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Rok w „Przeglądzie"
/o czym i o kim pisaliśmy na naszych łamach w

roku 1996. W poprzednim numerze streściliśmy
pierwsze półrocze, dziś dokończenie/

Lipiec:

Najważniejsza wizyta roku -

Władysław Gnyś w Olkuszu. W

Przeglądzie duża relacja z tej
okazji, z nadania Honorowego
Obywatelstwa dzielnemu piloto
wi, a także wywiad z nim samym.
Jacek Sypień uczcił długim re
portażem 250 rocznicę założenia

klasztoru oo. franciszkanów w

Pilicy. Drugi lipcowy numer za
wierał m. in. materiał z konferen
cji prasowej jednego z liderów

Patii Stu Andrzeja Olechowskie
go, wywiad z wizytującym
Olkusz wiceministrem przemy
słu Tadeuszem Soroką reportaż
Krzyśka Kocjana o budzącym
trwogę i wstyd stanie olkuskich

cmentarzy, oraz wywiad z pun
kową kapelą FRONT SIDE.

Sierpień:

„NIK W PKM” głosił na

pierwszej stronie „kobylasty”
tytuł artykułu naszego naczelne
go. To był największy hit sezo
nu. Przypomnijmy, że artykuł
opierał sie o liczący kilkadziesiąt
stron materiał pokontrolny in
spektorów Najwyższej Izby Kon
troli, którzy w olkuskim PKM

wykryli wiele nieprawidłowości,
a ścisłemu kierownictwu firmu

zarzucali nadmierną hojność w

szafowaniu nagrodami... dla sie
bie. W efekcie odwołano dyrek
tora PKM. Wkrótce opublikuje
my kolejny tekst na ten temat.

Poza tym jako pierwsi poruszy
liśmy sprawę planów kopalni
piasku Szczakową która w „po
goni” za nim, chciała wkroczyć
nawet na tereny naszego miasta.

To z naszych łamów i od nas do
wiedziano się o sprawie m. in. w

Nadleśnictwie Olkusz (które na

tych ziemiach niedawno zakoń
czyło akcję sadzenia drzew).
Prócz materiałów interwencyj
nych pisaliśmy też o poszukiwa
niach zamku w Żarnowcu, o

olkuskich artystach (piórem Sta
nisława Tabisza), a Pani Janina

Majewska udostępniła nam ar
chiwalia na temat kulisów oku

pacyjnej Krawej Środy. W cyklu

"Sylwetki" przedstawiliśmy pa-

miętnikarza i kronikarza m. in.

Czubrowic, Jana Rosia oraz

olkuskiego globtroterą kajaka
rza górskiego, któiy w swych wę
drówkach dotarł m. in. do Indii i

Maroką Andrzeja Jabłońskiego.

Wrzesień:

Na pierwszą stronę i na roz
kładówkę trafił reportaż Basi Jur
gi o likwidowaniu w Olkuskiem

nielegalnych plantacji maku. In
formowaliśmy też o nielegalnej
rozbiórce fragmentu zabytkowe
go miejskiego muru obronnego
przy ul. Kościuszki. Poza tym w

naszej gazecie pojawił się w

sierpniu Olkuski Przegląd Kul
turalny, cykliczny dodatek Miej
skiego Ośrodka Kultury, który na

bieżąco komentuje wydarzenie
kulturalne, zamieszcza wiersze

młodych olkuskich poetów, in
formuje o repertuarze kina „Zby
szek” itd. Drugi sierpniowy nu
mer to włożenie kija w „mrowi
sko”, czyli udzielanie korepety
cji przez nauczycieli. Jurek Roś

opublikował wtedy u nas swój
pierwszy artykuł z cyklu poświę
conemu skarbom odnajdywanym
na terenie ziemi olkuskiej. War
to wspomnieć, że właśnie we

wrześniu w celu uatrakcyjnienia
naszej gazety zdecydowaliśmy
się zmienić pierwszą stronę, na

której od tej pory zawsze gości
duże zdjęcie.

Październik:

Pierwszy numer PO w tym
miesiącu zdominowały rocznice:

50-lecia Zespołu Szkół Zawodo
wych w Kluczach, 70-lecia SP nr

1 w Olkuszu (pomagaliśmy w

opracowaniu i drukowaliśmy
okolicznościową broszurkę dla

tej szkoły) i 80-lecia LO im.

Króla Kazimierza Wielkiego. Tej
ostatniej rocznicy poświęciliśmy
większość stron w drugim paź
dziernikowym numerze (obok
relacji z uroczystych obchodów

w LO, zamieściliśmy wspomnie

nia nieżyjącegojuż Mariana Jar-

no z zawieszenia krzyża w tej
szkole oraz opis batalii o pamiąt
kową tablicę, która kłuła w oczy
ówczesne komunistyczne władze

i gdyby nie p.p. Liburą Karwiń-

ski, Foryś, Leśniak i Filipski, kto

wie czy kiedykolwiek wróciłaby
na swoje miejsce). Październik to

także relacja z IV Olkuskich Dni

Muzyki Organowej, na których
przeżyliśmy prawdziwąmuzycz
ną ucztę m. in. za sprawą „Po
znańskich Słowików” i Stefana

Stuligrosza. Zamieściliśmy też

relację z wizyty w Olkuszu le
gendy pierwszej „Solidarności”

Anny Walentynowicz oraz gru
py posłów z SLD. Cieszyliśmy
się też z kolejnych sukcesów

olkuskich modelarzy.

Listopad:
W pierwszym listopadowym

numerze opublikowaliśmy re
portaż Agnieszki Kuś o ks. kan.

Władysławie Stępniu z Osieką
który dzięki hojności parafian
remontuje tamtejszy kościół.

Odwiedziliśmy też Włodzimie
rza i Tamarę Dobrzyńskich,
którzy wraz z dziećmi w ramach

akcji przesiedleńczej przybyli na

stałe do Olkusza z dalekiego
Kazachstanu. Zamieściliśmy też

interesujący reportaż młodej
olkuskiej dziennikarki, która

odwiedziła Oddział IV Kliniki

Chorób Zakaźnych Collegium
Medicum UJ, na którym leżą
chorzy na AIDS.

Temat z okładki

Nawet dyrekcja IV LO

im. K.K.Baczyńskiego w

Olkuszu, w związku
podłączeniem się do Inter
netu, postanowiła się do
kształcić "w temacie" kom
puterów.

Na zdjęciu Ewa Kulig,
dyrektor IV LO.

O samej szkole i Ineme-

cie przeczytająPaństwo na

stronie 5. Materiał "Inter
net u Baczyńskiego" został

przygotowany przez dzien
nikarzy z IV LO.
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LASKI

CHECHŁO

Prezydent pozdrowił

Mieszkańcy Chechła, pań
stwo Kulawikowie, obchodzili

niedawno 50-lecie zawarcia

małżeństwa. Z tej okazji otrzy
mali list gratulacyjny od Prezy
denta RP Aleksandra Kwa
śniewskiego. To wydarzenie
wywołało różne reakcje zaczy
nając od uznania a kończąc na

śmiechu. „Czy Pan Prezydent
nie ma nic lepszego do zrobie
nia?” - pytalijedni. „Ależ to ład
ny gest” - zauważali drudzy. Je
szcze inni dedukowali: „Prezy
dent chyba kogoś specjalnie za
trudnił do wypisywania takich

listów” - żartowali kolejni. Tak

czy siak - jest to nowa, ciekawa

metoda pozyskiwania sobie „fa
nów”. Kto by pomyślał, że Ale
ksander Kwaśniewski dotrze

nawet do Chechła?!

Agnieszka GUZY

Telefon „średnio” do
stępny

Zaskakującym wydarzeniem
stało się dla mieszkańców tej wsi

zainstalowanie na ścianie budyn
ku OSP ogólnodostępnego apa
ratu telefonicznego. Pomysł
wspaniały, szkoda tylko, że Te
lekomunikacja nie pomyślała o

miejscu sprzedaży kart magne
tycznych, bo właśnie na „karty”
jest zainstalowany aparat. Na

marginesie podobny problemjest
z zakupem np. znaczka czy kart
ki pocztowej. Najbliższe takie

miejsce, jest 3 km od Lasek.

Kamila MOLĘDA

JERZMANOWICE

CHRZĄSTOWICE

Zamarzający problem

Mieszkańcy tej wsi, co roku

borykają się z nie lada proble
mem. Zamarza im woda. Przy
czyną tego są najprawdopodob
niej zbyt płytko ułożone rury

wodociągowe. Prawie połowa
mieszkańców Chrząstowic
zmuszona jest do przywożenia
wody (najczęściej na sanecz
kach lub wózkach) z pobliskiej
„studzienki” lub źródełka. Zde
sperowani ludzie czekają na

wiosnę Jak na zbawienie”, bo

chwilowe odwilże niewiele po
magają. Ziemia zmarzniętajest
na głębokość l metra, więc na
wet odkuwanie lodu z rur za

pomocą spawarek niewiele

skutkuje.

Katarzyna BRODA

UFO?!

Mieszkańcy Jerzmanowic za
uważyli ostatnio niespotykaną
gwiazdę. Dlaczego niespotyka
ną? Ponieważjeśli spojrzy się na

nią przez lornetkę, widać, żejest
ona w kształcie stożka i świeci

trzema kolorami: zielonym, czer
wonym i niebieskim. Bardzo cie
kawym zjawiskiemjest również

sposób, wjaki się przemieszcza.
Gwiazda bowiem „wisząc” na

niebie w pewnym momencie wy
konuje ruch do góry, zmienia w

tym czasie kształt. Tajemniczy
obiekt pojawia się wieczorem,
ok. godziny 20.30 i świeci nisko

nad horyzontem. Niekiedy moż
nają obserwować też wczesnym
rankiem - również w tym samym

miejscu. Jedni - zafascynowani
Daenikenem i serialem „Z archi
wum X” twierdzą że to UFO,
inni - mniej skorzy do fantazji -

twierdzą że to prawdopodobnie
satelita telekomunikacyjny.

Joanna SZLACHETKA

PILICA, ŁOBZÓW

Wzorowi dostawcy

Okręgowa Spółdzielnia Mle
czarska w Pilicy poinformowała
dostawców mleka z Łobzowa i

okolic o przeglądzie i klasyfika
cji wszystkich obór pod wzglę
dem sanitarnym.

Polemika

Od Redakcji: W odpowiedzi na oświadcze
nie olkuskiego ogniwa ROP w sprawie su
permarketów /PO nr 1 z 9 stycznia/publiku
jemy poniżej list, który dostaliśmy odjedne
go z Czytelników. Czekamy na kolejne gło
sy w tej dyskusji, a także w kwestii odwleka
nej reformysamorządowej.

O bohaterskim Majonezie

i pięknej Musztardzie

W styczniowym numerze Przeglądu Olkuskiego objawił się lite
racki talent na miarę Stephena Kinga.

Pan Jerzy Roś potrafił w krótkim opowiadaniu o supermarke
tach zbudować nastrój grozy, który przysporzy koszmarów co

wrażliwszym klientom supermarketów.

