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„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych
Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

www.gastronomia-wolbrom.pl

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

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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.

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

U W A G A !!!!!!!!

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

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, firm państwowych.

tel. 530 819 919

PROJEKTOWANIE W 3D

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

U NAS NA JTANIEJ!!!!

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

STR. 8  OKS SŁOWIKI

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

OPTYK

MEBLE NA WYMIAR
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com
www.duodampex.pl

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60
(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

tel/fax: 32 211 03 27,
kom. +48 519 409 079
biuro@polnox.pl
sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00,
sobota 9.00 ÷ 13.00

• Nowoczesne Laptopy • Szybkie Komputery •
• Tanie kasy fiskalne •
• Wszystko, czego potrzebujesz do komputera •
Profesjonalny serwis:
Usługi związane z pełnym zakresem
serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

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

TELEFONY • KOMPUTERY • GPS • REJESTRATORY

Salon • Serwis • Akcesoria
CENY JAK NA ALLEGRO!!!
Olkusz ul. Kościuszki 16, tel.: 502-815-535
ALLEGRO: aukcje_netcom

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

WOBUD

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

ul.Nullo 23, 32-300 Olkusz,
tel.32 754 26 27, 602 589 437
Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie
instalacji gazowych, CO i Wod-Kan. - Tel 507 108 026

Promocje:
Telefon KRUGER&MATZ
MOVE 4x 1.2 GHZ !!! - 439 zł
PROMOCJA SPORTOWA
SŁUCHAWKA BLUETOOTH
STEREO NOKIA BH-505 - 99 zł
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

Wiedzieć, by unikać
II powiatowy konkurs wiedzy o HIV i AIDS odbył się pod hasłem: „Gdy wiesz wszystko
o wirusie, możesz przeciwstawić mu się”. 16 grudnia 2013 roku w Starostwie Powiatowym
młodzież z gimnazjów Powiatu Olkuskiego sprawdzała swoją wiedzę w pisemnym teście.
Konkurs odbywał się w ramach obchodów niedawnego Światowego Dnia AIDS.
Światowy Dzień AIDS został ustanowiony w roku 1988
przez ONZ i obchodzony jest 1 grudnia. Co roku w grudniu
odbywa się zatem kampania informacyjna, przypominająca
o zagrożeniach związanych z zakażeniem AIDS, a także
obalająca mity na temat tej choroby. Organizowane są
wówczas pogadanki i konkursy.
W sali konferencyjnej Starostwa, gdzie odbywał się konkurs,
młodzież powitała Ewa Barzycka, dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej i Promocji. Wydział ten, wraz z powiatowym
Sanepidem, współorganizował konkurs. Następnie zabrała
głos dr Agata Knapik, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny, dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu. Przypomniała, że choć sam fakt
zakażenia HIV nie jest już równoznaczny z wyrokiem śmierci,
jak było to ćwierć wieku temu, medycyna wciąż nie zna
w pełni skutecznego lekarstwa ani szczepionki. Dlatego wciąż
główną „bronią” w walce z AIDS pozostaje wiedza o sposobach przenoszenia wirusa i o tym, jak unikać zakażenia.
Doktor Knapik przewodniczyła komisji czuwającej nad
przebiegiem konkursu. Oprócz niej w skład jury weszły:
dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Ewa
Barzycka, wicedyrektorka tegoż Wydziału Anna Curyło-Rzepka, nauczycielka z olkuskiego Gimnazjum nr 3
Danuta Piątkowska oraz Ewelina Bącek z Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu.

Święta Bożego Narodzenia – szczególne dni radości,
ciepła rodzinnego i wzajemnej bliskości.
Niech atmosfera tych Świąt trwa przez cały nadchodzący rok 2014,
aby najbliższe dwanaście miesięcy stało się czasem pokoju
i stabilizacji. Życzymy wszystkim, aby najbliższe Święta mogli
przeżywać uwolnieni od trosk i kłopotów życia codziennego,
w łączności z rodziną i przyjaciółmi.

Najprostsze słowa mówią najwięcej...
Najserdeczniejsze życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwych dni roku 2014 składają mieszkańcom Ziemi
Olkuskiej
Najwięcej punktów w sprawdzianie wiedzy o HIV i AIDS
zdobyła Karolina Porębska z Gimnazjum nr 2 w Olkuszu,
jej też przypadło pierwsze miejsce. Za nią uplasowała
się Wiktoria Lech z Gimnazjum nr 4 w Olkuszu. Trzecie miejsce zajęła Katarzyna Pasich z Gimnazjum nr 4
w Wolbromiu.
Zwycięzcom gratulujemy, a organizatorom dziękujemy za
cenną inicjatywę. Takie konkursy motywują do zdobywania
wiedzy, od której może zależeć zdrowie, a nawet życie. Być
może przydałoby się organizować podobne sprawdziany
również dla nas, dorosłych?.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Rzońca
Starosta Olkuski
Jerzy Antoni Kwaśniewski

INFORMACJA
Informuję, że w dniu 24 grudnia 2013 r. (wtorek – Wigilia Bożego Narodzenia)
Starostwo Powiatowe w Olkuszu ul. Mickiewicza 2 będzie nieczynne.
STAROSTA
Jerzy Antoni Kwaśniewski
WYWIAD
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

Centrum Aktywizacji Społecznej
i Zawodowej Kolbark i Pałecznica
W dniach 11 i 16 grudnia 2013r. w ramach partnerstwa odbyły
się spotkania rekrutacyjne do projektu „Centrum Aktywizacji
Społecznej i Zawodowej Kolbark i Pałecznica”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.
Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych, które
zamieszkują teren powiatu olkuskiego i proszowickiego. Każdy
beneficjent projektu otrzyma kompleksowe wsparcie w formie
zajęć warsztatowych, spotkań integracyjnych, szkoleń zawodowych, staży zawodowych, wsparcia doradcy zawodowego oraz trenera zatrudnienia wspieranego.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.casz@stowarzyszenie-klucz.pl
Zgłoszeń można dokonywać pod adresem casz@stowarzyszenie-klucz.pl lub pod nr telefonu
32/647-80-50 wew. 27 i 28

„NOWE KWALIFIKACJE - NOWA PRACA

Dnia 12 grudnia 2013 r. w ramach współpracy odbyło się
spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do projektu „NOWE
KWALIFIKACJE - NOWA PRACA, którego realizatorem
jest PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z Krakowa.

Spotkanie miało na celu przybliżenie zainteresowanym
osobom korzyści z udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób zwolnionych z przyczyn pracodawcy
w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz do pracowników zagrożonych zwolnieniem lub będących w okresie wypowiedzenia z małopolskich przedsiębiorstw, które przechodzą przez
procesy restrukturyzacyjne. Podczas spotkania zostały przedstawione zasady rekrutacji i udziału
w projekcie oraz oferta działań z jakich będą mogli skorzystać beneficjenci projektu tj. doradztwa
zawodowego, poradnictwa psychologicznego, szkoleń zawodowych służących przekwalifikowaniu,
2 ofert pracy dopasowanych do ich kwalifikacji zawodowych. Dla zainteresowanych założeniem
własnej firmy, przewidziane są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.nowekwalifikacje.com
Zgłoszeń można dokonywać pod adresem rekrutacja@nowekwalifikacje.com lub pod
nr telefonu 12/395-74-22

PRZEDSTAWIAMY
FIRMĘ CATERINGOWĄ TORCIK

Rozmowa z właścicielami rodzinnej firmy cateringowej Torcik
Panią Alicją Ostachowską i Panem Sławomirem Ostachowskimi.
Tel. 692 015 114, 889 806 103, 12 282 28 97.
REDAKCJA: Proszę przybliżyć
nam historię powstania Państwa
Firmy.

planami, pełna energii i entuzjazmu. Oświadczyłam, że
muszę stworzyć coś swojego,
większego niż do tej pory.
PANI A. OSTACHOWSKA: ZaczynaPrzemyślałam wszystko łam jako zmywająca 20 lat temu .
kupiliśmy większy samoMój zawód nie ma nic wspólnego
chód i wykonaliśmy remont
z gastronomią. W miare upływu
budynku pod działalność.
czasu moje umiejętności w gotoWydatki w całości pochłowaniu i pieczeniu bardzo się polepneły moje dochody- mimo
szyły i poszerzyły, ale jestem osobą
tego wsparcie rodziny to jest to.
która lubi nowe wyzwania - tak po
mału zrodził się pomysł pracy na
REDAKCJA: Jak doszło do powstawłasną ręke.
nia firmy rodzinnej i co jest jej
W 1989 r. razem z koleżanką zało- atutem?
żyłyśmy firmę o nazwie "Torcik",
która gotuje, piecze i obsługuje PANI A. OSTACHOWSKA: Z mężem
wesela. Nasza współpraca nie trwa- mamy 3 synów. Najstarszy nie
ła długo, jak to spółka- zakończyła poszedł w moje ślady, kocha jazdę
tirami.
się po 4 latach.
Średni Sławek po ukończeniu szkoREDAKCJA: W jaki sposób pobyt ły, służby wojskowej w wieku 21
za granicą wpłynął na prowa- lat zakłada swoją firmę cateringową i współpracuje ze mną. Poddzenie firmy?
nosi swoje kwalifikacje i również
PANI A. OSTACHOWSKA: Ten
wyjeżdża za granicę, aby spróbować
wpływ był kolosalny. Przeszłam
czegoś nowego. Po miesiącu wraca,
na działalność jednoosobową
jego słowa " nie ma jak polskie smai zaczęłam marzyć o rozwoju firki, i dobra kuchnia, tam wszystko
my. W między czasie wyjechałam
jest inaczej".
na pół roku do Stanów. Moje myśli
były różne, nowy wielki świat, Od 5 lat pracujemy razem robimy
może to szansa na coś lepszego. nie tylko wesela, ale wszelkie usługi
Mit o Ameryce prysnął, właśnie związane z gastronomią pod wymotam dopiero stwierdziłam, że "żeby gi klienta. Atutem naszej firmy jest
mieć to trzeba ciężko pracować". Po to, że robimy wszystko na bieżąco,
3,5 miesiącach wróciłam z nowymi czyli nasze potrawy są w 100 %

świeże i produkty też muszą być
dobrej jakości.
Klient ma wgląd do jakości potraw
i produktów. Priorytetem jest aby
zawsze stworzyć miłą i rodzinną atmosfere, bo większość tych
imprez jest rodzinnych, także klimat też musi być rodzinny.
REDAKCJA: A jakie plany na
przyszłość?

