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Wizyta “samej góry”
Marek Nawara,

marszałek sejmiku
województwa małopolskiego,
spotkał się w olkuskim
Starostwie z zarządami
powiatów olkuskiego i

chrzanowskiego oraz wójtami i

burmistrzami z wchodzących w

ich skład gmin. Szefowi sejmiku
towarzyszyli wicemarszałkowie
Janusz Sempioł i Andrzej Sasuła
oraz członkowie zarządu Jan
Wieczorkowski i Marcin

Pawlak, można więc
powiedzieć, że była to...

To kolejne już
odwiedziny marszałka Nawary w

Olkuszu. Potwierdzają się więc
jego wcześniejsze zapewnienia,
że ziemia olkuska nie pozostanie
na uboczu zainteresowania

nowego województwa. W trakcie

spotkania z samorządowcami
marszałek Nawara wysłuchał
opinii na temat problemów, z

jakimi borykają się mieszkańcy
powiatów olkuskiego i

chrzanowskiego.

Ciąg dalszy na stronie 3
Spotkanie z marszałkiem Markiem Nawarą

Ferie na kolorowo

Czerwony Kapturek z mamą Edytą, czyli
najmłodsza uczestniczka calu:

Paulina Bieg 1,5 roku

W czasie minionych
ferii, Miejski Ośrodek Kultury w

Olkuszu postanowił
zorganizować czas naszym

pociechom. W ramach konkursu

plastycznego "Malujemy
Olkusz" dzieci i młodzież

naszego miasta rysowały i

malowały znane im olkuskie

zabytki. W nagrodę wszystkie
prace zostały wystawione w holu

Domu Kultury, gdzie można je
podziwiać do dziś. W czwartek,

11 lutego, dla uczestników

konkursu, a także dla innych
dzieci, MOK zorganizował
wspaniały bal przebierańców.
Kogo tam nie było?!
Księżniczki, książęta, żabki i

inne zwierzątka, pląsały w rytm
muzyki, w scenerii udekorowanej

kolorowymi balonami. Błyskały
światła, pod sufitem kręciła się
prawdziwa dyskotekowa kula.

Całość podziwiały rozanielone

mamy. Tańcom towarzyszyły gry
i konkursy. Pani Beata Słaboń,
jedna z prowadzących konkurs i

bal przebierańców, zapewniła
nas, że dzieci bardzo chętnie

Uczestnicy konkursu plastycznego na tle swych prac

biorą udział w tego typu
imprezach. Na sam konkurs

rysunkowy zgłosiło się
kilkadziesiąt najmłodszych
mieszkańców Olkusza.

Skończyły sięjuż czasy, że mamy

musiały ciągnąć dzieci na siłę, na

tego typu zabawy.
/Tekst ifoto: O/

Ogniem i mieczem
______

w Olkuszu
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Zawsze Aktualne
Policja 997
Straż Pożarna 998

Pogotowie Ratunkowe 999

Policja Olkusz - komenda pow. 6430140
Post. Śródmieście 6430577
Post. Oś . Młodych 6433818
Post. Oś . Pakuska 6434617
Post. Oś . Słowiki 6434213

Policja Bolesław 6434007

Policja Bukowno 6423184

Policja Klucze 6428407

Policja Sławków 2931016

Policja Wolbrom 6441032
Straż miejska 6431311

Pogotowie energetyczne 6431319

Pogotowie wodociągowe 6430174

Pogotowie gazowe 6431673

Postój TAXI Nullo 6412222

Postój TAXI Dworzec 6412122
RadioTAXI 6431196

Informacja PKP 6431111

Informacja PKS 6430835

Informacja MPK 6433600
Starostwo Powiatowe 6430414

Urząd Miasta i Gminy Olkusz 6430001

Urząd Gminy Bolesław 6424071

Urząd Miejski Bukowno 6421038

Urząd Gminy Klucze 6428508

Urząd Miejski Sławków 2931167

Urząd Gminy Trzyciąż (012) 3894001

Urząd Miejski Wolbrom 6442304

Urząd Skarbowy 6431418

Urząd Pracy 6434348

Inspektorat ZUS 6431117

Informacja TP SA miejsc. 913

Informacja TP SA zamiejsc.
Nasze biura ogłoszeń:

912

Olkusz, 29-go Listopada - pawilon
Siedziba redakcji

Wolbrom, ul. Krakowska 12

Firma Olimp
Sławków, Rynek 9

„PLAST-FIRM” s.c .

Dyżur redakcyjnego reportera:
czwarki 14.00 do 16.00 tel. 6433841

APTEKA PI. Konstytucji 3 Maja 2 (Os.
Słowiki), tel. 6434726

APTEKA ul. K.K. Wielkiego 92

(naprzeciw sklepu PLUS), tel. 6434660

APTEKA ul. K.K. Wielkiego 25

(naprzeciw Skarbka), tel. 641 29 49

APTEKA „Grodzka” ul. Nullo 2, tel.
6431461

APTEKA „W Rynku” ul. Rynek 26, tel.
64112 77

APTEKA - Na Czarnej Górze ul.

Piłsudskiego 22, (NAPRZECIW OŚROD
KA ZDROWlAjtel. 643 49 50

APTEKA ul. Konopnickiej 4 (Oś.
Młodych), tel. 643 20 33

APTEKA „Medico” ul. Baczyńskiego 2

(Oś. Młodych), tel. 641 26 30

APTEKA „Libra” ul. Legionów Polskich

14, tel. 643 13 60

APTEKA „Melisa” Al. Tysiąclecia 2b,
tel. 643 01 70

DYŻURUJE:
APTEKA ul. Mickiewicza 12, tel. 643 14

45 poniedziałek -piątek 8.00-19.00, sob.