Akcja opowiadania dzieje się w przytulnym miasteczku. I oto

któregoś dnia w miasteczku zjawia się Supermarket. Jak w

klasycznym utworze tego gatunku wszystko zaczyna się bardzo

sympatycznie. Supermarket sprawia wrażenie dobrodusznego
wujaszka rozdając nie przeczuwającym nic mieszkańcom towary o

obniżonej cenie. Ale to tylko na początku, bo już wkrótce

niszczy swego odwiecznego wroga - Majoneza. I wtedy może już
działać bezkarnie. Zmusza mieszkańców do płacenia wyższych cen

współdziałając ze złowrogą międzynarodowąKorporacją. Niszczy
place targowe, hurtownie, sklepiki i łóżka połowę.

Następnie przystępuje do zmasowanego ataku na mieszkań
ców. Korporacja dostarcza mu wcześniej nagromadzone Zapa
sy - substancje nasycone konserwantami, wyprodukowane z zasto
sowaniem nowoczesnych technik manipulacji genetycznych i '

chemii. Supermarket zmusza do współpracy władze lokalne,
które przechodząc najego usługi - budują parkingi, drogi dojazdo
we i przejścia dla pieszych.

Na efekty nie trzeba długo czekać. Pod wpływem Zapasów' miej
scowa ludność popada w stan hipnozy. Mieszkańcy mogąjuż tylko
myśleć o zakupach, muszą kupować - każdy wolny czas przezna-

czająna wyprawę do Supermarketu. Staje się to ich religią. Super
market zwyciężył.

Świetny horror, ale proponuję dopisać ciąg dalszy. Mistrzowie

literatury grozy nie zostawiają swych Czytelników w tak

beznadziejnych nastrojach. Jeśli mógłbym doradzić, proponuję,
aby w drugiej części opowiadania wskrzesił Pan Majoneza - to

bardzo sympatyczna postać. Niech więc Majonez przeżyje gdzieś w

starych receptach naszych babć. Grupa młodych zbuntowanych
mieszkańców w ruinach starego sklepu rozpocznie produkcję
Majoneza. Majonez rozpocznie walkę z Supermarketem. U jego
boku niech stanie piękna, wysmukła Musztarda. Razem opanują
łóżka połowę, sklepiki, place targowe i hurtownie. Stoczą zaciętą
walkę z Supermarketem i go zwyciężą.

'

Połamania Pióra Kolego

Stefan Król

Olkusz, 13.01.I997r.
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W tym roku Inspekcja
Weterynaryjna będzie przepro
wadzać owe badania, ze szcze
gólnym uwzględnieniem: ogól
nej estetyki, ładu i porządku w

gospodarstwie, stanu czystości
obory (bielenie), czystości krów,

czystości dojarek i higieny doju,
przechowywania mleka, stoso
wania środków do mycia sprzę
tu itp. Dodatkowych informacji
udzielać będą instruktorzy sku
pu OSM.

Ł.B.

SŁAWKÓW

Aby do wiosny

Mamy już chyba za sobą
śnieżnąi srogą choć krótkązimę.
Teraz trwają powolne roztopy.
Jeszcze niedawno ulice były po
kryte śniegiem, teraz zamienił się
on w brunatną bryję. W Sławko
wie trzeba się pogodzić z tym,
że nikt tego nie sprzątnie, bo je
szcze wiosną zlikwidowano

miejscowy zakłag gospodarki
komunalnej, który zresztą istniał

tylko parę lat. Owszem, nie dzia
łał bez zarzutu, choćby dlatego,
że zakupiony sprzęt nie był re
montowany ani nie dokupowa
no nowego - mimo wszystko uli
ce częściowo były odśnieżone.

Teraz można o tym tylko poma
rzyć. Niektórymi ulicami przeje
chał wprawdzie jakiś pług, ale

przerzucał tylko śnieg na drugą
stronę jezdni lub na chodnik,

utrudniając tym życie pieszym.
Najgorzej jest wieczorami, gdy
zamarza woda z roztopionego w

dzień śniegu, bo trzeba wspomi-
nieć, że ulic niczym się nie po
sypuje. Pozostąje tylko życzyć
wszystkim, tradycyjnie: Aby do

wiosny!

Iwona KOŁODZIEJCZYK

Rocznica

Minęła nidawno 52. rocznica

wyzwolenia Olkusza. Przypomnij-
my wojska niemieckie zajęły na
sze miasto po walkach na froncie

Olkusz - Chrzanów - Płaza - Ska
wina - Izdebnik - Myślenice 5

września 1939 r. W ten sposób
rozpoczęła się trwajaca pięć i pól
roku okupacja ziemi olkuskiej.
Wyzwolenie przyszło ze Wscho
du. Miasta i wsie w Olkuskiem

odzyskały wolność 20 stycznia
1945 r. Jako pierwsze wyzwolone
zostały: Pilica i Wolbrom, później
sam Olkusz. Ciężkie walki toczy
ły się pod Sławkowem. Został on

wyzwolony dopiero 27 stycznia,
dzięki manewrowi oskrzydlające
mu teren Zagłębia Śląsko - Dą
browskiego. W celu upamiętnie
nia daty wyzwolenia Olkusz, jed-
nąz ulic nazwano - 20 Stycznia.
Na początku lat 90. władze miej
skie zmieniły nazwę tej ulicy na

Krakowskie Przedmieście. Jedni

uważają że uczyniono słusznie, bo

praktycznie Olkusz znalazł się po

20 stycznia pod nową okupacją
inni zwracają uwagę na to, że po
byt Niemców był tak tragiczny, że

z niczym nie wolno go porówny
wać. Warto jednak pamiętać, że

zginęło tu 1099 żołnierzy radziec
kich.

M. Bukowski

Grupa literacka

Istniejący od 1982 roku przy

Miejskim Domu Kultury Klub

Poetycki obchodzi w tym roku

15-lecie swego istnienia. Warto

przypomnieć, że olkuscy literaci

zaczęli się spotykać z inicjatywy
P. P. Janiny Majewskiej i Haliny
Świerczek. Członkami grupy są

głównie osoby starsze, przeważ
nie kobiety. Wszyscy przychodzą
do klubu, by podzielić się tym, co

napisali, czytają więc wiersze, a

czasem zwyczajnie rozmawiają.
Pomagają sobie w sprawach bu
dowy wierszą radąsłuży im Pani

Barbara Kallista - polonistka z

wykształcenia. Członkinie klubu

biorą udział w konkursach literac
kich organizowanych na naszym

terenie: w Sławkowie i Dąbrowie
Górniczej. Niejest najważniesze,
jakie miejsce zajmują ale sam

udział. Swego czasu na pięciole
cie klubu wydano poetycki kalen
darz, a na 10-lecie zbiorek poe
tycki „Próby” prezentujący po

Krótko
kilka utworów z dorobku olku
skich autorów. Czy i teraz trady
cji stanie się zadość...

M. BUKOWSKI

Groźne minibusy

Często zdarza się namjeździć
minibusami, bo są tańsze i kur
sują częściej niż autobusy. Jed
nakowoż ostatnio poruszanie się
nimi łączy się z niebezpieczeń
stwem. Po pierwsze są przepeł
nione, pisaliśmy już o tym kil
kakrotnie, ale dalej ich kierow
cy biorątylu pasażerów ilu „wle
zie”. Często, zazwyczaj wieczo
rem, wśród jadących przeważa
ją pijani - wtedy taki kurs dla

"zwykłego” pasażera to prawdzi
wa mordęga. Wiele do życzenia
pozostawiają też kierowcy,
którzy częstokroć traktują ludzi

dość szorstko, lubią też zapalić
papieroską zwłaszcza na posto
jach, wtedy taki bus, to prawie
komora gazowa. W końcu jed
nak wybór należy do nas - radzę
więc chodzić pieszo.

Katarzyna BRODA

Kominowa reklama

Pewna olkuska firma postano
wiła się pomysłowo zareklamo
wać. Nie byłoby w tym nic dziw
nego, gdyby nie umiejscowienie
owej reklamy. Znajduje się ona

na „kominie” EMALII SA (opo
dal dworca PKP). To już druga
tego typu reklama w Olkuszu.

Ciekawe co to człowiek jeszcze
wymyśli, aby przyciągnąć uwagę?
Może reklama kosmiczna?

Katarzyna BRODA

Sami swoi na Słowikach

Osiedle „Słowiki” jest stosun
kowo „młodym” osiedlem, bo po

wstało niespełna 10 lat temu. Jako

jedyne olkuskie osiedle posiada
ryneczek z ratuszem - wieżycz
ką którą zdobi dodatkowo

ogromny zegar. Osiedle stanowi

osobną dzielnicę miasta i składa

się z dwóch części połączonych
mostem. Ze względu na niebie
skie dach częściej zwiąje „Smur-
fami” niż „Słowikami”. Osiedle

posiada własne ośrodki zdrowią

pocztę, sklepy, bary, boisko do

koszykówki, piłki nożnej, a zimą
lodowisko. Trwabudowa kościo
ła. Jest i prężnie działający klub

„Kubuś” prowadzony przez Mar
ka Wenką w którym można się

nauczyć gry na gitarze, organach,
licytacji w brydżu, a nawet mo-

delarstwą Tutejsza Szkoła Pod
stawowa nr 9jest nietypowej kon
strukcji. Jej klasy nie są czworo
kątne, jak w większości szkół,
ale... prawie okrągłe (przez co

więcej dzieci można postawić w

kącie - dop. red). Szkoła posiada
też nowoczesną aulę i otwartą nie
dawno salę gimnastyczną oraz

siłownię. W jej budynku mieści

się także Biblioteka Publiczna.

Bloki os. Słowiki skoncentrowa
ne są wokół „rynku”. Jest to nie
stety bardzo rzadki obecnie

układ. Nie wszyscy mieszkańcy
potrafią docenić zalety osiedla. W

wielu miejscach zresztą widocz
ne już są ślady zniszczeń - cza
sem celowych (porysowane
mury). Wypadałoby bardziej
dbać o nasz „mały niebieski

świat”.

Katarzyna MOLĘDA

Grubiańska

szczerość
W wielu miejscach na
szego miasta można

się natknąć na ogłosze
nie tej treści:

„Szukam 100 puszy
stych osób do wy
próbowania programu

bezpiecznego odchu
dzania”. Poniżej dołą
czono numer telefonu.

ratfZcie, patrzcie! Ktoś potrze
buje puszystych królików do
świadczalnych. Szczerze

mówiąc, trochę to zbyt szczere...

(A.O)
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Internet u Baczyńskiego

Jest w Olkuszu IV Liceum Ogólnokształcące.
Na ulicy J. Korczaka. Imieniem Krzysztofa Ka
mila Baczyńskiego. Niegdyś Studium Nauczy
cielskie. Potem „raczkujące” Liceum „poklepy
wane po plecach” - jak to młodego. Ale lata mi
jają. Niemowlę urosło - stało się dynamicznym
członkiem szkolnej społeczności Olkusza. Szko
ła która „rwie” do przodu, ciesząc się corazwięk
szym uznaniem społecznym. „Nowoczesność
to wyzwanie współczesności” - głosi maksyma
Dyrekcji, 40 nauczycieli i 560 uczniów IVLiceum.

Internet to światowa sieć komputerowa dająca jej użytkowni
kowi wprost nieograniczone możliwości korzystania z dorobku

cywilizacji, kultury, sztuki, sportu.

