawodowym!

Informacje, Reklamy
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Hurtownia

HURTOWNIA

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

Niech Święta Bożego Narodzenia
i Wigilijny wieczór upłyną Wam
w szczęściu i radości
przy staropolskich kolędach
i zapachu świerkowej gałązki

Zdrowych, Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego
Nowego Roku

tel. (32) 754 59 59
www.cras.pl

www.mrowka.com.pl

Budujące pomysły

MRÓWKA CRAS OLKUSZ, UL. PRZEMYSŁOWA 9
CZYNNE: Pon. - Pt. 7.00 - 19.00, Sob. 7.00 - 16.00

Dziękując za okazane nam zaufanie,
życzymy zdrowych, pogodnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia,
niezapomnianego Sylwestra

oraz realizacji wszystkich planów i marzeń
w nadchodzącym 2013 roku.

Reklamy
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Wypoczynek letni i zimowy

35 miejsc noclegowych
pokoje 2, 3 i 4 osobowe
wszystkie pokoje z łazienkami + TV
Na miejscu:
- wyżywienie (posiłki domowe)
- świetlica
- ogrodzony parking
W pobliżu:
- wyciągi narciarskie 
  (Kotelnica, Bania) 500 m
- rzeka Białka (50 m)
- sklep (300 m)
- baseny termalne (600 m)
Do Zakopanego 15 km
Niedaleko przejście graniczne Jurgów

Białka Tatrzańska, 
ul. Środkowa 110
tel. 018 265 45 70, 
kom. 0696 831 499
(w godz. 8:00 - 16:00)

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wesołych , pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie 
oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2013 wszystkim 
Mieszkańcom Olkusza a szczególnie naszym Klientom 
życzy 
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

wszystkim obecnym i przyszłym klientom

spokojnych i szczęśliwych świąt
życzy

Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

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 •

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

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

SPRZEDAM TOYOTĘ AVENSIS II 1.8 16V
ROK PROD. 2003. BOGATE WYPOSAŻENIE.  SAMOCHÓD KUPIONY W POLSKIM SALONIE  

I NA BIEŻĄCO SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE TOYOTY 
PIERWSZY WŁAŚCICIEL , BEZWYPADKOWY ,GARAŻOWANY, STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok. 23 000 zł

Burmistrz  Miasta Bukowno 
ogłasza pisemny przetarg

na wynajem lokalu użytkowegopołożonego w Bukownie,
przy ul. Zwycięstwa - Pasaż o powierzchni  18,60m2 

1. Minimalny miesięczny czynsz najmu za lokal będący przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż  
5,00 zł + 23% podatku VAT za 1m2  powierzchni całkowitej lokalu + opłaty za zużyte media dostarczane 
do lokalu, usuwanie śmieci i obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane 
z wynajmowanym lokalem.

2. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średnio-
rocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

3. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu lokalu przysługujących Właścicielowi w dniu  opróżnie-
nia tego lokalu przyszły Najemca lokalu zobowiązany jest do złożenia kaucji w wysokości dwukrotnej 
wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego w wyniku przetargu.

4. Składana pisemna oferta na najem lokalu będącego przedmiotem przetargu powinna zawierać:
a) Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę.
b) Datę sporządzenia oferty.
c) Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu netto za 1m2 całkowitej powierzchni lokalu.
d) Określenie sposobu wykorzystania lokalu przez składającego ofertę
e) Pisemne oświadczenie oferenta że:

 - zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, dokonał jego oględzin i nie wnosi w tym zakresie 
żadnych, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny lokalu,

 - zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 - zawrze umowę najmu w terminie siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze oferty,    
 - dokona wpłaty kaucji.

5. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: „Przetarg – lokal użytkowy przy ul. Zwycięstwa - Pasaż”  
należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16,  w  terminie do dnia 
04.01.2013r. włącznie.

6. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
a) osoby posiadające zadłużenie z tytułu najmu lokalu, 
b) osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego.