9.00-13.00

Imieniny :

19.02 piątek:
20.02 sobota:

21.02 niedziela:

22.02 poniedziałek:
23.02 wtorek:

24.02 środa:

25.02 czwartek:

BIURO OGŁOSZEŃ

Przeglądu tel.6433841

BUKOWNO____________

Budżety
na start

Jak co roku, we władzach

samorządowych
rozpoczęła się właśnie

„gorączka budżetowa”.
Już niebawem wszystkie
gminy będą musiały
uchwalić swe wpływy i

wydatki na rok 1999. W tej
chwili trwają jeszcze prace
przygotowawcze w

komisjach.
Zarząd Bukowna przygotował już

kolejną wersję budżetu, która bardzo

wnikliwie rozpatrywana jest przez

radnych. Każda komisja chce by jak
najwięcej pieniędzy przeznaczano

na „jej” działalność. Najprawdopo
dobniej, w tym tygodniu budżet Bu
kowna przybierze bardzo realną po
stać i prace nad nim nabiorą tempa.
W kolejnych wydaniach przedstawi
my ogólne założenia polityki finan
sowej w Bukownie.

/km/

Zniknęła szkoła
Po okoiicy rozeszła się

ostatnio plotka, że władze
oświatowe zapomniały o

szkole „Na Skałce” w

Bukownie.

Jak powiedziała nam burmistrz

Bukowna Bożena Bogajewska, spra
wa jest jej znana, ale nie ma powo
dów do niepokoju.

W trakcie ustalania budżetu szko
ły uwzględniono wszystkie wydat
ki, ale bez kosztów utrzymania bu
dynku, którego właścicielem jest
ZGH „Bolesław” i to właśnie ten za
kład partycypował w kosztach jego
utrzymania. Tak więc szkoła nie znik
nęła, pieniądze na jej działalność są,

ajak zapewniają władze powiatowe,
sprawa utrzymania budynku zosta
nie wyjaśniona.

/km/

BYDLIN

W innym miejscu
W 34 nr. P.O. z 4 września ubiegłe

go roku informowaliśmy, że w pierw
szych dniach wojny godło, które

Redaguje kolegium. Redaktor Naczelny Krzysztof Miszczyk. Sekretarz Redakcji Olgerd Dziechciarz. Adres Redakcji 32-300 Olkusz, 29-go Listopada - pawilon, e-mail: neon@gronet.pl.
Wydawca: Firma Prywatna „Neon” s.c . Olkusz, Bierna 11. Skład i druk: drukarnia NEON Olkusz, 29-go Listopada, pawilon. Za treśćogłoszeń redakcja nie odpowiada. W przypadku publikacji
materiałów nie zamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adjustacji i opatrzenia nadesłanych maeriałów tytułem. Nie publikujemy listów nie podpisanych nazwiskiem i

adresem - można zastrzec nazwisko i adres.Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Opinie i poglądy kolegium redakcyjnego tygodnika przedstawiają wyłącznie teksty podpisane:
Redakcja.
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ozdabiało ówczesną pocztę, zostało

zniszczone przez Niemców uderze
niami kolb karabinowych, a następ
nie zrzucone i podeptane jako sym
bol polskości. Potem ktoś ukrył je
tak starannie, że dopiero zeszłego
lata zostało odnalezione przez obec
nych właścicieli posesji i umocowa
ne na ścianie stodoły, w której było
schowane.

Pod koniec grudnia godło zostało

umieszczone na froncie wspomnia
nej, przedwojennej poczty, w której
mieszkają państwo Teresa i Mieczy
sław Wdowikowie.

Zapewniono nas, że godło będzie
gruntownie odnowione i umocowa
ne dokładnie tam, gdzie znajdowało
się przed wojną.

Tekst ifoto.BH

KLUCZE______________

Przyszłościowe
inwestycje

W tutejszym Zespole
Szkół Zawodowych
kształcącym obecnie 496
uczniów i słuchaczy w

sześciu zawodach.

Realizowane są działania uwzględ
niające zarówno najbliższe, bo już
wrześniowe, zatwierdzone plany no
woczesnych kierunków, jak i te, któ
re wyprzedzają wymagania reformy
systemu edukacji.

Działaniem takim jest np. zakoń
czenie budowy w miarę nowoczesnej
pracowni przystosowanej do kształ
cenia elektryków, elektroników i

energoelektroniko w. Inwestycję zre
alizowano, chociaż nie obyło się bez

poważnych kłopotów natury organi
zacyjno-finansowej. Przy okazji zdo
łano wzbogacić bazę dydaktyczną w

innych pracowniach przedmioto
wych. I tak np. w przyszłym roku

szkolnym, po stosownej moderniza
cji, obecna pracownia fizyczna prze
kształci się w pracownię fizyczno-
biologiczną.

(W

W rocznicę
śmierci

„Hardego”

17 lutego mija osiemnasta

rocznica śmierci kpt. Gerarda

Woźnicy „Hardego”, dowód
cy baonu partyzanckiego „Su
rowiec” OR 23DP AK.

Oddział ten działał na terenie zie
mi olkuskiej do 1944 roku, a następ
nie został przeniesiony w Beskidy.

Po wojnie Gerard Woźnica za
mieszkał z rodziną w Poroninie. Jak

wielu żołnierzy Armii Krajowej był
więziony przez UB i miał kłopoty ze

znalezieniem pracy. Do ostatnich dni

prowadził bardzo aktywne życie po
święcając się historii oddziału. Jest

autorem książki „Oddział Hardego”,
która przez wiele lat nie mogła uka
zać się drukiem.

OLKUSZ

Fala zgonów
„Od pięciu lat, jak tu pracu

ję, to jeszcze czegoś takiego nie

widziałam” - wyjawiła nam

jedna z pracownic olkuskiego
Urzędu Stanu Cywilnego.

W samym tylko styczniu zmarło 98

mieszkańców naszego regionu. Dla

porównania w zeszłym roku, w stycz
niu, zmarło „tylko” 48 osób.

Od 1 stycznia do 15 lutego zmarło

już ponad 160 osób. Jeśli porówna
się to z liczbą zmarłych przez cały
zeszły rok (ponad 600), okazuje się,
że początek tego roku jest pod tym

względem jednym z najtragiczniej
szych w dziejach naszego powiatu.