Drzwi do świata uchyliły się ostatnio przed młodzieżą IV

Liceum Ogólnokształcącego. 15. stycznia br. Szkoła ta podłą
czona została do światowej sieci Internet. To pierwsza placówka
oświatowa w Olkuszu i jedna z niewielu w województwie, która

może korzystać z tego super urządzenia. Zabiegi Dyrekcji Li
ceum przyniosły efekt. Z pomocą przyszedł Uniwersytet Śląski ą

także sponsorzy: Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Urząd Miasta

Bukowno, Telekomunikacja Polska SA oddział w Olkuszu.

Kto zobaczył, na czym polega ten rewelacyjny środek komu
nikacji nic dziwił się, że był to dla IV Liceum dzień wyjątkowy.
Na uroczystość przybyli liczni goście - przedstawiciele Kurato
rium Oświaty w Katowicach: dyrektor Oddziału Nadzoru nad Lice
ami mgr Roman Dziedzic, dyrektor Wydziału Ekonomicznego w

KO mgr Eugeniusz Woźniak, kierownik Oddziału Nadzoru nad Li
ceami w KO mgr Krystyna Karolczyk - Tryba, wizytator KO mgr

Alicja Bloch. Uczestniczyli również: burmistrz Miasta i Gminy
Olkusz inż. Andrzej Ryszka, wiceburmistrz dr Włodzimierz Łysoń,
burmistrz Miasta Bukowna mgr Bożena Piętka - Bogajewska i dwaj
wiceburmistrzowie, a także dyrektorzy olkuskich, szkół, przedsta
wiciele Parafii Św. Andrzeja w Olkuszu ks. Stanisław Litwa, dyrek
torzy i przedstawiciele zakładów pracy, instytucji oraz banków współ
pracujących z 4 Liceum. Był też prawdziwy tłum uczniów szkół

podstawowych i licealistów zainteresowanych informatyką.

Dyrektor Szkoły, mgr Ewa Kulig witając zebranych wskazała, iż

internetjestjednym z nowoczesnych narzędzi modernizacji procesu

dydaktycznego i zbliżenia młodzieży do osiągnięć cywilizacji. „Nasi
uczniowie - powiedziała - na drodze do Europy zrobili oto kolejny
krok.” To również podkreślali inni Goście. Burmistrz Olkusza stwier
dził, iż dzisiejsza imprezajest początkiem dalszej modernizacji olku
skich szkół, mimo znanych wszystkim problemów ekonomicznych
oświaty. Ksiądz St. Litwa połączył uroczystość z biblijną maksymą:
„Czyńcie sobie ziemię poddaną”, gdyż nowoczesna technika dowo
dzi sukcesu człowieka w poznaniu tajemnicy świata. Przedstawicie
le KO dyr. Woźniak i dyr. Dziedzic pogratulowali szkole wielkiego
sukcesu.

Zebrani Goście z zainteresowaniem obejrzeli działanie intemetu,
które zaprezentował nauczyciel informatyki IV LO mgr Łukasz Sta
siak, zwiedzili nowoczesnąpracownię informatyczną oraz uczestni
czyli w wernisażu prac artysty plastyka Stanisława Wywioła i jego
uzdolnionych uczniów z tej szkoły. Wszystkie prace powstały pod
czas pleneru malarskiego w Bieczu. Oglądający nie szczędzili słów

uznania dla uczniów, którzy poprzez twórczość plastyczną wyrażają

- często, spontanicznie - swój stosunek do świata.

Ponieważ zbliża się 76. rocznica urodzin (i 53 rocznica śmierci)
Patrona IV LO Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - otwarto także

drugą wystawę prac plastycznych inspirowanych poezją tego tra
gicznego Poety.

To była piękna impreza: znakomity wystrój plastyczny szkoły,
miła, podniosła atmosfera, atrakcyjne spotkanie z nowoczesną tech
niką i sztuką i kolejny krok olkuskiej młodzieży do Unii Europej
skiej.

Szkoła artystów
Nasza Szkoła, jakojedna z nielicznych prowadzi klasy z rozsze

rzonym programem plastyki. Kogo muza sobie upatrzyła, może

zmierzyć się z oporem kształtu, koloru, materii. To trudne, ale pięk
ne. Nie wszyscy będą artystami - ale wszystkim uczniom tej klasy
zostanie w pamięcijedyna w swoim rodzaju próba kontaktu ze świa
tem nie tylko przy pomocy słowa.

Od 1992 do 1997 roku zorganizowano 83 wystawy malarstwa,
rysunku i grafiki uczniów. Były one eksponowane w Galeriach IV

LO, w Pawilonie Wystawowym w Olkuszu, jak również w Miej
skim Ośrodku Kultury w Bukownie.

Uczniowie klas artystycznych są uczestnikami wielu konkursów

plastycznych, niejednokrotnie zajmując pierwsze miejsca. Najbar
dziej uzdolnionymi plastykami są Patrycja Cembrzyńska i Mirosław

Michalski. Za szczególne sukcesy plastyczne otrzymali oni tytuł
„MISTRZ” i medal pamiątkowy.

Tegorocznymi laureatami wyróżnienia zostali: Anna Bucka i Mi
rosław Michalski.

Materiał został przygotowany przez klasę dziennikarską IV

LO im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu.

K.

KLUCZE

Rekordowy finał

W kluczewskim finale Wiel
kiej Orkiestry Świątecznej Po
mocy zebrano 6 778 zł, czyli o

500 zł więcej niż w roku ubie
głym. Około 100jałmużników z

siedmiu szkół podstawowych
zebrało 6 372 zł, a pozostałą
kwotę uzyskano z aukcji darów.

W czasie 6-godzinnego kon
certu w DK „Papiernik” wystą
piła orkiestra dęta, kapela „Ja
sie”, ,,Kluczowianki” oraz zespo
ły dziecięce i młodzieżowe z

Klucz, Jaroszowca, Ryczówka i

Rodak.

Organizatorem FINAŁU był
wójt i Zarząd Gminy.

Więcej dzieci

W 1994r. na terenie gminy
Klucze liczba zgonów przewyż

szyła o 11 liczbę urodzin.

Mówiono wtedy o... wymierają
cej gminie. Prognozy nie spraw
dziły się, bo w 1995r. liczba uro
dzin była o 31 wyższa od liczby
zgonów.

Z Klucz do Sydney

Ubiegłoroczny, pięciokrotny
Mistrz Polski, słabo widzący pły
wak Robert Musiorski - jest na

dobrej drodze do Sydney. Tre
nuje w krakowskiej Szkole Mi
strzostwa Sportowego, a trene
rem jest Maria Jakubik, której
wychowankiemjest olimpijczyk
- Konrad Gałka.

Robert jest w ścisłej kadrze

olimpijskiej, a udokumentował

to w grudniu ub. roku sześcioma

zwycięstwami i dwoma rekorda
mi.

(bh)
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Z właścicielem Firmy Usługowo - Handlowej „WOJDAN" z siedzibą
w Olkuszu, Rynek 28,
panem Wojciechem Domagałą rozmawia Krzysztof Miszczyk.

-Proszępowiedzieć czym cha
rakteryzuje się materiał termo
izolacyjny Ekofiber ijakie speł
nia zadania wpolskim budow
nictwie ?

-Ekofiber to materiał stosunko
wo nowy na polskim rynku budow
nictwa Produkowany jest z celu
lozy i z powodzeniem stosowany
w budownictwie europejskim od

ponad 20 lat. OjczyznąEkofibru są

Stany Zjednoczone.

Na polski rynek dotarł ze Szwe-

cji. Do produkcji Ekofibru wyko
rzystuje się sole boru oraz włókno

celulozowe. Materiałjest pakowa
ny w worki 15 kg i zagęszczany

do około 100 kg/m3 co dąje duże

oszczędności przy transporcie
Ekofibru. Zużyte worki wykorzy
stuje się do ponownego przerobu.
Włókna Ekofibru są higroskopij-
ne, co oznacza, że pochłaniająwil
goć z powietrza, które przez nie

przepływa.

-Przy jakich konstrukcjach
najlepiejjest stosować Ekofi
ber?

-Użycie Ekofibru jako materia
łu termoizolacyjnego umożliwia

większą swobodę w wyborze kon
strukcji budowlanej i dąje oszczęd
ności w porównaniu z konwencjo
nalnymi materiałami w postaci ar
kuszy czy mat. Nieregularne kon
strukcje o skomplikowanych
kształtach czy skrzywione belki i

krokwie nie stwarzają problemu
dla Ekofibru. Ekofiber jest mate
riałem lekkim i łatwo rozprowa
dzanym, można izolować nim

przestrzenie, które dla innych ma
teriałów są niedostępne.

-Mówi Pan, tejest on mate
riałem łatwo rozprowadzalnym.
Jakajesttechnologiajego zasto
sowania?

- W budownictwiejednorodzin
nym oraz blokach mieszkalnych, w

minionym okresie, w Polsce budo
wano stropodachy, które aktualnie

należy ocieplić. Technologia blow-

in (wdmuchiwanie) umożliwia

efektywne uszczelnianie nawet nie
równych powierzchni i ubytków.
Wykonanie izolacjijest szybkie i ra
cjonalizuje prace budowlane, dając
oszczędności w porównaniu z in

nymi metodami ocieplania. Kon
strukcje mogąbyć wzniesione cał
kowicie przed wykonaniem prac

izolacyjnych. W ten sposób unika

się zawilgocenia materiału w trak
cie budowy. Konsystencja Ekofibru

umożliwia wykonanie ciągłej, jed
norodnej, o dowolnej grubości izo-

lacj i w miejscach trudno dostępnych,
co zapobiega powstawaniu mostków

termicznych. W tej technologii nie

ma odpadów. Inwestor płaci jedy
nie za faktycznie zużyty materiał.

dam aće wtppłądal

zastosuj

- Technologia przedstawiana
przez Pana wydaje się korzyst
na. Czy inwestorjest w stanie

sam wykonać izolację ?

-Niestety nie. Powodem tego

jest fakt, że do ułożenia izolacji
potrzebna jest maszyna wydmu
chująca wraz ze specjalnymi koń
cówkami natryskowymi i spienia
jącymi (w zależności od metody
wykonania izolacji), która 3-krot-

nie rozwłóknia Ekofiber, miesza

go z powietrzem i pod ciśnieniem

wdmuchuje w przestrzeń do tego
celu przystosowaną. Jej wydaj
ność wynosi do 20m3/h, Czyn
ność tę wykonuje ekipa w tym celu

przeszkolona Tylko w ten sposób
zastosowany materiał będzie sku
tecznie spełniał wymagania przed
nim postawione.

-Wjakich konstrukcjach bu
dowlanych może byćzastosowa
ny Ekofiber?

-Ekofiber może służyć do

ocieplania połacidachowych,
ścian, stropodachów, stropów
oraz podłóg. Pod tym względem
Jest materiałem uniwersalnym.