PANI A. OSTACHOWSKA: Co na
przyszłość?. Najmłodszy syn też
będzie kucharzem.
Zawsze marzył mi się własny lokal,
cukiernia lub restauracja - "kuchnia domowa, jadło smaczne, gorące
i dużo". Razem z chłopakami musze
dojrzeć do takiej decyzji i może coś
z tego będzie.
Na razie zapraszamy na naszą strone
internetową www.torcik.com i do
korzystania z naszych usług.
REDAKCJA: Dziękuje za rozmowę
i życzę sukcesów.

Informacje
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wyczekiwane, najpiękniejsze i najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt
chrześcijańskiego kalendarza. Nawet jeśli komuś przez przypadek umknęłoby że mamy grudzień z pewnością przypomną o tym piękne dekoracje
ulic, sklepów, zabiegani ludzie spieszący za ostatnimi zakupami…

Pan Bóg kule nosi…

Opowieść wigilijna Burmistrz strzela
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Najbardziej
Boże Narodzenie to szczególny okres kiedy staramy
się być z bliskimi, kiedy
staramy się nie kłócić, nie
zrażać do siebie ludzi, gdy
wyciągamy do siebie wzajemnie dłoń do pojednania. To czas kiedy nikt nie
powinien być sam – niestety
w dzisiejszym zaganianym,
konsumpcyjnym świecie
ta zasada powoli zaczyna
się zacierać – nie chcemy
dostrzegać tego co nie pasuje do naszego „idealnego”
świata. Mimo wszystko jednak wciąż jeszcze staramy
się być lepsi chociaż przez
te kilka dni w roku.
To taki specyficzny okres,
kojarzący się wszystkim
z czymś wyjątkowym.
Dorośli przeważnie sięgają do czasów swego dzieciństwa,
zapachu mandarynek i pomarańczy, zapachu świerka przyniesionego z lasu i wosku ze świeczek,
które go oświetlały. To widok
mamy krzątającej się po kuchni,
robiącej ciasto na pierogi i ojca
udającego że jej pomaga, aromat
wigilijnego bigosu z grzybami
i wyjętego z pieca makowca. To
siostra oglądająca tradycyjne,
jak co roku tego szczególnego
24 grudnia „Opowieść Wigilijną”, i brat który narzeka na białą

i rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie patrzący na
to z pobłażliwą wyrozumiałością – w końcu wszyscy
byliśmy kiedyś dziećmi.
Z okazji tych pięknych
Świąt chciałabym życzyć
wszystkim czytelnikom ciepłych spotkań w rodzinnym
gronie, miłości okazywanej
na co dzień – nie tylko od
święta, zdrowia, cierpliwości i wyrozumiałości co
w dzisiejszych czasach tak
bardzo potrzebne. Ponadto
Mieszkańcom Osiedla Młodych – pięknie wyremontowanej ul. Kochanowskiego,
a Olkuszowi obwodnicy
z prawdziwego zdarzenia,
Mieszkańcom Centrum
bezpłatnych parkingów,
a wszystkim mieszkańcom
koszulę z krawatem. I w końcu ten
gminy
Olkusz obniżek czego tylko
jedyny w roku wieczór „bardzo
ciepły choć grudniowy” łamanie się da. Olkuskim władzom życzę
się opłatkiem, życzenia i uroczysta rozsądku, empatii i wyrozumiakolacja z tymi specjalnymi potra- łości by swoją służbę sprawowali
wami, które w wielu rodzinach z mądrością Salomona, wdziękiem
serwowane są tylko raz w roku Kleopatry i refleksem Dudka–żeby było wyjątkowo, żeby było (z czasów jego świetności), tak by
na co czekać. Zniecierpliwione Olkuszanom żyło się szczęśliwiej,
dzieciaki zerkające raz po raz na dostatniej i lepiej.
prezenty pod choinką, zjadające Wesołych Świąt
w pośpiechu przysmaki przygovv Izabela Szatyn
towane przez rodziców – albo nie
email: go _ izabelaszatyn@op.pl
mogące z ekscytacji nic przełknąć

Ostanie decyzje związane z płatnymi parkingami i podwyżkami wody
i ścieków są, według wielu Olkuszan, strzałem w kolano dla burmistrza. W dodatku strzałem oddanym przez niego osobiście. Wiele tak
niepopularnych decyzji w ostatnim roku urzędowania każe się zastanawiać, czy Burmistrz Rzepka ma zamiar pożegnać się już z lukratywna
posadą, czy też liczy, że antyspołeczne posunięcia przysporzą mu
zwolenników w jakichś szerszych kręgach.
Strefa płatnego parkowania
w centrum miasta nie jest olkuskim patentem, co jest oczywiste dla każdego, jednak zarówno rozmiar tej strefy jak i stawki
mogą już nieco humory zepsuć.
W mieście, gdzie problem z parkowaniem ma każdy, kto wjeżdża
tam po godzinie 7 rano wyłączenie z bezpłatnego parkowania
prawie całego centrum może się
okazać, delikatnie mówiąc, nieco
uciążliwe.
Ciągnąca się latami inwestycja
na olkuskim rynku przyprawiała
nie tylko o ból głowy okolicznych
mieszkańców, ale doprowadziła
tez do poważnych strat lokalnych
przedsiębiorców, którzy z powodu utrudnień w dojeździe do sklepów i zmniejszonej ilości klientów minionych lat na pewno nie
zaliczą do udanych. Teraz z kolei,
kiedy mogliby wyjść na prostą
funduje się im pod nosami strefę
płatnego parkowania. Ktoś mógłby powiedzieć,” przecież to normalna praktyka w Krakowie też
centrum jest objęte obowiązkiem

płacenia za pozostawiony pojazd,
przy czym stawka 2zł za godzinę nie jest znów taka wysoka ”.
Tak, tylko Olkusz nie należy do
zamożnych miast, nawet trudno
go nazwać szczególnie turystycznym, gdzie napływ ludności przejezdnej mógłby zrekompensować
straty (dla przedsiębiorców) związane z płatnym parkowaniem. Dla
niektórych będzie to dodatkowe
obciążenie rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Nie pomyślano też o ludziach mających
w centrum swoje domy, a raczej
o tych wynajmujących, których
podobno abonamenty miesięczne
dla mieszkańców (droższe niż
w Krakowie) nie będą dotyczyć.
Stracą restauratorzy, bo mamy
już taką mentalność że jeśli nie
da się zaparkować niemal pod
drzwiami jakiegoś lokalu to do
niego nie idziemy.
Być może olkuskie władze,
podobnie jak Polski rząd myślą,
że podnosząc podatki lub nakładając nowe przyczynią się do
wzrostu wpływów do budżetu?

Tymczasem zapewne skończy
się na tym, że opłaty za parkingi
ledwie pozwolą pokryć koszty
instalacji parkometrów. Prawdą
jest, że niekiedy władza musi
podejmować ciężkie decyzje, które nie spotykają się ze społeczną
akceptacją, jednak w Olkuszu to
już istna plaga – od dziwnej (nie)
obwodnicy począwszy poprzez
kontrowersyjny skatepark po
ostatnie podwyżki wody i płatne
parkingi… Na gwiazdkę, żeby nie
było zbyt radośnie, dostaliśmy
podwyżki, ciekawe co przyniesie
wielkanocny zajączek.
Burmistrz i radni strzelają
coraz to nowymi pomysłami jak
uszczęśliwić Olkuszan w tych
ciekawych czasach kryzysu
i bezrobocia. Niczym westernowi
rewolwerowcy próbują wyeliminować wszystkich, którzy jeszcze
jakoś się trzymają. Żeby tylko te
ich „pociski” nie rykoszetowały
i nie wyeliminowały ich w najbliższych wyborach.

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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Historia nauczycielkĄ ŻYCIA

Jak to dawniej w Olkuszu bywało…

Tak prof. Władysław Smoleński
opisywał rabację galicyjską 1846r.
kiedy to chłopi wystąpili przeciwko szlachcie. Jakie były przyczyny
tych zbrodni?
Wybitny polski historyk prof. Feliks
Koneczny pisał: „Oświata ludowa w Polsce upadała coraz niżej.
W Galicji każdy włościanin, o którym dowiedziano się, że umiał czytać i pisać był brany do wojska na 12
lat. Nawet księża nie mogli szerzyć
oświaty, gdyż każdy kapłan, który
by się tym zajmował, był prześladowany przez rząd, jako podejrzany
o „czynności rewolucyjne”. Z ciemnotą łączyła się straszliwa nędza.
Wszystkie stany zubożały. Szlachta traciła majątki przez powstania,
konfiskaty, cła itp. Dwór ubożejący
dawał coraz mniej zapomóg, które
były biednym chłopom coraz bardziej potrzebne i zaczynała się z tego
wzajemna niechęć chaty i dworu”.
Tę niechęć chętnie wykorzystywali
i podniecali zaborcy, szczególnie
austryjacki. Rozumowano, że najlepiej złamać naród, gdy jeden Polak
stanie przeciwko drugiemu „i zaczęto w austryjackich urzędach płacić
za trupa polskiego szlachcica po 25
guldenów, potem tylko po 10, później coraz mniej.” Pozwalano przy
tym rabować dwory. Później zabrano
się za księży i rabowanie miast.
Czy można było tego uniknąć? Czy