/O/



Ciągdalszyzeslr.1__________________________

Wizyta „samej góry”
Mówiono m. in. o restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (choć problem ten

nie jest u nas tak poważny, jak np. w Oświęcimiu), w kontekście blokad dróg
dyskutowano o rolnictwie, o ochronie środowiska. Okazuje się np., że w tej
ostatniej kwestii nie ma zgody miedzy gminami, gdyż np. Bukowno jest
zainteresowane rozszerzeniem parku krajobrazowego na teren tej gminy, za

to gmina Bolesław jest temu przeciwna, gdyż obawia się związanych z tym
ograniczeń. Omówiono też sprawę podziału majątku po Wojewódzkiej Ko
lumnie Transportu oraz ważki dla wielu mieszkańców zwłaszcza zachod
nich gmin powiatu olkuskiego problem z umożliwieniem korzystania ze Ślą
skiej Kasy Chorych. Sporo miejsca poświęcono strategu rozwoju obu po
wiatów, które nawiązały już współpracę, choćby w kwestii wspólnego za
rządzania drogami powiatowymi (pisaliśmy o tym w poprzednim P.O.). Na

konferencji prasowej prowadzonej przez radnego Sejmiku Wojewódzkiego
p. Marka Dąbka, marszałek Nawara zapewniał, ze Kraków nie zdominuje
reszty Małopolski. Jako przykład czegoś wręcz odwrotnego podawał skład

zarządu Sejmiku, w którym nie dominują krakusi.

W ramach programu strategicznego dla Małopolski, do którego będzie
my włączeni - można by powiedzieć - ma nam „coś skapnąć z pańskiego
stołu”, gdyż marszałek przekonywał, że jeśli jakaś oferta inwestycyjna
będzie dla Krakowa mało atrakcyjna, to „zamiast do kosza” trafi np. do

Olkusza lub Chełmka. Podkreślano też, że nasze tereny można promować
poprzez Kraków, który jest przecież ośrodkiem znanym na całym świecie.

PO. pytał p. Nawarę o ewentualne oderwanie się od Olkusza np. Sław
kowa. Marszalek zapewnił, że - co ciekawe - mimo, iż na spotkaniu obecny
byl burmistrz Sławkowa PDrzewiecki, nikt nie poruszył tej kwestii. W

ogóle o tym nie rozmawiano. Burmistrz Drzewiecki prosił tylko o difinan-

sowanie szkolnych inwestycji w Sławkowie, a marszałek Nawara to obie
cał. Ta odpowiedź zdumiała zwłaszcza przedstawicieli śląskich gazet. Zresz
tą w kwestii wielkości olkuskiego powiatu rysuje się nadzieja, że nasz po
wiat może być rozszerzony, gdyż Powiat Krakowski Ziemski jest - jeśli
można tak powiedzieć - raczej mało perspektywiczny. Wiele z wchodzą
cych w jego skład gmin nic ze sobą nie łączy. Już dziś wiadomo, że gminy
przylegające bezpośrednio do Krakowa będą z czasem wchłaniane przez
to miasto, zaś skrajne raczej przyłączane będą do sąsiadujących z nimi

powiatów. Jeszcze w trakcie wyborów samorządowych tak tę sprawę tłu
maczył w udzielonym PO. wywiadzie obecny poseł Tadeusz Syryjczyk.

Pytany przez nas o konkrety dotyczące wizyty marszałka Nawary, sta
rosta olkuski Janusz Bargiel wymienił m. in. zapewnienie środków na

dokończenie ZSME przy OFNE oraz dogadanie się w sprawie odśnieża
nia dróg krajowych i wojewódzkich na terenie naszego powiatu przez

olkuskie służby drogowe.
Choć więc marszałek Nawara - jak powiedział - „nie przywiózł walizki

pieniędzy”, to jednakjego wizyta powinna przynieść nam - na razie przy
najmniej nadzieję - na rozwiązanie kilku spraw od lat czekających na

rozwiązanie, takich jak choćby droga krajowa nr 4 (E-40), której w mo
mencie wprowadzenia opłat na pobliskiej autostradzie, grozi zakorko
wanie. Nawara obiecał naciskać na ministra komunikacji (ajest nim prze
cież wybrany m. in. głosami olkuszan, były radny Sejmiku Wojewódz
kiego Tadeusz Syryjczyk z UW, którego ma też u nas swe biuro posel
skie i doskonale zna problem), by drogę poszerzono. Należy przy tym

wspomnieć, że realizacja tego przedsięwzięcia wymagać będzie nie tyl
ko funduszy, ale także zgody mieszkańców i pozwolenia urzędów gmin
nych przez które będzie przebiegać.

Olgerd Dziechciarz

Kolejki w Powiatowym Urzędzie Pracy osiągają zawrotne

rozmiary. Bezrobotni rejestrują się, by nie utracić
uprawnień ubezpieczeniowych.

7000 i nadal rośnie
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zarejestrował już

około 7000 osób poszukujących pracy, z czego aż

1600 osób zarejestrowało się tylko w styczniu.
Większość czyni to ze względu na zmiany w

przepisach ubezpieczeniowych, bojąc się utraty
świadczeń. Najwięcej bezrobotnych rejestruje się z

rejonu Klucz i Olkusza.

Początek roku dla ludzi poszukujących pracy jest zawsze mało

obiecujący. Instytucje nie uruchamiają prac publicznych, praco
dawcy wyczekują lub nie mają prac, tak zwanych sezonowych.
Oferty tego typu, zwłaszcza z branży budowlanej pojawią się do
piero w kwietniu lub maju. Na razie nie pozostaje nic innego, jak
czekanie.

Ale może się okazać, że zdobycie w tym roku pracy będzie bar
dzo trudne. Już na „szczeblu centralnym” zmniejszono kwoty prze
znaczone na dofinansowywanie prac interwencyjnych. Im niżej,
tym „oszczędności” będą większe. W ocenie Urzędu Pracy w Ol
kuszu, ograniczenia mogą sięgnąć około 30 procent.

Oznacza to, ni mniej ni więcej, jak ograniczenie przyznawania środ
ków przeznaczanych dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych
w ramach prac interwencyjnych. Urzędom pracy przyznane zostaną

kwoty, których nie będą mogły przekroczyć w skali roku. Wszystkie
wnioski pracodawców będą bardzo wnikliwie rozpatrywane i ewiden
cjonowane.