-Wspomniał Pan, że istnieją
różne metody wykonania izola
cji. Czym one się charakteryzu

ją
-Izolację z Ekofibru można wy

konać trzema metodami: na su
cho, na mokro przez natryski i

spienianie. Metoda sucha polega
na tym, że odpowiednia dawka

Ekofibru jest mieszana z powie
trzem i wdmuchiwana w prze
strzeń między elementami kon
strukcji lub bezpośrednio na

strop. W tym wypadku zalecane

sąróżne gęstości izolacji. I tak np.

ściany: 54-64 kg/m3; dachy pła
skie i stropodachy konstrukcji da

chowej 40-50 kg/m3; stropy pła
skie nie użytkowe 32 kg/m3. Me- ■
toda mokra natryskowa charak- |

teryzuje się tym, że do zwilżenia I

włókien w zależności od prze
znaczenia używa się wody lub i

wody z domieszką kleju. Jeśli j
termoizolacja ma być przykryta i

suchym tynkiem, sidingiem lub i

blachą to przestrzeń między ele
mentami rusztu drewnianego lub

metalowego stanowiącego kon

strukcję do mocowania płyt okła- i

dzinowych wypełnia Ekofiber.

Metodę mokrą spieniającą stosu
jemy, gdy Ekofiber stanowi izo

lację termiczną i dźwiękochłon
ną wewnątrz przegrody budyn
ku, np. mury warstwowe i lekkie

konstrukcje ścian działowych.

-Jak wygląda sprawa ochro
ny konstrukcji dzięki zastosowa
niu Ekofibru ?

-Ekofiber dzięki zawartości

soli boru nie tylko sam nie ulega
biodegradacji, ale również po-

'

wstrzymuje rozpoczęty proces

rozwoju grzyba na konstrukcjach
drewnianych. Higroskopijne
włókna Ekofibru pochłaniają
wilgoć z powierzchni drewna, a

następnie przez olbrzymią po
wierzchnię woda zostaje odparo
wana. Ekofiber chroni przed gry
zoniami, czego nie można po
wiedzieć o styropianie i innych
materiałach służących do ocie
plania budynków.

-Skoro wiemyjuż że Ekofiber
skuteczniechroni nasz dom

przed gryzoniami i że możemy

go zastosować w różnych typach
konstrukcji budowlanych, to \

proszę mipowiedzieć o trwało
ści tego materiału?

-Własności Ekofibru są trwa
łe. Materiał ten nie ulega biode
gradacji, wyparowaniu czy wy
płukaniu z niego soli boru. Ży
wotność izolacji z Ekofibru jest
nieograniczona. Ponadto inne

materiały izolacyjne, które

podobnie jak Ekofiber są higro
skopijne i mogą pochłaniać wil

goć z powietrza, wymagają sto
sowania paroizolacji. Powoduje
to powstawanie barier dyfuzyj
nych. Przy zastosowaniu Ekofi-
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bru paroizolacji nie stosujemy.

-Co to znaczy, te Ekofiber nie

wymaga paroizolacji ?

- 7.naczy to, że Ekofiber jest w

stanie pochłonąć wilgoć przedosta
jącą się z powietrzem z ciepłego do

zimnego miejsca. Powietrze, które

wpływa do wewnątrz konstrukcji
od strony ciepłej oddaje część wil

goci wraz z energią Ta właściwość

„oddychania” termoizolacji z Eko-

fibru eliminuje użycie paroizolacji
przy wznoszeniu konstrukcji bu
dowlanych.

- Wymienił Pan słowo „oddy
chanie" termoizolacji z Ekofi
bru. Proszęprzybliżyć Czytelni
kom swoje sformułowanie. Co

to znaczy?
-Ekofiber stwarza możliwość

pobierania świeżego powietrza
przez samąkonstrukcję.Ta właści
wość umożliwia wykorzystanie
warstwy izolacjijako akumulatora

ciepła. Przepływ świeżego powie
trza przez konstrukcje, które izolo
wane są Ekofibrem, i ma znacze
nie oszczędnościowe, gdyż wyko
rzystuje akumulowane ciepło do

wstępnego ogrzania Jednocześnie

eliminuje konieczność instalowania

systemu wentylacyjnego.

-Jakie w takim raziejest zu
życie energii przy produkcji
Ekofibru orazjakijest współ
czynnikprzewodzenia ciepła w

porównaniu z innymi materia
łami służącymi do ocieplania ?

-Zużycie energii przy produkcji
Ekofibru wynosi około 5 kWh/m3

gotowego produktu. Natomiast

przy produkcji np. wełny mineral
nej zużycie to wynosi 180 kWh/m?.

Współczynnik przewodzenia ciepła
dla Ekofibru, co oficjalnie potwier
dzono badaniami, wynosi 0,0037 -

0.0039 W/mK. Dla porównanią o

które pan prosił, współczynnik ten

dla styropianu wynosi 0,045 W/

mK, a dla wełny mineralnej 0,05
W/mK. Z powyższego wynika, że

Ekofiber przewyższa ihne materia
ły termoizolacyjne.

- WspomniałPan, teprzedsta
wione wyżej dane techniczne

potwierdzono badaniami. Jakie

to badania ?

-Na podstawie rozporządzania
Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14.12 .1994

roku w sprawie aprobaty i kryte
riów technicznych dotyczących wy
robów budowlanych w wyniku po
stępowania adaptacyjnego dokona

nego w Instytucie Techniki Budow
lanej w Warszawie na wniosek pro
ducenta stwierdzono przydatność
Ekofibru do stosowania w budow
nictwie polskim. Badania wykaza
ły między innymi gęstość objęto-
ściową(od 32 kg/rrfprzegrody po
ziomej do 65 kg/m3 przegrody pio
nowej)jako zgodne z polskimi nor
mami.

-Czy oprócz wyżej wymienio
nego atestu ITB Ekofiberposia
da inne?

-Oczywiście. Ekofiber posiada
Atest Higieniczny nr B-l 026/95.

Stwierdzono, że materiał odpowia
da wymogom higienicznym i jest
całkowicie bezpieczny dla zdrowia.

Również Zakład Badań Ognio
wych dokonał niezbędnych czyn
ności badawczych. Na ich podsta
wie przyjęto, że Ekofiber jest to

materiał trudno zapalny, a ułożony
warstwowo na powierzchniach po
ziomych nie rozprzestrzenia ognia.
W przypadku zagrożenia pożarem
zdolność materiału izolacyjnego do

zapobiegania zapaleniu się kon

strukcjijest ważniej sza niż sama od
porność na ogień. Ekofiber nie spa
la się, nie ulega topnieniu, a jedy
nie zwęgla się z szybkością 5-15

cm/h. Temperatura wewnątrz zwę-

gliny wynosi 90-95’C. Drewno za

pala się przy temperaturze około

2OO-3OO°C, stal traci swoje właści
wości konstrukcyjne powyżej
300°C. Jak widać Ekofiber skutecz
nie chroni konstrukcje drewniane i

metalowe przed ogniem.

-Czy Ekofiber oprócz właści
wości ocieplających posiada
zdolność akustyczną?

-Tak, posiada zdolność akustycz
ną. Na przykład przy częstotliwo
ści 125 Hz i izolacji 100 mm wy
kazuje współczynnik 0,42, a przy

częstotliwości 4000 Hz i izolacji
100 mm - 0,83.

-W zasadzie wiemy prawie
wszystko, co powinniśmy wie
dzieć o tym materiale, za wyjąt
kiem systemu sprzedaży oraz

gwarancji.
-Jeżeli chodzi o system sprzeda

ży, to inwestor zainteresowany za
stosowaniem Ekofibru powinien
nawiązać kontakt z licencjonowa
nym wykonawcą termoizolacji
Ekofibrem lub bezpośrednio zjego
producentem. Na terenie woje
wództwa katowickiego licencjono
wanym wykonawcąjest moja Fir
mą czyli „WOJDAN” z siedzibą

w Olkuszą Rynek 28, te 1.430082.

W najbliższym czasie nasze biura

zostanąprzeniesione na ulicę Prze
mysłową tel. 431095. Wykonuje
my wszelkie usługi związane z za
stosowaniem materiału oraz udzie
lamy niezbędnych informacji na ten

temat. Pyta pan o gwarancje na

Ekofiber. Producent udziela 10- let

niej gwarancji na materiał, nato
miast licencjonowani wykonawcy
10 lat na wykonawstwo.

-Czy Ekofiber, skoro od nie
dawna pojawił się na polskim
rynku budowlanym, posiada
oprócz niezbędnych atestów i

normjakieś nagrody i czy wy
stawianyjest na Targach Bu
dowlanych ?

-Rzeczywiście o tymjeszcze nie

wspomniałem. Oczywiście, że Eko
fiber posiada nagrody. Jest ich spo
ro. Między innymi: I nagroda w

grupie tematycznej „Materiały Bu
dowlane” na VI Krakowskich Tar
gach Budownictwa Jesień’ 95, wy
różnienie w konkursie na najlepszy
wyrób prezentowany na Tarnow
skich Targach Budownictwą wy
różnienie Stowarzyszenia Produ
centów i Użytkowników Urządzeń

Chłodniczych na IV Międzynaro
dowych Targach Instalacyjnych
CLIMAVENT’ 95, KRAK-

TERM’ 95 Kraków, nagroda COP’

96, BRĄZOWY KASK medal w

kategorii materiały budowlane i wy
różnienie w kategorii technika,

technologią systemy budowlane na

III Targach Materiałów Budownic
twa Mieszkaniowego DOM i

OGRÓD’ 96 w Kielcach oraz zło

ty medal na Targach Wschodnich

INWESTYCJE’ 96 w Lublinie.

Wynika z tego, że zarówno produ
centjak i licencjonowani wykonaw

Firma Usługowo Handlowa

Wojciech Domagała
Rynek 28 ul. Przemysłowa 5

32-300 Olkusz 32-300 Olkusz

tel. 43 0082

cy biorą czynny udział w różnego
rodzaju organizowanych imprezach
z zakresu budownictwa.

-Z Pana słów wynika, żejest
to materiał o niezwykłych wła
ściwościach. Ale czyjego cena

niejest zbyt wysoka na naszą

kieszeń?

-Cena Ekofibru jest porówny
walna do cen innych materiałów

służących do termoizolacji. Kształ
tuje się na poziomie od 110 - 180

zł/m3. W powyższą kwotę wliczo
ne są zarówno koszt samego mate
riału, transport, magazynowaniejak
również usługa. Ponadto jak już
wspomniałem, materiał ten nie po
siada żadnych odpadów technolo
gicznych.

-Analizując różne elementy
składające się na cenę materia
łu termoizolacyjnego Ekofiber

jest ona rzeczywiście niewygóro
wana. Ostatnie pytanie, jakie
mam do Pana brzmi: - Czy
oprócz wykonywania termoizo
lacji Ekofibrem Pana Firma

zajmuje się innymi usługami?
-Oczywiście. Wykonujemy usłu

gi budowlane w szerokim zakresie.

Oferujemy usługi związane między
innymi z [Pokryciami dachowymi

papą termozgrzewalną holender
skiej firmy BITUFA, bez użycia
ognia - co korzystnejest zwłaszcza

w warunkach, gdzie występuje za
grożenie pożarowe. Ponadto od kil
kujuż lat wykonujemy prace budow
lane w Fabryce Węży Gumowych
i Tworzyw Sztucznych „Fagumit”
spółka z o.o. w Wolbromiu z bar
dzo korzystnym efektem.