„Upadek kopalni olkuskich był
powodem upadku miasta i kościołów, których było sześć. Takowe
rozebrano, a dzwony w ilości 15
ulokowano na dzwonnicy farnej,
która dla swej szczupłości, ledwie je pomieścić mogła. W czasie
rewolucji 1831r. największe dzwony wagi 4044 funty (ok. 2600 kg)
skonfiskowano na odlanie dział.
Część pozostałych by ocalić, pożyczono dla parafii Bydlin (trzy po
Augustianach).
Dnia 18 lipca 1864 r. pożar zniszczył dzwonnicę, stopiły się wówczas
dwa ogromne dzwony. Olkuszanie
zmuszeni byli odebrać z Bydlina
swe dzwony. Tamtejsi mieszkańcy
zaprotestowali. Wtedy kilkudziesięciu parafian olkuskich udało się
na wozach do Bydlina. Uprzedzeni
o tej wyprawie bydlinianie, ukryli
dzwony w stodołach. Jednak sprytni
olkuszanie takowe znaleźli i z niemałym oporem i walką, jak opowiadali świadkowie tego zajścia, zabrali
z powrotem do Olkusza. Parafianki
Bydlińskie tak energicznie broniły
dzwonów, że aż wodą gorącą, ukropem parzyły nacierających olkuszan. Wreszcie rozżaleni bydlinianie
wnieśli skargę do Biskupa Diecezji
Kieleckiej ks. Macieja Majerczaka,
który polecił zwrócić bydlinianom
jeden dzwon. Po takiej decyzji około
400 parafian z Bydlina przybyło do
Olkusza odebrać przyznany sobie
dzwon. Jednak olkuszanie, pamiętni
guzów, oparzelin i sińców odebranych w poprzedniej walce w Bydlinie, nie pomnąc na nawoływania do
spokoju swego proboszcza i bur-

Ciekawą historię związaną z olkuskimi dzwonami, opisał w latach międzywojennych ks. Jan Wiśniewski…

„Poruszenie ludowe rozpoczęło się w Galicji Wschodniej, w cyrkule tarnowskim. Jakub
Szela, chłop ze Smarzowy, uformował z urlopników (zwolnionych ze służby wojskowej)
i zbrodniarzy hufiec w celu tępienia szlachty. Zabijali bezbronnych cepami, wyciągali
z konających wnętrzności, zdzierali z czaszek skórę, rozmiażdżali głowy, nie oszczędzając
kobiet i dzieci. Padło z rąk ciemnego chłopstwa ok. 2000 osób”.
polska szlachta była aż tak zła? Wielu się dziś wydaje, że bycie dobrze
urodzonym oznaczało wygodne
i beztroskie życie, często jednak
było inaczej. Dzieciom „od małego” przypominano do jakiej rodziny należą i jakie z tego wynikają
obowiązki. Częścią wykształcenia
dobrze urodzonych były edukacja
i podróże zagraniczne, gdzie często tracili serce dla swego kraju,
a zachwycali cudzoziemszczyzną.
Jednak nie można tego powiedzieć
o całej szlachcie. Wielu przecież
w najcięższych dla Ojczyzny czasach stało na posterunku. Świadomość swego pochodzenia, sławnych
przodków, była dużym wyzwaniem
i obowiązkiem, który nakazywał
osobistego szczęścia szukać „na
ostatku”. Większość szlachcianek
udzielała się przy tworzeniu szkółek,
ochronek dla dzieci i w przeróżnych
towarzystwach dobroczynnych.
Przykładowo Anna z Działyńskich
Potocka (ur.1846) zamieszkała
wraz z mężem w Galicji, aby ulżyć
biednemu ludowi inicjowała kółka
rolnicze, sklepy, szkółki, czytelnie.
Podczas licznych epidemii tyfusu,
czy cholery, pierwsza szła leczyć
ludzi. Uważała jałmużnę za „najpodlejszą z form miłosierdzia. Łatwiej
dać kilka szóstaków i mieć święty
spokój, niż wejść w przyczynę tej
nędzy, obmyśleć dla niej wyjście”.

Anna Potocka jako pierwsza w kraju
założyła szkołę snycerską w Rymanowie, zachęcała do organizowania
bazarów, gdzie ludzie mogliby sprzedawać swoje wyroby. Widząc wieczny głód wśród górali zainicjowała
sprowadzanie nowych odmian zbóż,
które byłyby wydajniejsze w trudnym, górskim klimacie. Potocka
wspomina w swoich pamiętnikach
także Ignacego Łukaszewicza,
pioniera przemysłu naftowego.
Łukaszewiczowie, choć bezdzietni,
utrzymywali w swoim domu kilku
weteranów, a oprócz nich na wakacje zjeżdżała się młodzież chłopska
z uniwersytetów, którą materialnie
wspierali podczas studiów. Szlachta
nierzadko fundowała stypendia dla
młodzieży, często pod warunkiem,
że po zakończonych studiach będą
pracować dla Polski, która była wówczas pod zaborami.
Anna Potocka napominała okoliczne ziemiaństwo, by zabiegało
o podniesienie poziomu materialnego i duchowego wśród polskich
i ruskich chłopów, nie wszyscy
jednak rozumieli potrzebę takiego
działania. Tę przepaść między biedą,
a ziemiaństwem wykorzystali nie
tylko zaborcy. Pojawiła się bowiem
nowa ideologia, która została później
wykorzystana przez bolszewików
i po zamordowaniu cara Mikołaja II
zapoczątkowała „rządy proletariatu”.

Rządy te zwróciły się przeciwko
„panom” i wkrótce okazało się, że
uderzyły w każdego kto posiadał
jakąkolwiek własność prywatną…
Przytoczę jeszcze jak w kronikach
klasztoru Klarysek w Starym Sączu
opisano wydarzenia, które nastąpiły
po rabacji galicyjskiej: „W r. 1847,
z przyczyny niesłychanego głodu,
nastąpił wielki mór na ludzi. Tak
dalece padali ludzie z głodu i moru,
iż pełne niekiedy cmentarze i kostnice trupów spoczywało w niektórych
koło nas parafii, których nastarczyć
grzebać nie zdołano. Najsroższe
choroby i śmierci po tych miejscach i okolicach pustoszyły, gdzie
się ludzie w zeszłym roku 1846
mordów i rabunków dopuścili na
Szlachcie i Duchowieństwie; samo
prostactwo po części uznawało
karę Bożą nad sobą.”
Niestety obecnie przepaść między
bogatymi, a biednymi w Polsce
wzrasta z każdym rokiem. Rośnie
również niezadowolenie społeczne,
które objawia się w licznych protestach. Do tego wyraźnie obniża się
poziom moralny obywateli. W społeczeństwie musi istnieć pewna równowaga, aby nie doszło w przyszłości do podobnych tragedii. Uczmy
się więc historii i wyciągajmy z niej
wnioski….

vv Monika Rusinek

mistrza miasta, urządzili
bydlinianom
jako miłym
gościom takie przyjęcie, że kilkudziesięciu z nich musieli opatrywać
miejscowi lekarze, poczem dzwon
wydano. Odebranymi z Bydlina 2
dzwonami i sygnaturką posiłkowano
się do 1876r. Po pożarze w 1877r.
z dzwonów zostały bryły metalu”
(ks. Jan Wiśniewski „Historyczny
opis kościołów, miast, zabytków
i pamiątek w olkuskiem” wyd.
w 1933 r.).
W 1877 r. ulano dwa duże dzwony,
którym nadano imiona Andrzej
i Jan Kanty oraz mniejszy z wizerunkiem św. Józefa. Dzwony te
w roku 1913 zostały zawieszone
na nowo wybudowanej dzwonnicy. W roku 1928 cechy i stowarzyszenia rzemieślnicze ufundowały nowy dzwon z wizerunkiem
Matki Bożej Częstochowskiej.
W czasie drugiej wojny światowej
w roku 1943 niemieckie władze
okupacyjne zrabowały wszystkie cztery dzwony. Dziś na 63
metrowej olkuskiej dzwonnicy
wiszą trzy nowe dzwony ufundowane przez parafian w roku 1963,
a odlane w Dąbrowie Górniczej.
Autentyczna historia o tym jak
olkuszanie walczyli o swoje
dzwony, wydaje się dziś może
nieco humorystyczna, zwłaszcza,
że nie obyło się bez rękoczynów.
Jedno jest pewne, nie dali sobie
w kaszę dmuchać…

vv Robert Rusinek

4

Informacje, Reklamy
Olkusz, 09.12.2013 r.

Olkusz, 13.12.2013 r.

List otwarty do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
i radnych Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie Strefy Płatnego Postoju
My, niżej podpisani mieszkańcy Olkusza i przedsiębiorcy olkuscy stanowczo protestujemy przeciwko
ustanowieniu w naszym mieście Strefy Płatnego Postoju i żądamy wycofania się Burmistrza Miasta i
Gminy Olkusz ze szkodliwego dla nas projektu. Sprzeciw nasz budzi zarówno zamiar obciążania budżetów
naszych rodzin i naszych firm dodatkowymi opłatami, jak też wydawanie pieniędzy z naszych podatków
na szkodliwą dla nas inwestycję.
Nie mamy wątpliwości, że Strefa Płatnego Postoju obciąży przede wszystkim przedsiębiorców, którzy
mają zlokalizowane w jej obszarze firmy i będą musieli ponosić koszty parkowania własnych pojazdów.
Co gorsza muszą liczyć się ze zmniejszeniem liczby klientów, mogących wybierać konkurencyjne firmy
spoza Strefy Płatnego Postoju. Dla małych firm rodzinnych, walczących codziennie o przetrwanie,
oznaczać to może nawet bankructwo, a dla innych konieczność zwalniania pracowników.
Szokująca jest dla nas wymowa doniesień prasowych, według których koszt utworzenia Strefy Płatnego Postoju miałby wynieść 900 tysięcy zł., a około 80% spodziewanych wpływów ze Strefy Płatnego
Postoju ma w formie prowizji trafiać do firmy spoza Olkusza obsługującej parkometry, natomiast
zaledwie około 20% do kasy miejskiej. To jest w naszym przekonaniu niedopuszczalne i świadczy o
rażącej niegospodarności.
Idea tworzenia pierwszych stref miała zapewnić rotację pojazdów parkujących w okolicach urzędów,
potem atrakcyjnych obiektów turystycznych i centrów miast. Obecnie idea ta uległa wypaczeniu, strefy
używane są, jako sposób na dodatkowe wpływy do kas miejskich. W centrach dużych i bogatych miast,
w pobliżu słynnych atrakcji turystycznych strefy nie zaszkodzą. Olkusz nie jest ani duży, ani bogaty, nie
ma też atrakcji przyciągających tłumy turystów. Decydując się na wprowadzenie Strefy Płatnego Postoju
obecny Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz nałoży nowe opłaty na nas, na petentów urzędu i wiernych parafii
św. Andrzeja. Zniechęci klientów sklepów i gości lokali do odwiedzania centrum miasta. Mieszkańców
zmusi do płacenia miesięcznego abonamentu za możliwość parkowania pod swoimi blokami, nawet bez
gwarancji, że wolne miejsce do zaparkowania tam się znajdzie. Za to Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
zapewni utrzymanie obcej firmie, a z doświadczeń innych miast wynika, że koszty funkcjonowania takich
stref stale rosną, m. in. z powodu powiększania obszarów objętych parkomatami.
Nie mamy wątpliwości, że Strefa Płatnego Postoju jest szkodliwym dla mieszkańców Olkusza przedsięwzięciem, kosztownym i nieuzasadnionym ekonomicznie z punktu widzenia budżetu miasta, budżetów
naszych rodzin oraz naszych firm. Dlatego stanowczo żądamy od Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
zaniechania wprowadzenia w życie Strefy Płatnego Postoju, a radnych Rady Miejskiej wzywamy do
lojalnego reprezentowania naszych interesów poprzez poparcie naszych żądań. Nie reprezentujemy
żadnej partii politycznej, nasze głosy w przyszłorocznych wyborach zależeć będą wyłącznie od tego,
czy będziecie bronić dobra mieszkańców, tak jak przyrzekaliście.