Sytuacja staje się na naszym terenie tym bardziej dramatyczna,
że zakłady pracy będące do tej pory największymi pracodawcami
zapowiadają restrukturyzacje, reorganizacje i w efekcie zwolnie
nia. Zgodnie z prawem, mają oni obowiązek poinformowania urzę
dów pracy o takich pociągnięciach na 45 dni przed rozwiązaniem

umowy z pracownikiem. Na razie, żadne pisma nie wpłynęły. Ale

jak wieści przekazywane z ust do ust niosą, jest to tylko kwestią
czasu.

Może się więc okazać, że nasz powiat zostanie „zalany” ogrom
ną liczbą bezrobotnych, pośredniakom bardzo szybko zabraknie

pieniędzy na wspieranie pracodawców. A wtedy czeka nas już tyl
ko bezrobocie strukturalne. /km/

Najbardziej będzie zagrożona młodzież, zwłaszcza, gdy pojawią się
tegoroczni absolwenci.
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SŁAWKÓW

MASZE SAMORZĄDY

LEPPERIADA W OLKUSZU ?
Wicepremier „w

malinach”
W poniedziałek, 15

lutego, z „gospodarską”
wizytą był w Sławkowie

wicepremier i śląski poseł
UW Leszek Balcerowicz.

Przewodniczący Unii

Wolności był wyraźnie
zaskoczony głosami
mieszkańców Sławkowa,
którzy tego dnia po raz

kolejny dali głośny odpór
koncepcji Sławkowa w

woj. małopolskim.

Nawet więcej, udowadniano

znów, że Sławków powinien tra
fić do Dąbrowy Górniczej, bo tam

sławkowianie mają najbliżej: i do

sądu, i do szpitala, i do pogoto
wia ratunkowego. Jak się wyra
żano - wyjazd do Olkusza to eska
pada „na pół dnia”.

/O/

Komentarz:

'Wicepremier Balcerowicz nie
stety nie odwiedził tego dnia Ol
kusza. Szkoda, boprzekonałby się,
Że dojechać do stolicy powiatu
można (guzdrając się) w kwa
drans. Trzeba bardzo dużo złej
woli (co najmniej tyle, ile wyka
zała GW w Katowicach, która

napisała nie tak dawno, że ze

Sławkowa do Olkusza jedzie się
2 godziny), żeby nie zauważyć,
że oba miasta łączą autobusy
MPK, minibusy i pociągi. Zaś ze

Sławkowa do Dąbrowy Górni
czej jestfaktycznie blisko, tyle
tylko, że do rogatek miasta, bo

żeby trafić do centrum trzeba

odbyć rzeczywiście prawdziwą
eskapadę.

Jak donosi GW w Krakowie:

Leszek Balcerowicz pytany o to,

co sądzi o tym, by Sławków wró
cił do Śląska, powiedział, że „nie
może byćprzeciwny”. Goszczący
również tego dnia w Sławkowie

wicewojewoda małopolski Jerzy
Meysztowicz zapewnił, że „ lepiej
mieć sympatycznego sąsiada niż

niechętnych sobie współlokato-
rów ”. Tylko spróbowali bypowie
dzieć coś innego...

———OleerdDziechciarz-

W poniedziałek, 15 lutego br. do Starostwa

Powiatowego w Olkuszu przybył Komitet Protestacyjny
reprezentujący rolników z gmin Olkusz, Wolbrom,
Klucze i Trzyciąż. Rolę jednego z „pierwszych
skrzypków,, pełnił w nim Jerzy Bugaj (PSL). Komitet

został przyjęty przez Starostę olkuskiego Janusza

Bargieła i dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju
Powiatu, a zarazem radnego sejmiku małopolskiego
Marka Dąbka.

Rolnicy złożyli na ręce staro
sty list protestacyjny do pre
miera rządu R.P. Jerzego Buz
ka.

List podano także do wiado
mości marszałka sejmu RP M.

Płażyńskiego i przewodniczą
cego Rady Powiatu Olkuskie
go - Marka Trzcionkowskiego.

Przedstawiciele rolników pro
testują w nim przeciwko poli
tyce gospodarczej rządu , któ
ra ich zdaniem powoduje spa
dek tempa wzrostu gospodar
czego, wzrost bezrobocia, a

przede wszystkim katastrofę
ekonomiczną wsi polskiej i co
raz trudniejszą sytuację pol
skiego rolnictwa.

Rekalmujemy nasze

miasto__________

Wydawnictwo
bez „Nadziei”

Nie tak znowu daw
no, bo pod koniec ze
szłego roku (toż to

tylko niecałe dwa

miesiące) wpadł w

nasze ręce prospekt
reklamowy „Ziemia
Olkuska”, wydany
przez bydgoskie wy
dawnictwo Unitex

przy współpracy z

Urzędem Miasta w

Olkuszu.

Prospekt ten nie różni się
niczym szczególnym od in
nych tego typu wydawnictw,
które skierowane są raczej do

okazjonalnego turysty, który
trafił do miasta o którym nie

wie dokładnie nic, więc trzeba

mu to miejsce jakoś w miarę
szybko i strawnie przedstawić.
Jest więc dużo zdjęć i krótkie

notki o gospodarce, kulturze,
sporcie, oświacie itp. Co cie
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Komitet wyraził solidarność

z rolniczymi protestami w kra
ju i wezwał rząd do, jak to

określono, zaprzestania repre
sji-

Postulaty olkuskich rolników

nie odbiegają zasadniczo od

ogólnopolskich - żądają oni

podjęcia interwencji na ryn
kach żywca wieprzowego i

wolowego, wprowadzenia
opłat kompensacyjnych dla

producentów zbóż , dopłat do

eksportu produktów rolnych,
nowelizacji ustawy o opłatach
celnych oraz wprowadzenia
cen minimalnych i gwaranto
wanych.