-Dziękuję Panu za rozmowę

i życzę dalszych sukcesów zawo
dowych.

-Dziękuję.

tel. 4310 95

Wywiad Sponsorowany
*

Wywiad Sponsorowany
*

Wywiad Sponsorowany
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Olkuski Przerąb
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Nr 10. Dodatek Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

KINO ZBYSZEK

23-25.01, g. 19.00, „Nigdy nie

rozmawiaj z nieznajomym”, USA

24 - 25.01, g. 17.00, „Mężo
wie i żony”, USA

26.01, g. 18.00, „Mężowie
i żony”, USA

26.01, g. 20.00, „Nigdy nie roz
mawiaj z nieznajomym”, USA

30.01 - 2.02, g. 17.00, 19.00,

„Jack”

IMPREZY

26. 01, g. 16. 00 - Koncert Bo
żonarodzeniowy

Szymborska
na półkach
„Na początku to nie
którzy nawet przekrę
cali nazwisko. Bo teraz

każdy chciałby mieć

coś Szymborskiej” -

mówi pani z księgarni
przy ulicy Kościuszki.

Ta właśnie księgarnia
jest najlepiej zaopa
trzona w dzieła naszej
nobiistki.

Mali aktorzy wielkiej sceny
Jak zagrać krasnoludka lub królewnę? Czy można przezwyciężyć tre
mę? Jak nauczyć się ładnie mówić i poruszać?
Swoją aktorską przygodę z teatrem najlepiej zacząć od kółka zainte
resowań.

Od kilkunastu lat działa przy Miejskim Domu Kul
tury w Olkuszu dziecięcy zespół teatralny. W zajęciach
uczestniczą dzieci, które myślą w przyszłości o karie
rze aktorskiej, jak i te, które po prostu szukają dobrej
rozrywki i chcą ciekawie spędzić czas. W zajęciach
może brać udział każdy kto ukończył 9 lat. Prowadzą
ca zajęcia od początku istnienia sekcji, pani Stanisła
wa Szarek mówi, że w tej zabawie w teatr nie chodzi o

ślepe naśladowanie prawdziwych teatrów z rozbudo
waną scenografią co raczej o to, aby dzieci zrozumiały
role, nauczyły się interpretować tekst, ładnie mówić

Od wielu lat olkuski teatr odnosi sukcesy w różnego
typu konkursach i przeglądach. Bardziej jest znany poza
Olkuszem niż w samym mieście. Przed rokiem spek
takl „Wielki Festiwal” w wykonaniu młodych aktorów

z Olkusza zdobył pierwszą nagrodę na Konfrontacjach
Teatralnych „ O Uśmiech Dziecka” w MCK Mysłowi
ce. Sukcesy odnosiły też spektakle „Leśna przeprowadz
ka”, „I wy będziecie dorosłymi” wg Grońskiego, „Dziu
ra czyli tajemnica pracowni naukowej” czy „Żaczek
przedszkolaczek”, który zdobył pierwszą nagrodę w My
słowicach. Przed sześcioma laty zdobyli dwa pierwsze
miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amator
skich - Knurów 1990 a także puchar Dyrektora Woje
wódzkiego Ośrodka Kultury w Katowicach. Sukcesów

było znacznie więcej. Wszystkie spektakle są reżysero
wane prze panią Stanisławę Szarek, muzykę przygoto
wuje pan Wiesław Baran, scenografię zależnie od spek
taklu Beata Soboń i Barbara Banyś, która opracowuje
stroje.

Przygotowanie nowego przedstawienia wymaga bar
dzo dużego wysiłku i poświęcenia ze strony młodych ak
torów. Czasami są to miesiące żmudnych prób. Zajęcia
odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piąt
ki od 14 do 17. Podczas prób dzieci uczą się tekstów,
ćwiczą zachowanie sceniczne pod okiem pani Szarek.

Zapisy są prowadzone we wrześniu i październiku, ale i

teraz, można przyjść na zajęcia. Montaże teatralne w wy
konaniu dzieci są ozdobą wielu olkuskich imprez, jak
chociażby rozgrywanego niedawno Ogólnopolskiego
Gwiazdkowego Turnieju Szachowego, Dni Olku
sza czy Pożegnanie Lata. Wśród młodych aktorów

dominują dziewczęta, jest tylko dwóch chłopców.

„To jest pasjonujące, chciatabym w przyszłości pójść
do szkoły aktorskiej” - mówi kilkunastoletnia dziewczy
na grająca w najnowszym spektaklu „ Królowa Śniegu”.
Zdarzają się przypadki że wychowankowie kółka konty
nuują karierę aktorską jak Dorota Kiełkowicz, która po
ukończeniu krakowskiej PWST robi karierę aktorska

na deskach teatru w Łodzi. Część z wychowanków
kółka uczestniczy w zajęciach studiów aktorskich

w Krakowie czy Katowicach. Przez zajęcia prze
winęło się ponad sto dzieciaków. Dla większości z

nich była to wspaniała przygoda, dzięki której mo
gły pogłębić zainteresowania artystyczne, rozwinąć

umiejętność współżycia w grupie. Dla kilku pierw
szy krok do kariery. Dzieci stają się bardziej otwar
te i wrażliwsze na otaczająceje piękno.

Kamila Kaczmarczyk, s

Na półkach można znaleźć

„Świat ze wszystkich strona świata

- o Wisławie Szymborskiej”, Stani
sława Balbusa (Wydawnictwo Lite
rackie); „Czytani dzisiaj - Wisława

Szymborska”, autorstwaAnny Lege-
żyń.skiej (Rebis); zbiory tekstów kry
tycznych „Radość czytania Szym
borskiej” w opracowaniu SŁ Balbu
sa i Doroty Wojdy z tekstami min.

T. Nyczka i A. Sandauera (Znak).

Książka zatytułowana,, Szymbor
ska - szkice” to zbiór esejów Cz.

Miłosza, S. Barańczaka (Open). W

księgami zauważyłam także .Lek
tury nadobowiązkowe” Wisławy
Szymborskiej (Wydawnictwo Lite
rackie).

W księgami przy ulicy Króla

Kazimierza Wielkiego w sprzeda
ży jest „Syzyfw piekle współcze
sności - rzecz o Wisławie Szym
borskiej” Anety Wiatr (Kram) i

autorski tomik wierszy „Widok z

ziarnkiem piasku” (Wydawnictwo
a5). W księgami obok Plusa dosta
niemy tomik wierszy Szymborskiej
„Koniec i początek” (Wydawnic
two Literackie)

„MusieliJą zobaczyć inni i do
piero wtedy doceniliją Polacy

”

• mówi zagadnięta ekspedientka

Franek

Symptom buntu

„Widziałem twarz człowie
ka, jego oczy dwa czarne

diamenty smutno patrzące
w otwartą mogiłę przyszło
ści...”-to fragment utworu

"Symptom" pochodzącego
z wydanej przed kilkoma
dniami kasety pod tym sa
mym tytułem.

Zawierająca dwanaście kawałów

kaseta demonstracyjna olkuskiego
zespołu Odwet została wydana „zu
pełnie nieprofesjonalnie i całkiem

amatorsko” jak piszą autorzy na

dołączonej do kasety kartce z teksta
mi, co nieco tłumaczy kiepską ja

kość techniczną utworów. Punkowa

kapela Odwet istnieje od 1995 roku,

gra w MDK-u w Bukownie. Obecny
skład; Marcin Skóra „Cinek”( gita
ra, vocal, teksty), Tomasz Brodziń
ski „Broda” (bass i vocal) oraz Mie
szko Lewowski „Miechu” ( perku
sja). Grają w klimatach zbliżonych
do zespołów Sedes, Defekt Muzgó
czy Włochaty. Tak więc strona mu
zyczna to ostry punkowy łomot, ale

anarchistyczne teksty są niezłe.

Kasetę w cenie paczki fajek można

Jjupić w sklepie muzycznym Kartel

Franek, Olka i Grześ

Strona redagowana przez sek
cję dziennikarskąprzy MOK, pod
opieką J. Sypienia.

8
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Tojestto...
„Róże w coca-coli”, autorstwa Beaty Bazan -

Bagrowskiej, absolwentki I LO w Olkuszu, to

książka wydana przez znane wszystkim pismo
dla nastolatek -"Filipinkę”. Autorka dedykowa
ła ją swojemu mężowi.

Osobiście lubię takie lektury, to

miły przerywnik między literaturą

serwowaną przez program naucza
nia dla szkół średnich. Bo rzeczy
wiściejest to opowiadanie, ni mniej,
ni więcej, tylko właśnie dla mło
dych czytelniczek „Filipinki”, pisa
nejakby na podstawie życia każdej
z nas. Szkoła, dom, wątek miłosny...
To interesuje nas najbardziej. Nic

zresztą dziwnego, skoro tak na
prawdę wokół tych spraw „kręci się
nasz świat”.

Autorka wprowadza czytelnika w

swojski klimat uczniowskich ma
chlojek, z prostota opowiada o co

dziennych kłopotach i troskach Natalii Strzałkowskiej, uczennicy
klasy maturalnej. Swoboda języka oraz zastosowanie gwary mło
dzieżowej, to elementy dające gwarancję sukcesu tego utworu w

kręgach nastolatków.

„Róże w coca-coli” to nie żadna ambitna literatura, taka, która

podejmowałaby problem istnienia dobra i zła, czy też taka, co zasta
nawia się nad sensem ludzkiej egzystencji. Jest to natomiast lekka

lektura na długie zimowe wieczory.
Z ciekawością, czy też pod wpływem uczucia, które pozwolę so

bie nazwać „patriotyzmem lokalnym”, wiele osób będzie chciało

poznać portret dziewczyny - uczennicy starego ogólniaka. Kto le
piej zna tę szkołę, odnajdzie w książce pierwiastki prawdziwego jej
życia.* Pod płaszczem aluzyjnych opisów, kryjąsię postacie, wyję
te z życia tej szkoły. Tylko tyle - na zachętę.

Polecam tę książkę całej rzeszy małolatów, nastolatków i podlot
ków. spragnionej sympatycznej odprężającej lektury do poduszki.
Książka ta pokazujejak zachować dystans wobec codziennych trosk

i kłopotów.

Justyna Głąb
Beata Bazan - Bagrowska,„Róże w coca-coli”

Dom Wydawniczy „Filipinka”, Warszawa 1996, s.124.

Od redakcji.
Owepierwiastkiprzybrały w naszych oczach rozmiar całki Jako

absolwenci tej samej szkoły, co autorka książki, fragmenty doty
czące życia szkolnego przeczytaliśmy wręcz z wypiekami na twa
rzy, przypominając sobie własne, często bardzopodobne do boha
terki książki przeżycia. Stanęły nam przed oczami lekcjifizyki,
chemii,j. rosyjskiego...