Apel do Radnych Rady Miejskiej w Olkuszu
Szanowni Państwo,
w imieniu mieszkańców i przedsiębiorców sprzeciwiających się
wprowadzeniu Strefy Płatnego Postoju w Olkuszu apelujemy do
Państwa Radnych o wsparcie naszych dążeń poprzez niewyrażenie
zgody na szkodliwą dla nas wszystkich inwestycję.
Uprzejmie Państwa Radnych informujemy, że w wyniku krótkiej
spontanicznej akcji zebraliśmy 150 podpisów firm z Rynku i najbliższej okolicy. Zaskakująca nas samych ilość kolejnych głosów
poparcia docierających od mieszkańców oraz firm, nowe następne
listy poparcia, a także artykuły prasowe pokazują, że rzeczywisty
protest jest znacznie większy.
Z pewnością macie Państwo świadomość wszelkich konsekwencji
wprowadzenia Strefy Płatnego Postoju w Olkuszu, zagrożenia bytu
firm, następnego obciążenia budżetów naszych rodzin, a także
bardzo prawdopodobnego wypływu publicznych pieniędzy do
firmy spoza Olkusza.
Wierzymy, że zgodnie z Państwa misją, jako nasi przedstawiciele
we władzach miasta i gminy Olkusz, stanowczo sprzeciwicie się
tej kosztownej i ze wszech miar szkodliwej dla nas inwestycji.

Jesteśmy gotowi na spotkanie naszych przedstawicieli z przedstawicielami władz miasta i radnymi.

W imieniu komitetu protestacyjnego
Wiesław Cader

W imieniu ponad 150 podpisanych pod protestem firm i osób fizycznych sprzeciwiających się utworzeniu Strefy Płatnego Postoju w Olkuszu: Wiesław Cader (32-300 Olkusz, Aleja 1000-lecia 15D, tel. 32
6415222), Ryszard Kafel, Adam Pasek, Waldemar Matyssek.

Olkusz, 17.12.2013 r.

OŚWIADCZENIE
Oburzeni lekceważącą postawą naszych władz, informujemy mieszkańców miasta
i gminy Olkusz, że do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz List otwarty do
Burmistrza Dariusza Rzepki w sprawie wprowadzenia Strefy Płatnego Postoju.
Po raz kolejny wybrane przez nas władze okazują nam wyborcom brak szacunku i
woli dialogu. 150 firm, zazwyczaj nie składających się z pojedynczych osób, a także
osób fizycznych mieszkających w centrum Olkusza poparło nasz protest w przeciągu
zaledwie kilku godzin. Najwyraźniej to dla Burmistrza Dariusza Rzepki zbyt mało, by
przynajmniej odpowiedzieć. Natomiast ukazuje się w gazecie jego pismo dotyczące
jedynie doniesień medialnych w tej sprawie. My mieszkańcy na konkretną odpowiedź
Pana Burmistrza Rzepki najwidoczniej nie zasługujemy.
To zachowanie wpisuje się w całą dotychczasową politykę naszych władz, które są wobec
nas wyborców miłe i chętnie z nami rozmawiają przed wyborami, a kiedy im zaufamy
izolują się od nas i decydują o nas bez nas. Zapominają, że są naszymi pracownikami,
że to my ich zatrudniamy, wybierając ich i powierzając im nasze sprawy. Nie pamiętają,
że to z naszych pieniędzy, z naszych podatków oni pobierają swoje niemałe pensje.
Informujemy, że obecnie lista popierających sprzeciw wobec utworzenia w Olkuszu
Strefy Płatnego Postoju liczy już kilkaset podpisów firm oraz mieszkańców i ciągle rośnie.
Wobec bulwersującej postawy Burmistrza Dariusza Rzepki oraz rosnącej liczby osób
popierających nasz protest żądamy wycofania się z kolejnej szkodliwej dla nas decyzji.
Panie Burmistrzu, Olkusz nie jest prywatnym folwarkiem, to nasz wspólny dom, w którym
najważniejsze powinny być sprawy nas mieszkańców. To ma być dom, w którym my
mieszkańcy powinniśmy mieć godziwe warunki do życia i czuć się bezpiecznie. Teraz
Olkusz staje się barakiem dla niewolników pracujących na utrzymanie rozrastającej się i
coraz droższej w utrzymaniu administracji. Nie chcemy ponosić kolejnych kosztów złego
gospodarowania naszymi pieniędzmi – Strefie Płatnego Postoju mówimy stanowcze NIE!
Liczymy, że na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia Burmistrz Dariusz Rzepka zrobi
mieszkańcom prezent i zamiast kolejnego uprzykrzania życia podwyżkami i nowymi
opłatami wycofa się z pomysłu Strefy Płatnego Postoju.
Za Komitet Protestacyjny
Wiesław Cader

OLKUSZ

Egipt w Olkuszu

czyli o cenach wody

Niewątpliwie Olkusz i okolice mają pewną cechę wspólną z dalekim
Egiptem. Mianowicie, oba te odległe miejsca charakteryzuje występowanie pustyń. W Egipcie jest to pustynia Sahara, u nas to „Polska Sahara”,
czyli Pustynia Błędowska. Jednak władze samorządowe naszego miasta
Olkusza najwidoczniej doszły do wniosku, że jeszcze bardziej możemy
upodobnić się do Egiptu.

Drodzy mieszkańcy Olkusza i okolic, sprawa cen wody jest
jednak sprawą bardzo poważną i nie można traktować jej jedynie żartobliwie. Mamy tu bowiem do czynienia z bezlitosnym
drenażem naszych kieszeni a władze naszego miasta w tym
obłędnym windowaniu cen za nic mają nas mieszkańców.
Kwoty płacone za wodę są już nie do wytrzymania przez
budżety domowe. Narzekają też przedsiębiorcy, którzy w czasie
obecnego kryzysu gospodarczego zmuszeni są do ponoszenia
coraz wyższych kosztów. W przyszłym roku będziemy zmuszeni płacić za 1m3 wody 6,06 zł (brutto).
Tymczasem ceny wody (brutto) za 1m3 w innych polskich
miastach, w tym w stolicy naszego kraju – Warszawie i w stolicy
naszego województwa – Krakowie, kształtują się następująco:
Warszawa
Kraków
Sosnowiec
Zawiercie
Tarnów
Kielce
Częstochowa
Zakopane

–
–
–
–
–
–
–
–

4,54 zł
3,60 zł
4,91 zł
4,69 zł
2,99 zł
3,63 zł
3,69 zł
2,29 zł

Olkusz

– 6,06 zł

Różnica pomiędzy cenami wody w innych miastach Polski a ceną wody w Olkuszu jest tak wymowna, że zbędny
jest jakikolwiek komentarz z mojej strony. Sami Państwo ocenicie tą wielką dysproporcję.
Według mnie cena wody w Olkuszu budzić może jedynie oburzenie i sprzeciw.
Tu też należy zaznaczyć, że władze samorządowe przygotowały nam następny „prezent” w postaci podwyżki
cen za odprowadzenie ścieków. Wzrost tych cen jest jeszcze bardziej drastyczny niż wzrost cen za wodę, gdyż
wynosi on aż o 17,6%!!! Tu dopiero zaczyna się kolejny, jeszcze większy horror cenowy.
vv Wiesław Cader

Reklamy

Zakład z tradycjami
Filozoﬁą naszej ﬁrmy jest nieustanne dążenie do podnoszenia satysfakcji
z użytkowania naszych wyrobów, a także nieustanne wzbogacanie naszej oferty
W swojej ofercie posiadamy:
• Wanny
• Zlewozmywaki
• Brodziki
• Usługi:
- Emaliowanie
- Tłoczenie

Zapraszamy
do współpracy

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

Świąteczna Promocja

Godziny otwarcia:
pn -pt 7-18
sb
7-13

Najniższe ceny w mieście

5

6

Reklamy

NIE NAJWIĘKSZY - ALE NAJTAŃSZY
Godz. otwarcia
pon. - sob. 600 - 2200
niedziela 1000 - 2000

Akceptujemy
karty płatnicze

SUPERMARKET

Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 86

MARKOWE TOWARY W NAJNIŻSZYCH CENACH
699

Lisner ﬁlety w śmietanie
280 g + GRATIS

5

49

Filet z Mintaja 1 kg
Lisner tuńczyk:
w sosie własnym

Koncentrat
barszczu Krokus
300 ml

6

349

Margaryna
Kasia 250 g

0

49

w oleju

319 199

659
Czekolady
Wawel 100 g
(gorzka, mleczna,
truskawka)

Żelatyna
spożywcza
50 g

259

Kawa Tchibo
Family 250 g

14

99

Schab
b/k 1 kg

Tylko w dniach 19-20.12.2013

Pogody ducha,
zdrowia i radości
oraz wszelkiego dobra
z okazji
739
Świąt Bożego Narodzenia.