kawe, do tytułowej „Ziemi Olku
skiej” zaliczono tylko cztery gminy
(Olkusz, Klucze, Bolesław i Bukow
no), zapominając choćby o wchodzą
cych w skład olkuskiego powiatu

Trudną sytuację rolników ol
kuskich pogłębia fakt, że naj
bliższy punkt skupu znajduje
sięwPilicy-awięcjużwwo

jewództwie śląskim.
W razie nie podjęcia skutecz

nych działań ze strony rządu
Komitet zapowiada przystąpie
nie do czynnej akcji protesta
cyjnej. Czy możemy zatem

spodziewać się blokad na dro
gach naszego powiatu?

które otrzymał Starosta

Wolbromiu, Sławkowie i Trzyciążu.
Nic to jednak, w porównaniu z gafą
w tekściku o olkuskiej kulturze i spo
rcie, gdzie w gronie klubów sporto
wych nonszalancko pominięto ko

rzystający z usług hali Miej
skiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji klub MKS Nadzieję
Olkusz, którego zawodniczki

Joanna Gamrot, Marta Ada-

miecka i Edyta Kalinowska są

aktualnymi dwukrotnymi mi
strzyniami świata w akrobaty-
ce sportowej. Ktoś powie, że

wydawca z Bydgoszczy mógł
tego nie wiedzieć, a poza tym
trenowane przez p. Stefanię
Gregorską dziewczyny zdo
były ten tytuł dopiero w koń
cówce roku, ale to żadne wy
tłumaczenie, bowiem zawod
niczki klubu MKS Nadzieja
od ładnych kilku lat zdoby
wają tytuły w Mistrzostwach

Polski, Europy i Świata.
Jaki tytuł muszą zdobyć, by

„załapać się” do miejskiego
informatora?

/O/
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WIADOMOŚCI X POWIATU
KLUCZE

Bajki, zabawy,
konkursy,
zagadki,
krzyżówki i

kalambury.

Panie z

biblioteki
Ważnym fragmentem zago

spodarowania feryjnego czasu

dzieci i młodzieży były zajęcia
organizowane przez pracowni
ce interwencyjne z kluczewskiej
biblioteki - Kamilę Rusik i Ani
tę Gawron.

Siatkarze, pingpongiści,
szachiści i alpejczycy.

Najlepsi w

gminie?
13 lutego zawodami

narciarskimi zakończono

serię feryjnych turniejów
i zawodów, które można

uznać za małe

mistrzostwa tej gminy,
których organizatorem
był GOKSTiR, LKS Unia

Jaroszowiec, LZS i ULKS

Bydlin oraz UKS Klucze.

Już przed feriami bibliotekę
odwiedzały kluczewskie przed
szkolaki, które najpierw słucha
ły bajek, a później brały udział

w zabawach i zgadywankach.
Jednak największą popularno
ścią cieszyły się zajęcia organi
zowane dla młodszych i star
szych uczniów szkół podstawo
wych, a dominowały tu konkur
sy i układanki, rozszyfrowywa

nie zagadek literackich i kalam
burów oraz rozwiązywanie
krzyżówek.

Panie Kamila i Anita - powie
działy „Przeglądowi Olkuskie
mu”, że pracowały pod finan
sowym i organizacyjnym patro
natem GOKSTiR-u, a w niektó
rych zajęciach uczestniczyła
także Elżbieta Szatan, kierują
ca kluczewską biblioteką.

Infor. ifoto: B. Huras

W turnieju siatkówki zwycię
żył zespół LZS Golczowice. W

turnieju tenisa stołowego w po
szczególnych kategoriach zwy
ciężali - wśród młodzików Syl
wester Sułkowski - ULKS By
dlin, kadetek - Kinga Stanek z

ULKS Jaroszowiec, kadetów -

Karol Sułkowski z ULKS By
dlin, juniorek - Paulina Bojar
ska z ULKS Jaroszowiec, junio
rów - Marcin Gajewski z SP

Kwaśniów, seniorek - Marta

Swędzioł z Jaroszowca, senio
rów - Adam Świda z LZS Cie-

ślin i seniorów starszych - Ma
rek Swierczek z Bydlina. W tur
nieju szachowym w grupie
dziewcząt ze SP zwyciężyła
Anna Poznańska, a w grupie

chłopców - Michał Kamionka -

obydwoje z Jaroszowca, nato
miast Leszek Bechciński z

Klucz był najlepszy w grupie
uczniów szkół ponadpodstawo
wych. Natomiast w zawodach

narciarskich w Jaroszowcu, na

bezpiecznej trasie slalomu spe
cjalnego, w poszczególnych
grupach czołowe lokaty wywal
czyli - wśród dziewcząt ze szkół

podstawowych - Paulina Miń-

kowska, a wśród chłopców -

Tomasz Karoń, obydwoje z Ja
roszowca, w gronie chłopców
ze szkół podstawowych -

Krzysztof Kulawik z Bydlina, a

w gronie seniorów - Sebastian

Mossór z Klucz.

W

KLUCZE, JAROSZOWIEC

Taniej i na wyższym
poziomie

Będzie fuzja?
Już od kilku lat w

niektórych kręgach
samorządowych i

sportowych gm. Klucze

pojawiały się propozycje
połączenia kluczewskiej i

jaroszowieckiej sekcji
piłki nożnej, a wszystko w

celu oszczędnościowej
koncentracji pieniędzy i

utworzenia jednej, ale

silnej drużyny piłkarskiej,
którą będzie stać na

poprawną grę w

„okregówce”.

Propozycja ta odżyła ponownie,
może również dlatego, że obecnie

Rada Gminy bardzo dokładnie

przegląda się pieniądzom kiero
wanym do klubów i sekcji, i

zwłaszcza że coraz więcej spor
towych działaczy domaga się fi
nansowego wsparcia przede
wszystkim tych sekcji, które

mają dobre wyniki i realizują
idee sportu masowego.

Nie wiadomo jaki będzie efekt

tych nieoficjalnychjeszcze propo
zycji, bo nie znane są opinie pił
karzy, działaczy i kibiców z za
interesowanych klubów: GLKS

Przemsza Klucze i LKS Unia Ja
roszowiec. Z tym, co będzie da
lej, należy poczekać albo do bli
skiej już rundy wiosennej, albo

do sierpnia, gdy rozpocznie się
nowy sezon piłkarski, wprowa
dzający te kluby w XXI wiek.