Ogłaszamy konkurs: kto więcej sobieprzypomni. Najciekawsze
prace opublikujemy. Przypominamyjednocześnie, że cały czas trwa
ją obchody 80 lecia istnienia tej szkoły.

r—————————————————I
i ZAPRASZAMY NA ROCKOWY KONCERT KAPEL

ALIANS I LABRE.
J PUB 'CZARNY PIOTRUŚ*, 2 LUTEGO. GODZINA [
■ 18.30. BILETY - PRZEDSPRZEDAŻ - 4,50 ZŁ W DNIU J
I KONCEllU 5,50 ZŁ. PRZEGLĄD OLKUSKI JEST I

I WSPÓŁORGANIZATOREM KONCERTU I

L —J

2 Cała władza wręce
Waldka

Na oczach znudzonych obywateli III RPtrwa właśnie uśmierca
nie drugiego szczebla samorządu - informacja dla tych, którzy
już o nim zapomnieli - chodzi o tzw. powiat. Nasipolitycy, wśród

których chyba z ogarkiem szukać „zaprawionych w bojach sa
morządowców", nie chcą „umierać"za „jakiś tam powiat" i oczy
wiście w swej ignorancji myślą o tworze zwanym powiatem do

1975 r, a i teraz istniejącym, choć zwącym się rejonem. W więk
szości kompletnie nieprzygotowani do dyskusjipolitycy, nie zna
jącyproblemu, ale martwiaący się o stołki, właśnie dali się uwieść

chyba najbardziej ponętnej partii w dziejach ludzkości (no, kto

by nie chciał wejść z nią w alians?!) czyli Polskiemu Stronnic
twu Ludowemu. Przypomnijmy, żejeszcze parę lat temu prawie
nie było przeciwnikówpowiatów samorządowych (prócz oczy
wiście PSL), teraz namnożyło się ich jakby to była niekontrolo
wana hodowla królików. Najpierw dołączyła się doń Unia Poli
tyki Realnej, myląc w większości dyskusji (np. w programie Fo
rum) powiat rządowy z samorządowym. Potem w gronie wro
gówpowiatówznalazła się Unia Pracy, co akurat mnie nie zdzi
wiło, wszak ta partia w trosce o szarego obywatela, nie raz dała

się zapędzić w kozi róg... Ponieważ w czasie rozmówAW„So
lidarność"z PSL nikt nawet sie nie zająknął w kwesti powiatów,
można przypuszczać, żejeśliby doszło do powyborczej koalicji
AW„S" z PSL, nic się nie zmieni. Bo takjakjest teraz, jest do
brze. Wszak to układ idealny dla PSL. Ludowcy mają kilkakrot
nie więcej przedstawicieli w gminach i tych 49 małych woje
wództwach, niż mieliby, gdyby powstały samorządowe powia
ty i duże samorządowe województwa. Powiedzmy szczerze -

szczwane z nich lisy. Politycy z innych partu powinni postąpić
takjak pewien Izaak w znanym przedwojennym szmoncesie -

przypomnijmy: ów Izaak wracając do domu zastaje swoją żonę
Rachelęz kochankiem, wykrzykuje więc wielce wzburzony: Ra
chel, co ty robisz?, ta zaś, nie tracąc rezonu odkrzykuje: - Izaak,

ty się nie pytaj, ty się patrz i ucz! Teraz kroimi na modłę PSL

konstytucję. Zpowiatówzrezygnowało nawet - wydawałoby się
kiedyś murem stojące za reformą samorządową SLD - można

przypuszczaćże z obawy, iż ludowcy się obrażą ijeszcze przed
wyborami wyjdą z koalicji (a wtedy nici z Konstytucji). Osamot
niona a przez to bezradna jak niemowlak Unia Wolności robiła

„dobrą minę (twarzą Tadeusza Mazowieckiego) do złejgry", tłu
macząc, że usunięcie zapisu o powiatach z projektu konstytucji
wcale nie zamyka drogi do ich powstania. Nikogo to chyba nie

uspokoiło, a zwłaszcza mówiącego te słowa byłego premiera.
Można więc skonkludować, że w Polsce nie rządzi jakiś tam

Prezydent RP, czy Premier RP ze swoim rządem, a zwłaszcza

nie ogół Obywateli tejże RP, tylko Waldemar Pawlak. Konkret
nie decyduje u nas o wszystkim ten młody facet, na którego gło
sowało w ostatnich wyborach prezydenckich parę procent mie
szkańców tego dziwnego kraju między Odrą a Bugiem. Okaza
ło się, że w naszej kulejącej demokracjijest to wynik wystarcza

jący, by przejąć całą władzę... Kiedyś członek władz naczel
nych PSL i „szef" URM w rządzie Waldemara Pawlaka Michał

Strąk stwierdził był: „Nie utożsamiam się do końca sam z sobą".
Długo się nad tym diabolicznie pokrętnym zdaniem zastana
wiałem, nim doszedłem do wniosku, że po prostu minister Strąk
utożsamia się tylko ze swoim partyjnym pryncypałem Walde
marem Pawlakiem. Wszak inaczej kąrnie stojącemu w szeregu
ludowcowi nie uchodzi! Dlaczegojednakz ideamiprezesa Paw
laka ma się utożsamiać cała Polska, tego pojąć nie mogę.. ? Może

dlatego, że nigdy nie chciałem być rolnikiem ani nawet ochotni
czym strażakiem?!

/Olgerd/
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„Anioł-stróż czy

- Kim jest anioł stróż? - takie oto pytanie zadałam
w okresie świątecznym napotkanym przeze mnie

olkuszanom. Odpowiedzi rozmaite, wzruszenia ra
mion, iekceważące spojrzenia - tak najkrócej zrela
cjonowałabymprzebieg sondy. Ale do rzeczy:

-

„ Anioł stróż, kto tojest.zamyśliła się leciwa babcia -

„ Ze

skrzydłami. Cha, cha, cha! Nie no, wie pani... pilnuje nas. Tojest
anioł stróż!"

Jej koleżanka była bardziej rozmowna:

-

„ Czyja wiem... Żywego to byjeszcze człowiek copoczuł, ale tak

to trudno powiedzieć, kto to jest. Tak na nasz ludzki rozum, tak na

umysł to trudno My z Boga tylko, to... to kto go tam wie... Ze skrzy
dłami, tak myślę Eeee na pewno ze skrzydłami!"

Tak więc domniemane skrzydła stały się faktem. Osób świadczą
cych o tym było więcej. Natomiast całe gro osób opowiadając o

aniele stróżu utożsamiało go ze swego rodzaju agentem. Ot i ich

odpowiedzi:
- Nooo, każdy ma swojego.
- Chodzi za nami krok w krok.

- Pilnuje nas.

- Tamgdziemy-tamion.
- Zna nasz każdy ruch.
- Ma na nas oko.
- Od niego się nie da uciec.

Jak widzimy olkuszanie są w tej kwestii dostatecznie

zorientowany. Niestety, nikt z ankietowanych nie był mi w stanie

powiedzieć - kim jest Olin?

(B)

7 stycznia

KRONIKA

POLICYJNA

Bogucin Duży. Włamanie do pry
watnego domu. Skradzionomin. sre
brną zastawę stołową biżuterię
złotą, kamerę i odtwarzacz video,
radio i dyktafon. Starty oszaco
wano na 10 tys. zł.

8 stycznia
W nocy z 8/9 patrol policyjny wy
krył włamanie do baru dworcowe
go w Olkuszu. Okazało się, że

sprawca po przecięciu kraty skradł

kuchenkę mikrofalowąoraz artyku
ły spożywcze. Straty oszacowano

na 3 tys. zł.

cie do rękoczynów. Najbardziej
ucierpiał gospodarz, któregojeden
z gości „potraktował” nożem, w

rezultacie czego doznał on rany

ciętej szyi i złamania nosa. Napa
stnik wraz z kolegami przywła
szczył sobie wieżę stereo. Pobite
mu udało się powiadomić o

całym zdarzeniu patrol policyjny.
Policjanci odzyskali skradziony
sprzęt. Okazało się, że złodzieje
byli już dobrze znani ze swej
przestępczej działalności i wielo
krotnie notowani.

9 stycznia
Olewin. Włamanie do gospodar
stwa, z którego skradziono m. in. 4

króliki, 5 kur, namiot 4-osobo-

wy, palniki do kuchenki turystycz
nej. Straty ok. 2 tys. 700 zł.

Bolesław. Włamanie do sklepu
spożywczego przy ul. Głównej.
Prócz kradzieży artykułów spo
żywczych wartych ok. 4 tys. zł.

sprawca ...założył nowe kłódki.

Jak się okazało, ta troskliwość

była spowodowana tym, że zło
dziej należał do rodziny właściciel
ki. Skradzione rzeczy odzyskano.

10 stycznia
12 stycznia

Ok. godz. 2 wśród uczestni
ków zakrapianej alkoholem impre
zy doszło do kłótni i wjej rezulta

Bolesław. Przy ulicy Laskow
skiej spłonął budynek, a częścio
wemu spaleniu uległo sąsiednie
domostwo. Straty ok. 20 tys. zł.

BOLESŁAW

Wysypisko XXI wieku

W ubiegłym roku, konkretnie 20 grudnia w gmi
nie Bolesław otwarto nowe wysypisko śmieci,
spełniające wszelkie wymogi techniczne dla

obiektów tego typu. W uroczystym otwarciu

obiektu, obok wójta gminy Bolesław Krystyny
Kowalewskiej, udział wzięli także okoliczni wój
towie i burmistrzowie.

Ekologia, nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zyskała
sobie w ostatnich latach także i w naszym województwie liczne grono

zwolenników. Katowickie jest bowiem posiadaczem opracowanego
na wniosek Wojewody katowickiego: „Wieloletniego Programu Go
spodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Katowickiego”.
Opracowania tego planu podjął się w marcu 1996 r. Instytut Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach. To właśnie ten program

przewidywał budowę w Ujkowie Starym składowiska odpadów ko
munalnych dla miast i gmin Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz,
Sławków i Wolbrom. Całkowita powierzchnia wysypiska wynosi 13

hektarów, z których ponad 10 stanowi zlokalizowana na terenach nie
użytków górniczych czasza śmietniska. Południową część lokalizacji
zajmuje czynne, choć „nieurządzone” składowisko odpadów z gmi

ny .W części północnej natomiast trwa realizowana przez Zakłady Gór
niczo-Hutnicze „Bolesław” rekultywacja wyrobisk, czyli przywraca
nie glebiejej funkcji biologicznej. Prace nad budową wysypiska roz
poczęły się w 1991 roku i trwały do 1993. W ciągu tych dwóch lat

zdołano m. in. ukształtować czaszę wysypiska i wybudować zbiorniki

na ścieki. Następnie ze środków na ochronę środowiska Urzędu Wo
jewódzkiego wydano ponad 400.000 zł. Jednak na skutek konieczno
ści poprawienia szczelności budowanego obiektu, musiano dopraco
wać projekt, co w rezultacie spowodowało przerwanie realizacji in
westycji. Budowę wznowiono w czerwcu zeszłego roku. Naten cel ze

środków gminy Bolesław wyasygnowano ponad milion złotych. Ge
neralnym wykonawcą wysypiska w 1996 r. był Zakład Gospodarki
Komunalnej „Bolesław" spółka z o.o . Kierował nimi dyrektor tegoż,
przedsiębiorstwa inż. Tadeusz Swędzioł. Prace miały być zakończone

przed 1997 r. 2 stycznia br. rozpoczęto eksploatację wysypiska. Po
jemność składowa obiektu w pierwszym etapie wynosi 1.200.000 m’,
w drugim 300.000 m3. Łącznie zaś, po wykonaniu wszystkich etapów
można będzie na nim składować aż 3.250.000 m1 zagęszczonych od
padów. Oznacza to, że jego pojemność zabezpieczy potrzeby rejonu
na 32 lata eksploatacji, co więcej, po wprowadzeniu m. in. składowa
nia i kompostowania odpadów oraz odzyskując surowce wtórne, wy
sypisko w Ujkowie może wystarczyć nawet dłużej. Warto zaznaczyć,
że czasza wysypiska wyłożonajest folią polietylenową która nie po
zwala toksynom przenikać do gleby. Zatroszczono się również o kom
fort pracy obsługi. Z myślą o nich wzniesiono ładny budynek socjal
ny, zjadalnią łaźnią szatnią słowem - aż chce się pracować!