Napój
Costa 2l
wybrane
smaku

10

Pierogi z kapustą Hortex zupa
i grzybami 300 g Grzybowa

Barszcz
czerwony
Knorr 55 g

4

Hortex
barszcz
ukraiński

369

129

Mateo Pierogi
z kapustą 450 g

09

Olej
Olmaj 0,9 l

819

539

Uszka z kapustą
i grzybami 300 g

289
319

99

999
349

Twaróg
President 1 kg

Delicje 147 g

Ptasie mleczko
Wedel 380 g

Piwo Tyskie Gronie
4x 0,5 l puszka

Udka
z kurczaka
1 kg

SUPER
SUPER
CENA
CENA

Proszek do
pieczenia
30 g

Herbata Lipton 50 szt.

529 899

69

Cukier
waniliowy
16 g

Masa
makowa

Delecta krem
karpatka 250 g

1

459

Majonez
Kielecki 500g

549

99

Majonez dekoracyjny
Winiary 400g

Ananas
580 g

3

09

449

Informacja handlowa. Informujemy, że młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Bukowna
oraz zaproszonym gościom
składamy życzenia
spokojnych, radosnych
i uwolnionych od codziennego
pośpiechu i obowiązków Świąt.
Niech wypełnią One
rodzinne domy pokojem
i wzajemną życzliwością.
Niech Nowy Rok 2014
przyniesie Państwu
to co najcenniejsze, dobre zdrowie,
miłość najbliższych,
życzliwych przyjaciół
oraz spełnienie wszelkich
życiowych planów i zamierzeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Urbański

Burmistrz Miasta Bukowno
Mirosław Gajdziszewski

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.

STOPNICA
Mariusz Bąk

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

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

Informacje, Reklamy
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Betoniarnia PRO-BET Sp. J.
OLKUSZ

WOLBROM

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLEWIN 50c

UL. BRZOZOWSKA 2
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www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl
HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe
Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Hurtownia

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA • WYMIANA OPON OD 40 zł
-

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

WIOSNĄ ZAPRASZAMY DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI W PROMOCYJNEJ CENIE

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

8
"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"

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

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

Kompra
B I U R O R AC H U N KO W E

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!
Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS
Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw
Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane
Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

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

tel. 32 754 56 70

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

SPORT

W tym magicznym czasie niech się spełnią wszystkie
marzenia! - Piłkarskie Mikołajki w „Słowiku”

Świąteczny czas to okres radości, w którym często spełniają się marzenia. A jak wiadomo marzenia bywają
różne, od tych górnolotnych, po te przyziemne i zarazem najmniejsze. A o czym marzą dzieci kopiące piłkę?
Oczywiście o tym, aby w przyszłości zostać sławnymi piłkarzami, by być na ustach wszystkich kibiców. Tego
wszystkiego i jeszcze więcej życzyli w ostatnich dniach podopiecznym Olkuskiego Klubu Sportowego „Słowik”
m.in. Tomasz Kulawik i Sławomir Duda. Tych panów nikomu już chyba nie trzeba przedstawiać.

Wybitny zawodnik i trener mogący
poszczycić się prowadzeniem krakowskiej Wisły Tomasz Kulawik, a także
zawodnik GKS-u Katowice Sławomir
Duda, byli gośćmi specjalnymi sobotniego spotkania mikołajkowego, które
jak co roku klubowe kierownictwo zorganizowało dla swoich podopiecznych.
Ci nie zawiedli i niemal w komplecie
pojawili się w na sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej nr 9. Tam na
młodych adeptów futbolu czekało sporo
niespodzianek. Po pierwsze odwiedziny
Św. Mikołaja z ponad setką słodkich
paczek, a po drugie wizyta Gwiazd,
które kilkanaście lat temu podobnie
jak olkuska młodzież, tylko marzyła
o prawdziwej profesjonalnej karierze.
Poprzez ciężką pracę na treningach oraz
wiarę we własne możliwości, zarówno
Kulawik jak i Duda stali się rozpoznawalni w całym kraju. Tomasz Kulawik, jedna z legend „Białej Gwiazdy”
podpowiedziała młodym „Słowikom”
jaką drogą powinni iść, aby za jakiś
czas móc znaleźć się na topie. O życiu
codziennym I-ligowego gracza opowiadał natomiast 24-letni Duda, zaczynający swoją karierę nie gdzie indziej
jak w rodzinnym Olkuszu. Spotkanie
z piłkarskimi idolami różnego pokolenia
dopełniły pytania małych zawodników,
na które skrupulatnie zaproszeni goście
odpowiadali. Po części oficjalnej, nadszedł czas na zdjęcia i luźne rozmowy,
w które włączyli się również i rodzice.
W sobotę, równie ważnym wydarzeniem co możliwość skonfrontowania
się ze swoimi idolami, była wizyta Św.
Mikołaja. Tym razem gość z dalekiej

Laponii miał pomocnika, w osobie
prezesa firmy OFNE Emalia S.A.
Wiesława Cadera. To właśnie dzięki
życzliwości tego przedsiębiorcy, podopieczni klubu spod znaku Słowika
mogli cieszyć się ze słodkich paczek,
a było ich grubo ponad sto! Oczywiście
Mikołaj tylko dopełnił formalności. Na
zakończenie wielka rodzina w „żółto – niebieskich” barwach przełamała
się opłatkiem i życzyła sobie wszelkiej
pomyślności na Nowy 2014 rok.
To nie jedyna atrakcja, jaką w ostatni
weekend zafundowali działacze i trenerzy OKS-u swoim podopiecznym. Dzień
po radosnych mikołajkach, przyszedł
czas na piłkarskie zmagania połączone
z akcją charytatywną na rzecz 13-letniego przyjaciela Słowika - Krzysia
Cieśli, który od urodzenia zmaga się
z artrogrypozą. Do dzisiaj Krzyś nie jest
w stanie samodzielnie chodzić, ma też
wiele innych schorzeń, utrudniających
mu normalne funkcjonowanie. Okres
Bożego Narodzenia natchnął ludzi
związanych z klubem do drugiej już
akcji, z której wszystkie zebrane środki
zostaną przekazane na leczenie i dalszą
rehabilitację chorego chłopca. W „Piłkarskich Mikołajkach” udział wzięło
dziesięć zespołów, w dwóch rocznikach.
Zarówno wśród Żaków jak i Orlików,
równych sobie nie miał Krakus Nowa
Huta – zwyciężając w każdym spotkaniu. Gospodarze nie zamierzali być
gorsi od renomowanego przeciwnika
i zgodnie, zarówno w starszym jak
i młodszym roczniku zajęli drugie lokaty. W dalszej kolejności uplasowały się
drużyny Victorii Olkusz, Wolbromskiej

Akademii Piłkarskiej Młodzi Przebojem oraz Akademii Piłkarskiej Przeboju
Wolbrom. Przez osiem godzin na parkiecie Hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Olkuszu rozegrano łącznie dwadzieścia spotkań, dla których
przerywnikiem były pokazy taneczne,
zajęcia fitness dla zawodników czy licytacje cennych piłkarskich gadżetów.
Szczególnie podobać mógł się „Mecz
Gwiazd”, w którym naprzeciwko siebie
stanęli dorośli i dzieci. W składzie dorosłych znaleźli się m.in. Sławomir Duda
i Alan Czerwiński – piłkarze GKS-u Katowice, prezes Stowarzyszenia
„Po prostu działaj” Karol Jurga oraz
trenerzy turniejowych ekip. Pojedynek

zakończył się remisem 3:3, a o triumfie dzieci zadecydowały rzuty karne
(3:0). Na zakończenie dnia w jednym
szeregu z młodymi piłkarzami pojawił
się główny bohater popołudnia, Krzyś.
Wzruszający był moment, w którym
Aneta Dobra wyśpiewała Krzysiowi
i wszystkim zgromadzonym utwór pt.
„Horyzont”. W wielu przypadkach
były to łzy szczęścia, ale i zadumy.
Organizatorzy zebrali przeszło 3400
zł. To tylko kropla w morzu potrzeb, ale
być może nie tylko ta kwota, ale i sam
odruch serca pozwolą spełnić marzenia
Krzysia i jego najbliższych. Bo zdrowie,
to przecież największy ziemski skarb.

vv OKS Słowik

OLKUSZ

Turniej inauguracyjny cyklu GRAND PRIX
POWIATU OLKUSKIEGO już za nami

I Powiatowy Konkurs dla gimnazjalistów
2 grudnia 2013 w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Olkuszu odbyła się I edycja Powiatowego Konkursu z języka
angielskiego Test UR English. Konkurs był skierowany do
gimnazjalistów z Olkusza i okolic.