W

OLKUSZ

Wolny
parking

Jak jeździ się po Olkuszu,
każdy wie. Problem

znalezienia wolnego
miejsca do zaparkowania
samochodu, także nie jest
obcy posiadaczom
samochodów. Ale

dlaczego parkingi świecą
pustką, a chodnikiem nie

można przejść?
Można zrozumieć, że każdy

chce zaparkować swój drogo
cenny pojazd jak najbliżej miej
sca, gdzie załatwia swe sprawy.

Jednak dlaczego utrudniać przy

tym życie innych ludzi, a dodat
kowo narażać własny samochód

na otarcie lakieru lub stłuczkę.
Jakoś nie cieszą się powodze

niem parkingi. Ten przy ulicy 20

Straconych tradycyjnie już nie

uskarża się na zbytnią popular
ność - być może ze względu na

swe położenie. Ale oto ostatnio

zauważyliśmy nowy plac, w

centrum miasta, który także nie

jest wykorzystany. Znajduje się
on przy ulicy Bylicy, chyba naj
bardziej zatłoczonej w mieście.

Mimo wygodnego położenia i

obszernego miejsca, wszyscy

parkują na poboczu i chodni
kach, a miejsce czeka. Co praw
da za pozostawienie samochodu

trzeba zapłacić, ale są to mniej
sze koszty niż lakierowanie i kle
panie.

/km/

GABINET OKULISTYCZNY
lek. med. Krystyna Wojnarowska-Wąs

OKULISTA

komputerowe lindanie wzroku, dobór okularów,
leczenie chotób oczu, konsultacje w chorobach

wewnętrznych.

Olkusz, ul. Bylicy 1 Godziny przyjęć
(poprzednio ul. Krakowska 9) Środa, piątek: 15°'"-17°°

tel. w godz. przyjęć 032/ 643-27-37 w.75

domowy 032/ 641-11 -28
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na zezwolenie
BYPLIN_______________

Krzysztof
Dąbrowski

Urodzony 17 stycznia 1954 r. Żo
naty, czworo dzieci: Dominika - lat

19,Mateusz-lat16,Ola-lat15i
Błażej - lat 11.

Pełniona funkcja: Dyrektor Szko
ły Podstawowej im. Marszałka Józe
fa Piłsudskiego w Bydlinie.

Zainteresowania: szkoła, wycho
wanie młodzieży.

Kazimierz
Mędrek

Wiek - 60 lat, żonaty, ojciec dwóch

synów. Wykształcenie średnie tech
niczne, obecnie na emeryturze. Peł
ni funkcję sekretarza Wiejskiej
Wspólnoty Gruntowo-Leśnej.

Zainteresowania: geografia, histo
ria, polityka. Gromadzi materiały
związane z historią Bydlina.

Sam o sobie: „Pasjonują mnie

dawne dzieje, śledzę los zabytków
historycznych na naszym terenie.

Myślę również o czasach współcze
snych. Jestem zainteresowany ochro
ną środowiska, która polega - moim

zdaniem - na harmonijnym współist
nieniu człowieka wraz z otaczającym
go światem. Im bardziej czyste śro
dowisko naturalne - tym lepsze zdro
wie ludzi”.

Bogusław Paś
Wiek - 35 lat, żonaty, jedno dziec

ko - córka. Wykształcenie wyższe
zawodowe (Wyższa Szkoła Biznesu).

Pełnione funkcje: radny Gminy
Klucze, naczelnik (komendant)
Ochotniczej Straży Pożarnej w By
dlinie.

Jest młodym, energicznym działa
czem wiejskim.

Zainteresowania: filozofia, religia.
Sam o sobie: „Wszystko co robię i

do czego dążę ma służyć temu aby:
«(...) na dnie popiołu wyrósł gwiaź
dzisty dyjament wiekuistego zwycię
stwa zaranie». Zawsze chciałem słu
żyć ludziom i stąd moja praca w Jed
nostce Ratowniczo - Gaśniczej i dzia
łalność społeczna, od najmłodszych
lat związana z Ochotniczą Strażą Po
żarną. Jako radny postawiłem sobie

cel, aby w dobie nadchodzących re
form i zmian żaden mieszkaniec gmi
ny i mojej miejscowości nie pozo
stał sam ze swymi problemami”.

(PM)

Los chciał, że w fazie końco
wej prac nad tą ustawą miał

miejsce szeroko w prasie opisy
wany wypadek, w którym
dziewczyna została zagryziona
przez własnego rottweilera.
Nasi „wybrańcy narodu” po
czuli się w obowiązku zapobiec
na przyszłość podobnym zda
rzeniom i wprowadzili wymóg
rejestracji psów niebezpiecz
nych. Niestety nikt wtedy nie
zastanowił się nad celowością
takiego przepisu. Tak w skrócie

wyglądała geneza tego kuriozal
nego aktu prawnego.

W rozporządzeniu minister
stwo uznało za, jak to ujęło
„agresywne” 11 ras psów (w
poprzedniej wersji było ich 33).
Tymi rasami są: amerykański pit
buli terrier, Perro de Presa Mal-

lorąuin, Buldog amerykański,
Dog amerykański, Perro de Pre
sa Canario, Tosa inu, Rottweiler,
Akbash dog, Anatolian kara-

bash, Moskiewski stróżujący,
Owczarek kaukaski.