Katarzyna Molęda
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Rok w „Przeglądzie"
__ Informowaliśmy o sprofanowaniu przez bandę huliganów

kościoła św. Katarzyny w Wolbromiu. Poza tym Anna Kar-

pała przedstawiła ciekawąhistorię dzwonów w Kwaśniowie

(trafiły tam z... Afryki), Łukasz Bieda odwiedził Technikum Hodowli

Koni w Żarnowcu, rozmawialiśmy z wiceprzewodniczącym Unii Wol
ności Tadeuszem Syryjczykiem, a Grzesiek Trepka instruował - „Jak

założyć punkowąkapelę”. Prócz tego chwaliliśmy się nowymi broszur
kami wydanymi z Biblioteczce Przeglądu Olkuskiego (do dziś już 9).

Grudzień:

W grudniu przedstawiliśmy pomysł grupy społeczników chcących
m. in. usypać w Olkuszu „kopiec gwarków”. Relacjonowaliśmy wizytę
w naszym mieściejednego z liderów ROP Zygmunta Wrzodaka. Poru
szyliśmy kwestię budowy w Olkuszu kolejnych supermarketów (zrobi
ła się z tego, podobnie jak z kwestii reformy powiatowej, już spora

dyskusja na naszych lamach). O ukończonych i planowanych inwesty
cjach rozmawialiśmy z burmistrzem Andrzejem Ryszką, wypytywali
śmy też o „rewolucję w olkuskim ZOZ-ie” jego nowe kierownictwo

czyli dyr. Halinę Jabłońską. Agnieszka Kuś przeprowadziła rozmowę z

mieszkającym w Olkuszu piłkarzem, kapitanem "Wisły" Kraków To
maszem Kulawikiem. Wspominaliśmy w 10 rocznicę śmierci twórcę
Muzeum Affykanistycznego, lekarza, pisarza i podróżnika Bogdana
Szczygła. Przestrzegaliśmy też przed szaleńcem, który z pistoletem, na

szczęście straszakiem, napadł na pasażerów pewnego autobusu.

(przejrzał Olgerd)

OGŁOSZENIA

DROBNE

DO SKUTKU
<-----—____

Olkusz - Skalskie - sprzedam
działkę budowlanąpółhektarową
przy ulicy Miłej - tel. Zabrze

175-22-80 (wieczorem).

❖ Sprzedam suknię ślubną,
wzrost 168 cm. Tel. 43-36-96.

❖ Sprzedam uzbrojoną działkę
budowlaną o pow. 518 m2.

Wolbrom, tel. 44-22-51.

❖ Dom do sprzedania w stanie su
rowym. Blisko rynku w Olkuszu,
ul. Mickiewicza. Skała, tel. 70.

❖ Sprzedam suknię ślubną,
rozm. 38. Tel. 43-27-53

❖ Sprzedam 3 beczki stalowe

200 i 601. Tel. 43-11 -30.

❖ Sprzedaż węgla. Olkusz,

ul.Składowa 2 /baza PSS/, tel.

43-07-48, od 7.00- 15.00

❖Sprzdam grzejniki żeliwne,
tel. 43-07-57

T€L€FONV

ALRRMOUJE
v>

POGOTOWIA

Policja 997, 43-01 -40

Straż miejska 43-13-11

Pogotowie
Ratunkowe 999

Szpital 43-02-11

Straż Pożarna 998

Pogotowie
Enercetycżne 43-13-19

Pogotowie
Gazowe 43-16-73

Pogotowie
Wodociągowe 43-00-03
Uszkodzenia

Telefonów 914

URZĘDY

WOLBROM, ŻARNOWIEC

Wzorowy bank

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu został wyróż
niony podczas obchodów 135-lecia Polskiej
Spółdzielczości Bankowej w Warszawie.
Wśród wszystkich bankówzrzeszonychwBGŻ
SA bank z Wolbromia został sklasyfikowany
na 4. miejscu.

Trzeba zaznaczyć, że BGŻ skupia około 1000 banków!. Na

100 pkt. możliwych do uzyskania, wolbromski „spóldzielczak”
zdobył 89. Niewątpliwie najmocniejszą stroną tego banku jest
stopa zwrotu, dynamika funduszu i sumy bilansowej. W tych ka
tegoriach BS Wolbrom zdobył maksymalną ilość punktów.

Bank w Wolbromiu działa od 85 lat i obejmuje swym zasię
giem gminy Wolbrom i Żarnowiec, gdzie przejął upadającą pla
cówkę. Zatrudnionych w nimjest 35 pracowników, z tego 6 w Żar
nowcu. Od kilku lat jest w pełni skomputeryzowany. Obsługa
klientów prowadzona jest na dwie zmiany. Średnio bank odwiedza

500 osób dziennie. Jest zrzeszony w Banku Regionalnym w

Krakowie. Prowadzi obsługę budżetu gmin Wolbromia i

Żarnowca. Postanowieniem Agencji Restrukturyzacji i Moderniza

cji Rolnictwa Bank w Wolbromiu jest upoważniony do dokonywa
nia wypłat kredytów z własnych środków dla tych rolników, których
dotknęły powodzie i gradobicia. Ogółem wolbromski Bank Spół
dzielczy zrzesza 4683 członków, w tym 367 na terenie działania

Oddziału Banku w Żarnowcu. Dyrektorem nagrodzonego banku

I od 35 latjest Henryk Kozieł.

OFERTY

PRACY

Rejonowy Urząd Pracy
w Olkuszu proponuje pracę
w zawodach:

spawacz - 4 osoby - z upr.

CO2 lub w argonie. PPH "Hur-

ton" Kraków ul. Gruszczyń
skiego 22, tel. /Ol2/ 585-595,

praca w Olewinie - dawny
Tagbud, istnieje możliwość za
kwaterowania, praca na dwie

zmiany.

szwaczki - 9 osób, rencist
ki, 3 gr. inwalidzka, księgowa
- 1 osoba /znajomość kompu
tera/. ZPUH Iwona Kłapciń-
ska, Olkusz Al. 1000 lecia lc.

"S dystrybutor - 10 osób /marke

ting, ukończone 18 lat/

"S inżynier mechanik, absol

went /czyli 12 miesięcy od ukoń
czenia szkoły/. Inremational Pater

Klucze S.A.

Klucze ul. Zawierciańska

Urząd Miasta i Gminy
43-00-01, 43-18-04

Urząd Rejonowy 43-04-42

Urząd Stanu

Cywilnego 43-09-52

Urząd Skarbowy 43-14-18

Reionowv.*Urząd
Pracy 43-43-48
Biuro Rady
Miejskiej 43-03-86

Miejski Ośrodek

Kultury 43-15-39

Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji
43-45-68, 43-45-70

HOTELE

„Olkusz" 43-36-13

„Sportowy" 43-45-68

„Zamek" - Pensjonat
43-35-81

„Realbud" 43-10-02
Dom Wycieczkowy
43-27-37

DWORCE

PKP 43-11-11,43-19-28
PKS 43-03-54, 43-11 -00

PKM 43-36-00

POMOC DROGOWA

R^lbud 43-10-02

J. Głąb 43-35-93, 43-44-09

P. Kłapciński 43-06-02

Polmozbyt 43-31-70, 43-31-60

Ł.B.
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PIŁKA NOŻNA

Olkusz. Zimową przerwę pił
karze wykorzystują na gry „pod
dachem”. Halowe rozgrywki ze
społów 5 osobowych zyskują
coraz większe grono sympaty
ków, tak wśród zawodników, jak
i kibiców. W hali olkuskiego
MOSiR-u rozegrano I rundę eli
minacji systemem pucharowym,
do 2 przegranych. Oto wyniki:

Sroki - Paszczaki - 0:3

GHKS Bolesław - Paszczaki - 5:1

Słowik Olkusz - Skalska - 6:0

Jerzmanowice - Orzeł 11-3:0

EB Specjał - Dymiące Faje - 0:2

Bukowianka - Zederman - 1:0

Rapid Sosnowiec - Polska -1:3

Viktoria Międzygórze - Sikorka - 2:0

Olkuszanka - Unia Jaroszowiec - 0:3

Pomorzanin - Pakuszanka 2:1

Pomorzanin - Olkusz IV - 0:4

Orzeł 1 - Klucze VII - 5:0

Kamikadze - Waleczne Serca - 0:3

Osiedle Klucze - Centuria Chechło -

0:2

Biygada Jedności - Iskra Osiek 1 -

0:4

Podlaska Krzykawa - Armia Cieni -

5:0

Iskra Osiek II - Azerbejdżan - 0:3

Wielmożanka - Piwer Platę - 1:0

Wielmożanka - Tornado Sosno
wiec - 1:0

GHKS Bolesław - Skalska -2:1

Jerzmanowice - Dymiące Faje - 3:0

GHKS Bolesław - Jerzmanowice -

0:3 awans

Bukowianka - Polska - 0:3

Victoria - Unia Jaroszowiec -1:2

Polska - Unia Jaroszowiec - 1:2

awans

Olkusz IV-Orzeł 1-3:1

Waleczne Serca - Centuria - 7:3

Olkusz IV - Waleczne Serca - 4:2

awans

Iskra Osiek I - Podlaska Krzykawa
-0:4

Azerbejdżan - Wielmożanka - 2:0

awans

Sroki - Tornado - 0:2

Tornado - Iskra Osiek 11-2:0

Tornado - Victoria -1:2

Armia Cieni - Brygada Jedność -

1:2

Victoria - Brygada Jedność - 2:0

awans

Osiedle Klucze - Kamikadze -3:0

Osiedle Klucze - Dymiące Faje - 2:1

Pomorzanin - Skalska - 3:1

Pomorzanin - Walecznme Serca- 0:1

awans

Dymiące Faje - Pomorzanin -1:3

Pakuszanka - Olkuszanka - 0:2

Olkuszanka - Wielmożanka -2:1

Rapid - Zederman - 7:8

A.
Zederman - Iskra Osiek 1-1:0

Olkuszanka - Zederman -3:1

Polska - Olkuszanka - 1:0 awans

EB Specjał - Orzeł 11-3:4

Orzeł - Centuria - 0:1

Słowik - Piver Platę -1:4

Piver Platę - Paszczaki -1:0

GHKS Bolesław - Piver Platę -3:2

Centuria - GHKS Bolesław - 3:2

awans

Wynikipółfinałów
Jerzmanowice - Victoria Między
górze-3:2, 0:2,2:1

Polska - Podlaska Krzykawa - 2:3,
0:3

Unia Jaroszowiec - Waleczne Ser
ca-5:2, 1:0

Centuria Chechło - Olkusz IV -1:2,
2:5

LEKKOATLETYKA

Zabrze. Swoje starty halowe

rozpoczęli już także lekkoatleci.