7. Oferty złożone w przetargu pisemnym przez osoby określone w pkt. 6 nie podlegają rozpatrzeniu.
8. Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Trans-

portu  Lokalnego  UM w godz. :  8.00 - 15.00, tel. (0-32) 642-10-78 wew. 40 lub 46, oraz Zarządca 
Nieruchomości – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie  w zakresie  stanu technicznego 
lokalu i możliwości jego oględzin tel. (0-32) 642-12-04, (032) 642-16-12.

9. Każdy z oferentów może złożyć w niniejszym przetargu  wyłącznie jedną ofertę.
10.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

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

Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku,  to w tym samym dniu 
tj. 15.01.2013 r. o godz.1330 odbędzie się :

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

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

(3 pok.+ kuchnia) 
Cena wywoławcza wynosi 2113,66 zł za 1m2 .

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

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

w dniu przetargu do godz. 1145 w kasie Spółdzielni.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.01.2013 r. o godz. 1200 

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

Wadium na dany lokal mieszkalny w kwocie 20.000,00 zł należy wpłacić w dniu 
przetargu do godz. 1315  w kasie Spółdzielni. 
Lokal  można oglądać w dniu 08.01.2013 r. od godz. 1300 do godz. 1600 oraz w dniu 
15.01.2012 r. od godz. 900 do godz.1100 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
(nr tel.32 643-24-46).
Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu.
Uchylenie się od zawarcia umowy nabycia prawa odrębnej własności lokalu spow-
oduje przepadek wadium.
 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

Tel. kontaktowy 32/643-12-29 wew. 125

    Ograniczenia w komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku:
-   24.12.2012 r. autobusy będą kursować według rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze, ostatnie wyjazdy z Olkusza będą realizowane do godz. 18:00 
    (wszystkie powroty z poszczególnych miejscowości do Olkusza po godz. 18:00 będą wykonane);
-   25.12.2012 r. autobusy będą kursować od godz. 10:00 (wyjazdy z Olkusza) według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele i święta;
-   26.12.2012 r. oraz 01.01.2013 r. autobusy będą kursować według rozkładów obowiązujących w niedziele i święta;
-   31.12.2012 r. ostatnie wyjazdy z Olkusza będą realizowane do godz. 20:00 (wszystkie powroty z poszczególnych miejscowości do Olkusza po godz. 20:00 będą wykonane);
-   25, 26.12.2012 r. oraz 01.01.2013 r. linie PS i 467 nie będą kursować.

INFORMACJA
DLA PASAŻERÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZKG „KM” W OLKUSZU

24.12 oraz 31.12.2012 r. kasa biletowa w siedzibie ZKG "KM" oraz punkt sprzedaży na placu ZKG "KM" przy S-Samie będą nieczynne. 
29.12.2012 r. (sobota) sprzedaż biletów miesięcznych w punkcie sprzedaży na placu ZKG "KM" przy S-Samie będzie prowadzona w godz. 7:30 - 14:00. Pozostałe dni bez zmian.

12.12.2012 r. – zakończyły się działania rozpoczęte w dniu 23.11.2012 r. kiedy to strażnicy 
leśni ujawnili w lasach w rejonie Olewina bardzo dużą ilość odpadów budowlanych. O swoim 
odkryciu powiadomili Straż Miejską. W wyniku podjętych wspólnie działań udało się ustalić, że 
śmieci przywieziono samochodami spoza Olkusza. Zrobili to pracownicy jednej z firm olkuskich, 
która wykonywała prace przy budowie sali gimnastycznej w miejscowości odległej od naszego 
miasta o blisko 100 km! W rezultacie współdziałania strażników miejskich i leśnych sprawcy 
zostali ukarani wysokimi mandatami, a odpady zebrali i wywieźli na wysypisko śmieci co zostało 
udokumentowane fakturami.

Z RAPORTU STRAŻY MIEJSKIEJ

Informacje

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
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 32 643 32 61PACIEJ

Reklamy