Zastanawiająca jest relacja po
między tymi dwoma wykazami.
Nasuwa się pytanie, dlaczego z

listy wyleciały dobermany i ma
stiffy (dochodzące do ponad 85

kg wagi) uważane za bardzo

agresywne, a zostały np. anato
lian karabash. Sprawa doberma
na jest tym bardziej ciekawa, że

jak dotąd dla przeciętnego czło
wieka doberman za sprawą

przede wszystkim filmów, w

których one najczęściej grały
role wyjątkowo niebezpiecz
nych i krwiożerczych psów, był
odzwierciedleniem psa agre
sywnego. Ponadto na podstawie
tego rozporządzenia można by
dojść do wniosku, że tylko psy

15 grudnia 1998 roku Minister Spraw Wewnętrznych i

Administracji wydał rozporządzenie dotyczące ras psów,
na które wymagane jest zezwolenie na utrzymywanie psa
tej rasy. Po chociażby pobieżnym przeczytaniu tego
krótkiego, liczącego tylko 5 paragrafów rozporządzenia,
nasuwa się parę poważnych wątpliwości dotyczących
sensu tego aktu prawnego. Na usprawiedliwienie
urzędników trzeba stwierdzić, że to rozporządzenie nie jest
tylko wymysłem ich nieograniczonej inwencji twórczej, lecz
efektem ustawy z sierpnia 1997 roku „0 ochronie zwierząt”,
w której posłowie w artykule 10 nałożyli na ministerstwo

obowiązek wydania takiego aktu prawnego.

rasowe, stanowiące w Polsce

mały procent całej populacji, są

niebezpieczne.
Jak wskazują statystyki, nic

blędniejszego. W zdecydowa
nej większości przypadków
sprawcami nieszczęśliwych wy
padków były mieszańce. Toteż

wydaje się niezrozumiałe, że nie
ma o nich żadnej wzmianki w

tym akcie prawnym. I jeszcze
jedna uwaga dotycząca tej listy,
tym razem odnosząca się do ję
zyka, którym posługują się
urzędnicy ministerstwa. Otóż
tak obco brzmiący Perro de Pre
sa Mallorąiun to po prostu Bul
dog z Majorki, a Anatolian ka
rabash to Owczarek anatolijski.
Czy tak nie byłoby prościej i

bardziej zrozumiale?
Ponadto muszę stwierdzić, że

pomimo moich najszczerszych
chęci i starań oraz przeszukaniu
licznych, omawiających po

parę set ras psów książek, nie
udało mi się zebrać informacji
dotyczących wszystkich wy
mienionych ras. Niestety nie

wiem dlaczego nasi urzędnicy
akurat tak niespotykane rasy
wzięli pod uwagę w swym roz
porządzeniu i czy rzeczywiście
od tych ras grozi nam w Polsce

największe niebezpieczeństwo.
Właściciele psa jednej z wy

mienionych ras muszą uzyskać
zezwolenie od odpowiedniego
urzędu gminy. W Gminie Ol
kusz już od połowy stycznia
można ubiegać się o taki doku
ment. We wniosku trzeba podać
informacje dotyczące pocho
dzenia psa, rasy, wieku, płci i

miejsca oraz warunków w ja
kich jest utrzymywany. Termin

składania wniosków dla dotych
czasowych właścicieli upłynął 7

lutego b. r., natomiast nowy po
siadacz psa powinien zdobyć
wymagane zezwolenie w ciągu
30 dni od nabycia, podobno

„najlepszego przyjaciela czło
wieka”.

Zastanawiające jest, że w roz
porządzeniu nie ma mowy o ja
kichkolwiek sankcjach dla wła
ściciela psa, który nie wystąpił
z wyżej wymienionym wnio
skiem. Można zatem stwierdzić,
że zarejestrowanie psa przez
właściciela zależy tylko od jego
dobrej woli. W tym przypadku
nieubłaganie „ciśnie się na

usta” pytanie, jaki sens ma ten

przepis prawny? Ponadto moż
na by jeszcze zapytać, jakimi
kryteriami będą się posługiwali
urzędnicy w przyznawaniu tych
zezwoleń, mając do dyspozycji
tylko informacje zawarte we

wniosku? Może np. będą przy
znawane zezwolenia właścicie
lom psów, którzy posiadają wła
sne domy, a nie przyznawane
osobom mieszkającym w blo
kach? Ponadto można by jesz
cze zapytać, co zrobić z psem,
którego właściciel nie uzyska
tego zezwolenia? Może uśpić,
czy w jakiś sposób resocjalizo
wać?

Te wszystkie wątpliwości pro
wadzą do stwierdzenia, że

mamy tu do czynienia z wyjąt
kowym i niepotrzebnym „kno
tem prawnym”, w którego reali
zację zostały wciągnięte samo
rządy, które jakby nie miały nic

lepszego do roboty.
Zet

W olkuskim Urzędzie Miasta

i Gminy poinformowano nas,

że do tej pory zgłosiło się je
dynie siedmiu właścicieli Rot-

tweilerów.

Zgłaszali się także właścicie
le mieszańców, ale ponieważ
ustawa nie przewidziała takiej
„rasy”, zostali odesłani „bez
kwitka”.

/red/
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Kronika Towarzyska

To był bal!

Kilkadziesiąt par bawiło się 6 lutego na balu dla

pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w olkuskim

domu kultury.
Zabawa trwała do bladego świtu. To już coroczny zwyczaj, który

przyjął się tak dobrze, że biorący udział w balu nie wyobrażają sobie,
że mogliby się nie spotkać za rok. I my tam byliśmy, i dobrze się bawi
liśmy...

/O, foto: Barbara Sygulińska/

OLKUSZ Rozdano wyróżnienia

SPOTKANIE
ANIMATORÓW KULTURY

We wtorek 16 lutego, o 17.00 odbyło się w dworku

Machnickich spotkanie animatorów kultury. Ciepła
atmosfera była miłą odmianą po zawiei śnieżnej, która

przygnała do dworku zziębniętych i oblepionych
śniegiem uczestników, czyli ludzi zajmujących się
zawodowo, amatorsko, a przede wszystkim z potrzeby
serca upowszechnianiem kultury na terenie regionu
Olkuskiego.

Organizatorem imprezy był Zarząd Miasta i Gminy Olkusz, a

jako jego przedstawiciele przybyli na spotkanie pan burmistrz

Włodzimierz Łysoń oraz przewodniczący sekcji kultury - pan Le
szek Nadobny. Spotkanie prowadziła szefowa MOK, G. Praszelik
- Kocjan.