W konkursie wzięło udział 21
uczniów:
• Mateusz Chmielewski, Natalia
Habryn i Agnieszka Janeczek
z Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu,
pod opieką p. M. Herzyk i p. J.
Tarnowskiej,
• Michał Pasternak, Aleksandra
Szwagierczak i Jakub Witecki
z Gimnazjum Nr 2 w Olkuszu,
pod opieką p. Moniki Czarnoty,
• Oliwia Pogodzik, Jakub Tomsia,
Aleksandra Wiśniewska, Antoni Włodarz z Gimnazjm Nr 3
w Olkuszu, pod opieką p. Wioletty Krysztofiak,
• Kapcer Jurczyk, Aleksandra Rola
i Izabela Ryza z Gimnazjum Nr 4
w Olkuszu, pod opieką p. Joanny
Kiełtyki,
• Bartosz Banyś, Dominika Łucjan
i Magdalena Wolska z Zespołu
Szkół w Gołaczewach, pod opieką
p. Marcina Szymczyka,
• Weronika Mucha i Dominika
Woszczyk z Gimnazjum w Kluczach, pod opieką p. Elżbiety
Kulawik oraz,
• Julian Haberka, Weronika Słaboń i Julian Zyś z Zespołu Szkół
w Wolbromiu, pod opieką p. Edyty
Domagały.
Konkurs wzorowany był na nadchodzącym egzaminie gimnazjalnym

i został podzielony na dwa etapy:
I – podstawowy i II – rozszerzony.
Po I etapie komisja w składzie Maria
Cudna, Izabela Fila, Marta Rozmus
i Marcin Szymczyk, wyłoniła 8
uczestników II etapu na podstawie
wyników testu. Pozostali uczniowie
otrzymali dyplomy uczestnictwa
w konkursie oraz skromne upominki.
Nagroda za zajęcie I miejsca była
niezwykle atrakcyjna- półroczny
kurs językowy ufundowany przez
szkołę języków obcych „Impuls”
w Olkuszu. Nagrodami za 2 i 3
miejsce były wartościowe słowniki
oraz inne pomoce do nauki języków
obcych.
A oto laureaci konkursu:
miejsce 1 – Jakub Tomsia
miejsce 2 – Aleksandra Wiśniewska
miejsce 3 – Antoni Włodarz
Nagrody pocieszenis otrzymali:
Oliwia Pogodzik, Dominika Łukjan,
Magdalena Wolskia, Weronika
Mucha i Jakub Witecki, którzy
wprawdzie zakwalifikowali się do
II etapu ale nie stanęli na podium.
W czasie, kiedy komisja sprawdzała
prace, uczestnicy mieli okazję zregenerować siły oraz zwiedzić niedawno
otwarte Centrum Kształcenia Ustawicznego i zapoznać się z jego ofertą.
Serdecznie gratulujemy wyników
wszystkim uczestnikom i zapraszamy w przyszłym roku!

W piątek 29 listopada zainaugurowano w Olkuszu rozgrywki Brydżowego Grand
Prix Powiatu Olkuskiego. Pomysłodawcą i głównym organizatorem cyklu jest Paweł
Krawczyk - nauczyciel matematyki w II LO i założyciel działającego przy tej szkole
Koła Brydżowego "Razem", a także członek naszego Stowarzyszenia Inicjatywa KOL.
Turniej zgromadził na starcie 19 par z Olkusza,
Krakowa i Wolbromia o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Mieliśmy zarówno zawodników zrzeszonych w klubach (Piast Kraków,
UKS Olimpia Dwójka Kraków) jak i lokalnych
miłośników brydża. Wiekowo można powiedzieć,
że brydż jest dla wszystkich - uczniowie z UKS
i KB "Razem" rywalizowali jak równy z równym
z graczami z ponad 50 letnim stażem brydżowym.
Pytaliśmy najstarszych graczy, czy pamiętają
w Olkuszu podobny turniej. Odpowiadali przecząco. Pomyślałem, że być może jesteśmy pierwsi
w tym mieście.
Organizatorzy i sędziowie postanowili, że na
10 stolikach rozegranych zostanie 9 rund po 2
rozdania - a jako że jest to brydż sportowy, każda
para rozgrywa rozdania tym samym układem
kart, a następnie porównuje się wyniki osiągnięte
przez graczy. Po ponad trzech godzinach zmagań
zwycięzcami I Otwartego Turnieju Brydża Sportowego o Grand Prix Powiatu Olkuskiego została
reprezentująca Olkusz para Rita Duda i Marek
Morawiec z prawie 70% wynikiem wyprzedzając
parę Bogdan Pasich/Maciej Przonka oraz Grzegorza Żyła/Zbigniew Laskowski.
Bardzo miłym akcentem zakończyło się rozdanie
nagród - panowie Pasich i Przonka, którzy przekazali swoje nagrody książkowe parze z ostatniego
miejsca, którymi okazali się trenujący brydża
dopiero od dwóch miesięcy uczniowie II LO Marcin Cembrzyński i Patryk Stopa. Otrzymali
oni oraz Maciej Mucha nagrodę specjalna za udział
w turnieju z najmniejszym stażem brydżowym
w postaci zaproszeń na dowolny seans w kinie
"Zbyszek" , które zostały ufundowane przez Panią

dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
Wielkie podziękowania należą sie osobom, które
zaangażowały sie organizacyjnie i logistycznie
czyli Panu Witoldowi Stachnikowi - prezesowi
Małopolskiego Związku Brydża Sportowego,
Mistrzowi Międzynarodowemu klasyfikacji PZBS
pełniącemu równocześnie funkcję kierownika
zawodów oraz dbającemu o sprawny przebieg
turnieju Markowi Czerwonce - sędziemu głównemu. Wielkie podziękowania także dla Pani
Agaty Kowal prowadzącej UKS Olimpia Dwójka
Kraków, która przywiozła swoich podopiecznych
z jedynej w Małopolsce szkoły prowadzącej klasy
o profilu brydżowym (Gimnazjum nr 2 w Krakowie) i wspomogła także turniej organizacyjnie.
Podziękowania należą się także sponsorom turnieju - firmie B.M. Catering - która zapewniła zimne
i ciepłe przekąski, Norbertowi Barankowi, który
zadbał o napoje dla uczestników, a także Starostwu Powiatowemu w Olkuszu, Lokalnej Grupie
Działania "Nad Białą Przemszą", Miejskiemu
Ośrodkowi Kultury w Olkuszu i Dyrekcji II LO
za ufundowanie nagród.
Następny turniej cyklu odbędzie 25 stycznia 2014
na który już dziś serdecznie zapraszamy. Turniej
został włączony do kalendarza Małopolskiego
Związku Brydża Sportowego i zostanie połączony
z Młodzieżowym Grand i Petit Prix Małopolski.
Pełne wyniki turnieju można zobaczyć tu http://
mzbs.pl/files/2011/wyniki-live/W-olk131129_01.
html
Zdjęcia z turnieju można przejrzeć tu: http://lo2.
olkusz.pl/galeria/category/260-brydz1

Zadajemy pytania
Pani Agacie Kowal,
mistrzowi krajowemu, opiekunce
grupki młodych graczy z Krakowa:
- Niejeden turniej w życiu Pani widziała.
Czy nasz czymś się wyróżnił?
- Turniej wyróżnił się wspaniałą atmosferą
i ogromnym zaangażowaniem organizatorów. Na żadnym z dotychczasowych
turniejów dzieci nie miały tak wspaniałego
cateringu. Minusów brak.
- Czy ma Pani wiedzę na temat wrażeń po
turnieju Pani podopiecznych?
- Dzieci były zachwycone – zwłaszcza te,
które pierwszy raz grały poza szkołą.
- Może Pani powiedzieć kilka słów na
temat korelacji gry w brydża a efektami
edukacyjnymi. Może widzi Pani zależność,
nie tylko korelację?
-Widzę i nawet napisałam na ten temat
pracę trenerską, ale jest za długa aby tutaj
ją cytować. Porównanie wyników egzaminu
gimnazjalnego oraz umiejętności rozwiązywania zadań logicznych w klasach brydżowych i nie brydżowych w Gimnazjum
nr 2 w Krakowie zdecydowanie wypada na
korzyść klas brydżowych.
- Bardzo dziękujemy za rozmowę.
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Parkingowa strefa haraczu…

Olkusz jest miastem komunikacyjnego chaosu. Zżerają je korki, fuszerka drogowców,
błędne projekty modernizacyjne oraz kulawy transport publiczny. Dokładając do tego
awanturę związaną ze spornym odcinkiem quasi-obwodnicy oraz niebywałe wyczyny
drogowców łatających pobliskie drogi, mamy pełny obraz stanu naszej miejskiej infrastruktury. Mylnym założeniem byłoby jednak, że w takiej sytuacji nasi włodarze pójdą
po rozum do głowy i zaczną rozwiązywać palące problemy. To byłoby zbyt banalne, a
olkuski magistrat słynie przecież z niebywałej finezji. W zwiąż z tym, zamiast studzić społeczne nastroje,
nasi samorządowcy postanawiają gasić pożar za pomocą benzyny. Dzieje się tak za sprawą projektu
utworzenia strefy płatnego parkowania w centrum miasta, który ujrzał właśnie światło dzienne.

Poruszanie się po Olkuszu to problem, który z roku na rok staje się
coraz bardziej uciążliwy. Sztandarowy projekt Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”, czyli darmowe przejazdy
komunikacją miejską okazały się
rozwiązaniem nie do końca udanym.
Z założenia miały one zachęcić
zmotoryzowanych mieszkańców
naszego miasta do tego, aby przesiadali się do autobusów. Przesiadki
jednak nie było. Zamiast rozładować
ruch w centrum miasta, zwolniono
tylko pokaźną grupę dotychczasowych pasażerów z konieczności
płacenia za przejazdy.
Poruszanie się po mieście dalej
przypomina więc drogę przez mękę,
zwłaszcza w czasie tzw. dni targowych, nazywanych pieszczotliwie
„świętem dyszla”. Kwestia zatłoczonego wiaduktu i wjazdu na ulicę
Kościuszki od lat stanowi zmorę dla
kierowców. Korki od skrzyżowania
alei 1000-lecia z drogą krajową nr
94 chwilami potrafią ciągnąć się od
sygnalizacji świetlnej aż po budynek
komendy straży pożarnej. A jeśli już
komuś uda się w końcu przedrzeć
przez zatłoczone ulice i dotrzeć do
celu, to będzie musiał zmierzyć się

z odwiecznym dylematem kierowców, czyli z kwestią parkowania.
Ilość nowych miejsc parkingowych,
które powstały przy okazji przebudowy miejskich ulic jest znikoma,
a te które istnieją, są wykorzystywanie nieefektywnie.
W takich oto okolicznościach nasz
magistrat, z burmistrzem na czele, wysuwają projekt przywrócenia strefy płatnego parkowania na
olkuskim rynku. W założeniu ma on
na celu zapewnienie większej rotacji miejsc parkingowych, i z tego
punktu widzenia rozwiązanie
takie mogłoby być nawet słuszne.
Mogłoby, gdyby nie to że… oprócz
płyty rynku, projekt płatnej strefy obejmuje 1/3 centrum miasta,
w tym ulice, na których parkowane
są samochody mieszkańców pobliskich bloków!
Miejscy włodarze chcą zainwestować w 27 parkometrów, które mają
obsługiwać obszar od motelu Viktoria po budynek Starostwa Powiatowego oraz od ul. Mickiewicza, aż
do starego cmentarza. W tym celu
za kwotę 13 000 zł podpoznańskiej
firmie Stadtraum zlecono opracowanie koncepcji utworzenia strefy