Na pierwszym mityngu, z udzia
łem 752 zawodników z całej Pol
ski, zawodnicy z Olkusza wypa
dli całkiem nieźle.

2000m - Robert Zacłona -

6:34,13 sek.

2000m - Grzegorz Skóra -

6:13,30 sek.

1 OOOm - Anna Kuś - 3:27,65 sek.

lOOOm - Anna Halubek - 3:37,
02 sek.

lOOOm - Mirosław Halubek -

3:27, 63 sek.

600m - Joanna Kordaszewska -

2:00,48 sek.

/wszyscy z KS Olkusz/

60m - Edyta Zagała - 8,45 sek.

600m - Łukasz Mentlewicz -

1:34,02 sek.

/wszyscy LKS Kłos Olkusz/

60m - Alicja Szawara - 8,62 sek.

lOOOm - Agnieszka Fulbiszew-

ska - 3:07,88 sek.

/wszyscy MKS Hilcus Olkusz/

TENIS STOŁOWY

Chruszczobród. Rozpoczęły
się rozgrywki Ligi Terenowej
OZTS w Katowicach.

W grupie, w której grają za
wodnicy LKS Kłos, gra 12 ze
społów.

Nasi zawodnicy bardzo dobrze

wypadli po pierwszym meczu,

KRZYŻÓWKA PIŁKARSKA

Brakujące do "kompletu" nazwy miejscowości piłkarskich klubów,

wpisać odpowiednio do diagramu. Litery 4-22 dadzą piłkarskie hasło.

POZIOMO: U- Przemsza, W- Bydgoszcz, I-Kielce, L-Wierbka,
T-Włókniarz, A-Przemyśl

PIONOWO: G-Dąbrowa Górnicza, Z-Gómik, K-Laskowianka,

M-Olimpia, I-Bytom

wygrywając go 7:0. Jacek Trze
ciak zdobył 2 pkt, Michał Natka-

niec - 2 pkt, Sławomir Tomsia -

2 pkt, Piotr Solecki - 1 pkt. Olku-

szaniejak na razie przewodzą w

grupie.

SPORT SZKOLNY

Olkusz. W sali sportowej
ZSMS odbył się turniej szkół śre
dnich w piłce siatkowej chłop
ców. Pierwsze miejsce wywal
czyli siatkarze z ZSMS, drugie -

II LO i trzecie ZSB.

Skład drużyny ZSMS: L. Stra
szak, Ł. Kowal, M. Miotek, T.

Stanek, M. Czerwiński, K. Ko
zieł, G. Walczyński, Ł. Pawlik.

M. Chwast, J. Borkiewicz. Tre
nerem zespołu jest Marek Słu-

szniak.
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UCHWAŁA NR XXX/252/96

Rady Miejskiej w Olkuszu

z dnia 26 września 1996 roku

w sprawie:

NADANIA NAZW ULICOM W MIEJSCOWOŚCI
GORENICE.

uchwala:

1. Nazwać drogę położoną w Gorenicach, mającą swój początek przy

skrzyżowaniu z drogą do Olkusza, oznaczoną numerem ewidencyjnym
D-1488 i biegnącą w kierunku wschodnim - ulicą Krakowską.

2. Nazwać drogę położoną w Gorenicach, mającą swój począ
tek od budynku oznaczonego obecnie numerem 240, oznaczoną

numerem ewidencyjnym D-ł 506, biegnącą w kierunku południo
wo-zachodnim - ulicą Stawową.

3. Nazwać drogę położonąw Gorenicach, mającą swój początek przy

skrzyżowaniu z drogą do Olkusza, oznaczoną numerem ewidencyjnym
D-1488, biegnącą w kierunku zachodnim aż do skrzyżowania z drogą
oznaczoną numerem ewidencyjnym D-1495 - ulicą Chrzanowską

4. Nazwać drogę położoną w Gorenicach oznaczoną numerem

ewidencyjnym D-1495, mającą swój początek przy budynku ozna
czonym obecnie numerem 26 i biegnącąw kierunku południowym -

ulicą Kochmańską.

5. Nazwać drogę położoną w Gorenicach, oznaczoną numerem

ewidencyjnym D-1491 mającą swój początek przy budynku ozna
czonym obecnie numerem 1A, biegnącą w kierunku wschodnim aż

do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Olkusza - ulicą Leśną.

6. Nazwać drogę położoną w Gorenicach, oznaczoną nume
rem ewidencyjnym D-ł499, mającą swój początek przy budyn
ku oznaczonym obecnie numerem 28, przy skrzyżowaniu z dro
gą D-1491 i biegnącąw kierunku północno-zachodnim - ulicą

Jodłową.

7. Nazwać drogę położoną w Gorenicach, oznaczoną numerem

ewidencyjnym D-1407 biegnącą od skrzyżowania z drogą D-1488,

przy budynku oznaczonym obecnie numerem 115 w kierunku pół
nocno-zachodnim - ulicą Skośną.

8. Nazwać drogę położoną w Gorenicach, oznaczoną nume
rem ewidencyjnym D-1492 mającą swój początek przy budyn
ku oznaczonym obecnie numerem 65, przy skrzyżowaniu z dro
gą D-1491 i biegnącąw kierunku północno-zachodnim - ulicą

Dębową.

9. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta i Gminy
w Olkuszu.

10. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości po
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie lo
kalnej i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Pawlikowski

informuje, że Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma
łych i Średnich Przedsiębiorstw uruchomiła pierwszy etap
systemu akredytacji konsultantów, świadczących usługi do
radcze dla małych i średnich firm w Polsce.

Ponadto w Centrum Informacji Gospodarczej w Warszawie

udostępniane są pakiety informacyjne, dotyczące tematów:

JFORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

JWYMOGI REJESTRACYJNE,

^ZEZWOLENIA I KONCESJE,

J NIERUCHOMOŚCI,

J INWESTOWANIE,

J KSIĘGOWOŚĆ,

JPRAWO PRACY,

J PODATKI I OPŁATY,

J BANKOWOŚĆ I FINANSE,

•/ INFORMACJA SEKTOROWA,

J INNE ZAGADNIENIA.

Osoby zainteresowaneprosimy o kontakt w Wydziale -pokój 318,

nr tel. 43-18-42.

DYREKCJAZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

WOLKUSZU

zatrudni:

1. Asystenta Dyrektora.

2. Starszego specjalistę ds. planowania i analiz

ekonomicznych.

Kandydacipowinni spełniać następujące kryteria:
- wykształcenie wyższe,

znajomość języka obcego,
- umiejętność pracy na komputerze.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

- zgłoszenie dotyczące ubiegania się o stanowisko,
- curriculum vitae,
- odpisy dyplomów oraz odpisy innych dokumentów potwierdza

jących posiadane kwalifikacje.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Olkuszu do 31 stycznia 1997r.
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STYCZEŃ 1997

Zarząd Miasta i Gminy w Olkuszu

ogłasza III pisemny, ofertowy przetarg
ograniczony na najem lokalu użytkowe
go przy AI.1000-lecia 2b - pow. 48,59m2/
dotychczas sklep spożywczo-przemy
słowy, aktualnie lokal jest wolny/.

Pisemne oferty należy składać w terminie do

04.02.1997r., godz. 14.00 w sekretariacie UMiG

Olkusz pok. 103.

Wadium w kwocie 500 zł należy wpłacić na konto

Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr BPH O/Olkusz

10601204-1078-36000-642001.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 05.02.1997r.

godz. 14.00 w pok. 101 UMiG w Olkuszu.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe

informacje dotyczące wadium należy uzyskać do

04.02.1997r. godz. 13.00 w pok. 305 UMiG w

Olkuszu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu
bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny.

STRAŻ MIEJSKA

INFORMUJE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996
roku /Dz. U. 132 z dn. 20 11.1996 roku/ „O
utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,
na właścicielach posesji ciąży obowiązek wy
posażenia nieruchomości w pojemniki na

śmieci i gromadzenia w nich wszelkich od
padów. Właściciele zobowiązani są także do
usuwania odpadów i ich unieszkodliwiania.

Ciąży na nich obowiązek posiadania doku
mentu stwierdzającego korzystanie z usług
wykonywanych przez zakład będący gminną
jednostka organizacyjną lub Inny podmiot go
spodarczy, posiadający zezwolenie na wyko
nywanie takich usług.

Kolejnym obowiązkiem właścicieli posesji
jest oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usu
wanie błota i innych zanieczyszczeń z cho
dników położonych wzdłuż nieruchomości.

Zarząd Miasta i Gminy w Olkuszu

ogłasza pisemny, ofertowy przetarg ogra
niczony na najem lokalu użytkowego przy
AI.1000-lecia 2b - pow. 31,41m2/aktualnie
zakład szewski/.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 28.01.1997r. godz.
14.00 w sekretariacie UMiG Olkusz pok. 103.

Wadium w kwocie 500 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta

i Gminy w Olkuszu nr BPH O/Olkusz 10601204-1078-36000-

642001.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 29.01.1997r. godz. 9.00 w pok.
10j UMiG w Olkuszu.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje do
tyczące wadium należy uzyskać do 28.01.1997r. godz. 13.00 w pok.
303 UMiG w Olkuszu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu bądź jego
unieważnienia bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta i Gminy w Olkuszu

ogłasza pisemny, ofertowy przetarg nieo
graniczony na najem lokalu użytkowego
przy AI.1000-lecia 2b - pow. 150,82m2
/aktualnie zakład gastronomiczny/.

Pisemne oferty należy składać w termiąje do 28.01.1997r. godz.
14.00 w sekretariacie UMiG Olkusz pok. 103.

Wadium w kwocie 1.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Mia
sta i Gminy w Olkuszu nr BPH O/Olkusz 10601204-1078-36000 -

642001.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi29.01.1997r. godz. 10.30 wpok.
101 UMiG w Olkuszu.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje do
tyczące wadium należy uzyskać do28.01.1997r. godz. 13.00 w pok.
306 UMiG w Olkuszu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu bądź jego
unieważnienia bez podania przyczyny.

Zarząd Miasta i Gminy w Olkuszu

ogłasza pisemny, ofertowy przetarg nieo
graniczony na najem lokalu użytkowego
przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 68 -

pow. 48,25m2 /aktualnie sklep spożywczo-
nabiałowy/.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 28.01.1997r. godz.
14.00 w sekretariacie UMiG Olkusz pok. 103.

Wadium w kwocie 700 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta

i Gminy w Olkuszu nr BPH O/Olkusz 10601204-1078-36000-642001.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpj29.pi.l997r. godz. 12.00 w pok.
101 UMiG w Olkuszu.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje do
tyczące wadium należy uzyskać do28.01.1997r. godz. 13.00 w pok.
305 UMiG w Olkuszu.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu bądź jego
unieważnienia bez podania przyczyny.
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