płatnego parkowania. Jej efektem
jest projekt, który zakłada, że za
postój na ponad 650 miejscach parkingowych w mieście trzeba będzie
płacić. Sama koncepcja zakłada dwa
warianty administrowania strefą,
która służyć ma strzyżeniu portfeli
olkuszan.
Pierwszy z nich mówi o obsłudze
urządzeń przez miejskich urzędników, a jak wiadomo ci zawsze
mają ręce pełne roboty. W związku
z tym firma Stadtraum proponuje
utworzenie pięciu kolejnych etatów
dla pracowników, którzy mieliby
zająć się egzekwowaniem opłat parkingowych. Pytanie, dlaczego zadań
takich nie można powierzyć strażnikom miejskim, jest w tym przypadku czysto retoryczne. Wariant
ten na pewno przypadnie do gustu
wszelkiej maści chrześniakom, siostrzenicom i innym pociotkom, którzy już czekają w kolejce na ciepłą
posadkę w urzędzie.
Druga opcja zakłada dzierżawę strefy prywatnemu inwestorowi, który
płacąc gminie symboliczny procent
od przychodów, administrowałby
parkometrami. Jako, że zbijanie
kokosów na publicznym majątku

PRAWO KONSUMENCKIE

ZAGROŻENIA Z UMOWAMI ZAWIERANYMI
POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olkuszu prosi mieszkańców powiatu o zachowanie szczególnej ostrożności podczas
zawierania Umów poza lokalem przedsiębiorstwa.
Konsumenci coraz częściej spotkają się z ofertami ze strony firm
prowadzących sprzedaż produktów (usług) poza lokalem przedsiębiorstwa i wielu przypadkach
zwierają niekorzystne umowy.
Zawieranie i wykonywanie umów
poza lokalem przedsiębiorstwa
podlega przepisom ustawy z dnia
2 marca 2000 roku o ochronie
niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z
2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn.
zm.). Konsument, który zawarł
umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić
bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na
piśmie w terminie dziesięciu dni
od zawarcia umowy. Do zawarcia
takich umów dochodzi w mieszkaniu konsumenta, miejscu pracy
albo na specjalnie organizowanych pokazach odbywających się
w hotelach, podczas wycieczek,
na wakacjach, w sanatoriach,
domach kultury, szkołach. Firmy zachęcają do udziału w tego
typu imprezach oferując konsumentom m.in. bezpłatny występ
artysty, poczęstunek, bezpłatne
badanie zdrowia lub prezent.
W ten sposób sprzedawane są
np. bioharmonizery, odkurzacze
piorące, materace o "cudownych"

właściwościach, kołdry, filtry do
wody, zestawy garnków, pościel
zdrowotna, kuchenki gazowe,
a także zawierane są umowy z
nowym operatorem telekomunikacyjnym, podmiotami świadczącymi usługi telewizji satelitarnej i kablowej. We wszystkich
przypadkach podpisanie umowy
poprzedzone jest przekonującą
prezentacją, która jest przygotowana przez bardzo dobrze
wyszkolonego przedstawiciela
handlowego. Oferty tego typu
bywają połączone z zastosowaniem perswazyjnych technik
marketingowych, które maja na
celu przekonanie konsumenta,
że ma do czynienia z wyjątkową, niepowtarzalną okazją.
Praktyka pokazuje, że wiele
takich niechcianych umów zostało zawartych pochopnie i pod
wpływem impulsu. Ze względu
na element zaskoczenia, brak
możliwości namysłu i porównania ofert na rynku przepisy
wprowadziły dla konsumenta
prawo do odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2
marca 2000 r. konsument, który zawarł umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie

na piśmie w terminie 10 dni od
zawarcia umowy. Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem ( dla celów dowodowych
z pocztowym potwierdzeniem
nadania) .W razie odstąpienia
od umowy umowa jest uważana
za niezawartą, a konsument jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły,
ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego
zarządu. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od odstąpienia
od umowy. Jeżeli konsument
dokonał jakichkolwiek przedpłat,
należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
W przypadku, gdy konsument
skorzystał z przyznanego mu prawa do odstąpienia od umowy na
nabycie określonego towaru lub
usługi, to odstąpienie konsumenta od tej umowy jest skuteczne,
także wobec ewentualnej umowy
o kredyt wiązany.

vv Jolanta Banyś

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Olkuszu

ma w naszym mieście bogatą tradycję, w takim przypadku najlepiej
sprawdziłaby się zapewne firma
z drugiego końca Polski - najlepiej
ze Szczecina. A wszystko to, żeby
żyło się lepiej!
Jedno jest pewne. Olkusz to miasto,
które cierpi na problemy komunikacyjne. Przede wszystkim szwankuje u nas jednak komunikacja
pomiędzy miejskimi włodarzami
a zwykłymi mieszkańcami. Burmistrz Dariusz Rzepka ostatnimi
czasy ma bardzo złą passę, a pomysł
strefy płatnego parkowania może
okazać się kroplą, która przeleje
czarę goryczy. Koncepcja zaproponowana w obecnej formie jest nie do
zaakceptowania przez mieszkańców
naszego miasta, a ci mają już dosyć
ignorowania ich zdania przez urzędników i samorządowców. W obliczu
nadchodzącego roku wyborczego,
każdy radny, który podniesie rękę za
takim rozwiązaniem, popełni więc
polityczne samobójstwo. I gdyby nie
to, że kamikadze u nas nie brakuje,
moglibyśmy być pewni, że pomysł
ten nie wejdzie w życie…

vv www.jakubfita.pl

SALON
OPTYCZNY
ZIELIŃSKI
ul. K. K. Wielkiego 24

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 900-1900
sob. 900-1400

ZAPRASZAMY
DO NOWO
OTWARTEGO
SKLEPU!!!

Przy zakupie okularów
komputerowe
badanie wzroku gratis!!

(budynek Skarbka)

Najtańsze
soczewki
w mieście
SPRAWDŹ .
!!!

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

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, 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

Wszystkim mieszkańcom
powiatu olkuskiego na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
oraz zbliżający się Nowy Rok 2014
dużo szczęścia, zdrowia, pogody ducha
oraz wielu radosnych dni
życzy w imieniu
Rady Powiatowej SLD w Olkuszu
Przewodniczący Rady Powiatowej
Janusz Dudkiewicz

Szanowni, Drodzy Olkuszanie,
Życzę Państwu, by nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
dały Wam nowe siły, pogodę ducha
i nadzieję na lepsze jutro.
Niech te szczególne dni upłyną wszystkim
w ciepłej, serdecznej atmosferze,
a Nowy Rok 2014
niech będzie lepszy od mijającego.
Roman Piaśnik
Radny Rady Miejskiej w Olkuszu
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Wesołych , pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie
oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2014 wszystkim
Mieszkańcom Olkusza a szczególnie naszym Klientom
życzy
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu
POLICJA
• 4.12. Wolbrom. Skradziono samochód
Na Osiedlu Łokietka nieustalony do chwili obecnej sprawca ukradł VW
Passata na szkodę mieszkanki Jeżówki. Straty pokrzywdzona oszacowała
na 5000 tysięcy złotych.
• 4.12. Włamanie do domu w Podlesiu Rabsztyńskim
Policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do domu w Podlesiu Rabsztyńskim. Nieustalony do chwili obecnej sprawca, po uprzednim
wyłamaniu okna, wszedł do pomieszczeń, z których ukradł telewizor oraz
sprzęt gospodarstwa domowego. Następnie włamał się do wolnostojącego garażu i ukradł siekierę. Straty zgłaszający oszacował na kwotę 15
tysięcy złotych złotych.
• 7.12. Olkusz. Kradzież paliwa na Osiedlu Młodych
W Olkuszu nieznany sprawca włamał się do baku z paliwem w autobusie,
z którego ukradł 270 litrów oleju napędowego o wartości około 1500 złotych. Zdarzenie miało miejsce na ulicy M. Reja.
• 9.12. Olkusz. Kradzież telefonu w autobusie
W Olkuszu w autobusie nieustalony do chwili obecnej sprawca ukradł
telefon o wartości 680 zł na szkodę mieszkańca Jaroszowca.
• 10.12. Odnaleziono 93 letnia mieszkanka Olkusza
Prowadzone wczoraj wieczorem i w nocy poszukiwania zaginionej mieszkanki Olkusza zakończyły się sukcesem.
Olkuska policja została powiadomiona o zaginięciu starszej kobiety przez
jej męża. Z jego relacji wynikało, iż 93-latka wyszła z domu w godzinach

rannych. Początkowo rodzina próbowała szukać kobiety na własna rękę.
Kiedy poszukiwania zakończyły się fiaskiem, rodzina zawiadomiła policję. Natychmiast zostały wszczęte poszukiwania, w których wzięło udział
18 policjantów z psem tropiącym oraz 41 strażaków. Przez ponad sześć
godzin przeczesywane były okolice Olkusza, łąki, las w kierunku Klucz.
Po kilkugodzinnych poszukiwaniach, około północy, służby odnalazły wyczerpaną kobietę w zaroślach między Olkuszem a Kluczami. Kobieta była
wyziębiona, trafiła do szpitala w Olkuszu. Jednakże lekarze nie stwierdzili
zagrożenia dla jej zdrowia i życia i około godziny 2.00 kobieta opuściła
szpital, z którego została zabrana przez rodzinę do domu.
• 12.12. Olkusz. Kradzież na parkingu
W Olkuszu na jednym z parkingów przy ulicy Armii Krajowej nieustalony
do chwili obecnej sprawca ukradł wkładkę zamka z samochodu audi na
szkodę mieszkańca Olkusza. Straty wynoszą 1000 złotych.
• 13.12. Włamanie do pomieszczenia firmy kurierskiej
W Olkuszu nieznani sprawcy włamali się do pomieszczenia jednej z firm
kurierskich i ukradli kasetkę z pieniędzmi. Wstępnie oszacowano straty
na 110 zł.
• 13.12. Gołaczewy. Włamanie do domku letniskowego
Mieszkaniec Mikołowa zawiadomił, że nieustalony do chwili obecnej
sprawca wyłamując rolety antywłamaniowe i wybijając okna dostał się
do domku letniskowego. Skradziono artykuły gospodarstwa domowego.
Straty 1200 złotych.

• 14.12. Zatrzymano trzech włamywaczy
Trzech młodych mężczyzn zostało zatrzymanych przez patrol prewencji
około godziny 4. nad ranem na gorącym uczynku włamania do dwóch
piwnic na osiedlu Słowiki w Olkuszu. Sprawcy dostali się do piwnic
wyłamując skoble w drzwiach. Używali w tym celu młotka i metalowej
rurki. Włamywacze to mieszkańcy Olkusza w wieku 18, 19 i 20 lat. Byli
nietrzeźwi, wszyscy mieli prawie 2 promile alkoholu w organizmie.
• 14.12. Włamanie do rozmieniarki banknotów w Olkuszu
Mieszkanka Sieniczna powiadomiła policję, że na terenie myjni samochodowej w Olkuszu włamano się do rozmieniarki banknotów. Nieustalony sprawca, po uprzednim podważeniu drzwiczek rozmieniarki, dostał się
do środka i ukradł nieustaloną ilość pieniędzy szkodę zawiadamiającej.
• 15.12. Nietrzeźwy kierujący usiłował wręczyć łapówkę
Około 2 nad ranem w Olkuszu na ul. Sławkowskiej, patrol zauważył
samochód marki BMW. Kierujący nim na widok policji gwałtowanie
przyspieszył. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali samochód na ul.
Lipowej. Mężczyzna wysiadając z pojazdu oświadczył, że jest nietrzeźwy.
Chcąc uniknąć kary, usiłował wręczyć policjantom korzyść majątkową.
Kierującym okazał się 24 letni olkuszanin, który został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Przekazane przez niego banknoty zostały
zabezpieczone jako dowód w sprawie. W jego organizmie znajdowało się
2,1 promila alkoholu.

KOMUNIKATY
1. Policja poszukuje świadków, którzy posiadaliby jakiekolwiek informacje na temat sprawcy uszkodzenia ogrodzenia w Olkuszu na ulicy Długiej w nocy z 4/5. grudnia 2013 roku. Zniszczenia betonowych przęseł dokonał
kierujący bliżej nieustalonym pojazdem, który zbiegł z miejsca zdarzenia. W tej sprawie należy kontaktować się z prowadzącym postępowanie, tel. 32 6478 234 lub z dyżurnym jednostki, tel. 997.
2. Olkuska policja prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie z art. 154 kodeksu wykroczeń. Nieustalony do chwili obecnej sprawca, najprawdopodobniej w dniu 21. listopada 2013 roku, wyrzucił kilkanaście foliowych
worków z różnego typu odpadami w lesie przy drodze Witeradów Żurada. Ilość porzuconych śmieci świadczy o tym, iż musiał przywieźć je w to miejsce najprawdopodobniej samochodem dostawczym. W związku z tym
policja poszukuje osób, które posiadałyby jakiekolwiek informacje na temat sprawcy zaśmiecenia terenu leśnego przy drodze Witeradów – Żurada w dniu 21. listopada 2013 roku. W tej sprawie należy kontaktować się
z prowadzącym postępowanie, tel. 32 6478 237 lub z dyżurnym jednostki, tel. 997.

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

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Warsztat mechaniczny:

• 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

www.maxirent.pl

biuro@maxirent.pl

AUTO-PLAST Sp. J.
• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •
• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

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

Wolbrom. Debata społeczna „Osiedle Łokietka jako bezpieczna strefa”
Po raz ostatni w tym roku policja zorganizowała debatę społeczną. Odbyła się ona 28 listopada bieżącego roku, a tematem wiodącym było bezpieczeństwo na Osiedlu Łokietka w Wolbromiu. W debacie, oprócz policji, uczestniczył burmistrz Wolbromia, prezes wolbromskiej spółdzielni mieszkaniowej, przewodniczący rady osiedla Łokietka, radni mieszkańcy osiedla oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Na debacie dyskutowano m.in. o wykorzystaniu monitoringu na osiedlu. Proponowano
stworzenie ewentualnego centrum monitoringu miejskiego. Postulowano również o częstsze interwencje wobec osób, które popełniają wykroczenia drogowe, szczególnie w dni kiedy odbywa się targ. Mieszkańcy osiedla pytali także o ilość patroli
prewencyjnych oraz czy istnieje możliwość dofinansowania policji ze strony burmistrza w zakresie dodatkowych służb patrolowych. W kolejnej części debaty prezes spółdzielni mieszkaniowej odpowiadał na pytania dotyczące braku parkingów na
osiedlu. Zgromadzone osoby zainteresowany były również rozwiązaniami technicznymi służącymi zmniejszeniu prędkości pojazdów poruszających się w strefach zamieszkania. Podsumowując, sformułowano następujące wnioski i propozycje:
- Prezes wolbromskiej spółdzielni mieszkaniowej zobowiązał się do rozważenia kwestii rozbudowy monitoringu w miejscach zagrożonych w oparciu o analizę zdarzeń przygotowaną przez policję.
- Mieszkańcy wnieśli o zwiększenie ilości służb patrolowych w dni targowe w związku z utrudnieniami w ruchu drogowym
- Kolejna propozycja złożona przez mieszkańców dotyczyła zakazu wjazdów do strefy zamieszkania pojazdów ciężarowych i autobusów oraz wyznaczenia miejsc postojowych poprzez ich namalowanie na jezdni.

KINO ZBYSZEK
21-23 XII GODZ. 17.00

"TURBO" 3D
PROD. USA

NOWO OTWARTY
SKLEP RYBNY
ZAPRASZAMY!!

OGÓLNOPOLSKA PREMIERA FILMU

HOBBIT: PUSTKOWIE SMAUGA
PROD. USA
27 XII 2013 - 16 I 2014
(cena biletów: 2D 14.00, 16.00 ; 3D 16.00, 18.00)
27 XII - 30 XII GODZ.17.00 (2D DUBBING), 20.00 (3D NAPISY)
31 XII GODZ.11.00,15.00
1 I - 2 I GODZ. 17.00 (2D DUBBING), 20.00 (3D NAPISY)
3 - 5 I GODZ.17.00 (3D DUBBING), 20.00 (2D NAPISY)
6 I GODZ.11.00 (3D DUBBING), 20.00 (2D NAPISY)
7 I - 8 I GODZ.17.00 (3D DUBBING), 20.00 (2D NAPISY)
9 I GODZ.19.00 (3D DUBBING), 22.00 (2D NAPISY)
10 - 11 I ; 13 I - 16 I GODZ.20.00 (3D NAPISY)
12 I GODZ.11.00 (3D NAPISY)

Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP •

tel. 662 660 373
„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.

11

Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130
Jak i poprzednim razem monety 10 Rubli wydane przez Bank Rosji, tak i teraz prezentuję wszystkie monety Ukrainy wydane w 2013 z niedrogich metali. Oczywiście, za tym idą w miarę
niskie ceny. Monety warte zainteresowania, ze względu na ich niebanalną tematykę, częstokroć związaną z naszą historią i losami naszych bliskich. Monet 2 i 5 Hrywien z Banku Ukrainy
cieszą się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem kolekcjonerów. Nakłady monet nie przekraczają 50 000 sztuk pomimo iż kraj jest większy od naszego. Jak z dotychczasowych
doświadczeń wynika, w połowie roku może być za późno na kupno tych monet, gdyż w marcu 2014 roku ukazuje się kolejne wydanie katalogu Parchimowicza, zawierające kraje
wchodzące w skład byłego Związku Radzieckiego. Kto jeszcze zastanawia się nad nabyciem monet Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Naddniestrza, Litwy czy Białorusi, to najwyższy czas podjąć
decyzję, gdyż po ukazaniu się katalogu ceny tych monet znacznie wzrosną. Większość z prezentowanych tu monet można obejrzeć na mojej stronie internetowej: www.marczukiewicz.pl.
Można też je kupić za niewielkie pieniądze. Jeśli będzie zainteresowanie wkrótce uzupełnię brakującą część informacji o monety srebrne i złote.
Wszystkich kolekcjonerów i swoich klientów ponownie pragnę zawiadomić o likwidacji sklepu stacjonarnego przy ul.Kościuszki 12.
Kontakt ze mną za pośrednictwem telefonu i sklepu internetowego.

1.11. – 2 Hrywny – Akademia Muzyczna

2.11. – 2 Hrywny – Borys Grinczenko

3.07. – 5 Hrywien – Chrzest Kijowskiej Rusi

3.07. – 5 Hrywien – Inst. Ekspertyz Sądowych

12.09. – 5 Hrywien - Filharmonia

12.09. – 5 Hrywien – Budynek poety

15.04 – 5 Hrywien - Budynek z chimerami

16.10. – 5 Hrywien – Wyzwolenie Melitopola

20.08. – 5 Hrywien – ukraińska wyszywanka

21.08. – 5 Hrywien – Wyzwolenie Charkowa

22.08. – 2 Hrywny – Mistrzostwo w gimnastyce

25.10. – 2 Hrywny – Nestor Machno

25.10. – 2 Hrywny – Olga Kobylańska

26.04 – 2 Hrywny - Drochwa

26.06. – 2 Hrywny – Lekkaatletyka

28.04. – 5 hrywien - Ługańska obłast

28.08. – 5 Hrywien – 650 lat Wenecji

28.08. – 5 Hrywien – P. Nesterow

30.09. – 5 Hrywien – Wyzwolenie Donbasu

30.10. – 5 Hrywien – Wyzwolenie Kijowa
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Reklamy

Sławomir Ostachowski

Alicja Ostachowska

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

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

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

www.torcik.com

POKRYCIA
dachowe

gwarancja do 40 lat

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

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

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