Pan burmistrz zapewnił, że władze miasta starają się doceniać

upowszechnianie i podnoszenie poziomu kultury w czasach, któ
re temu nie sprzyjają, gdyż nawet kultura podlega teraz komercja
lizacji. Przypomniał, że weszliśmy w rok 700-lecia miasta Olku
sza i zaprosił do współpracy przy organizowaniu programów kul
turalnych z okazji tego, tak ważnego dla naszego miasta, święta.
Jakkolwiek wszystkie inicjatywy trzeba będzie dostosować do re
aliów, czyli do środków finansowych, którymi dysponuje miasto,

Foto. A. Sowula

i je: „za organizację koncertów w

władze miasta wie
rzą, iż obchody 700-

lecia staną się nieza
pomnianym świę
tem każdego z nas.

Następnie pan Bur
mistrz złożył podzię
kowania i wręczył
wyróżnienia kilku
nastu osobom, które

najaktywniej biorą
udział w rozpo
wszechnianiu kultu
ry na naszym terenie.

Dworku Machnickich” - Jolanta Gzel, Zofia Szczepańska, Woj
ciech Taborek, „Za działalność środowiskową, współorganizację
cyklu imprez w ramach Olkuskiego Tygodnia Kultury Chrześci
jańskiej oraz organizację przedstawień teatralnych” - Wanda Śmie-

rzyńska, Henryk Bugajski, Paweł Supski, „za upowszechnianie
kultury na terenie Miasta i Gminy” - Marek Wenek, Maciej Wło
darczyk, Irena Zajączkowska, Barbara Stanek, „za reprezentację
Miasta i Gminy Olkusz w skali wojewódzkiej i ogólnopolskiej” -

Katarzyna Duszyńska, Stanisława Szarek, Wiesław Baran, Jan

Kućmierczyk.

Przewodniczący sekcji kultury, pan Leszek Nadobny poinfor
mował, że poprzedniego dnia obradowała komisja kultury, a te
matem rozmów były obchody 700-lecia miasta i Dni Olkusza.

Opracowano program ramowy obchodów - pan Nadobny zapew
nił, że zapowiada się on imponująco.

Organizatorzy zachęcali animatorów, do wzbogacania progra
mu ramowego o własne imprezy. Środki finansowe, na razie nie
wielkie, z pewnością zaczną wyglądać bardziej optymistycznie przy

hojnej pomocy sponsorów.
Dla organizatorów imprez i inicjatyw kulturalnych działających

poza strukturami miasta (poza MOK), możliwość dofinansowania

z Urzędu Miasta i Gminy daje Konkurs Inicjatyw Kulturalnych.
Poinformujemy o nim wkrótce na łamach Przeglądu Olkuskiego.
Wstępnie na ten cel przeznaczono 20.000 zł.

Dyrektor MOK zaproponowała, aby powrócić do zajęć w sek
cjach i zespołach artystycznych w szkołach - wówczas funkcja
MOK polegałaby na stworzeniu forum do prezentacji osiągnięć
kulturalnych.

Spotkanie zakończyło się zupełnie już nieoficjalnymi rozmowa
mi i poczęstunkiem, o którego piękną formę zadbała pani Ela So-

wula.

Joanna S.

Trochę statystyki
zgony

Od 8 do 14 lutego zmarło 10 mieszkańców Olkusza (6 męż
czyzn i 4 kobiety).

W Wolbromiu umarło 4 mężczyzn i 1 kobieta.

W Bukownie zmarlo 3 mężczyzn.
W Bolesławiu zmarło 2 mężczyzn.

URODZINY

Od 8 do 14 lutego urodziło się 17 nowych obywateli Olkusza

(10 dziewczynek i 7 chłopców).
W Wolbromiu urodziła się 1 dziewczynka.
Klucze powiększyły się o 2 dziewczynki i dwóch chłopców.
W Bolesławiu liczba mieszkańców wzrosła o 1 chłopca.

ŚLURY

Od 8 do 14 lutego zawarto w Olkuszu 7 ślubów (6 w samym

Olkuszu, jeden w Osieku). Tylko jeden ślub był cywilny.
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OKIEM MOMUSA

UWIĄD CZY
DOJRZAŁOŚĆ ?

Na tym polega uwiąd starczy,
Ze zamiast mówić, człowiek warczy.

J. I. Sztaudynger
Dlaczegoprzepadam z.a moją dziewięćdziesięcioletnią sąsiadką ? Ponieważjest

to osoba uprzejma, posiadająca poczucie humoru oraz, mimo naprawdę ciężkich
przeżyć wprzeszłości i niełatwego życia teraz - niezwykle pogodna. Jej umysłjest
sprawny, dusza młoda, a usposobienie miłe. Niestety, nie wszyscy dojrzewamy w

ten sposób. Niemal każdy człowiek obawia się starości - podobno mężczyźni bar
dziej niż. kobiety (groźba utratypotencji i włosów to rzeczpoważna i to niezależnie
od kolejności) -jednakże biologicznyproces starzenia sięjest nieuchronną koleją
rzeczy takjak śmierć -jedynym możliwym zakończeniem życia (nie biorę tu pod
uwagę przypadków wniebowstąpienia, bo te znam tylko ze słyszenia). Jak to się
dzieje, żejedni zaczynają się starzeć w wieku lat dwudziestu paru, a inni nawet

osiągnąwszy wiek sędziwypozostają młodzi? Człowiekpo zakończeniu nauki gro
madzi i asymiluje doświadczenia, stosując swą wiedzę wpraktyce, poznaje swoją
sferę emocjonalną i wzbogaca duchową nabywając mądrości. Równocześnie stale

poszerza swą wiedzę, doskonali i nabywa umiejętności - to wszystko składa się na

rozwój. Sąjednakjednostki, które zakończywszy naukę, być może uzyskawszy tytuł
naukowy, osiadają na laurach i w rozrastającym sięjak nowotwórprzekonaniu o

własnej doskonałości, wszechwiedzy i nieomylności uzurpują sobieprawo do wy
głaszania ex cathedra „jedynie słusznych

’’

opinii i sądów, podejmowania nieomyl
nych decyzji i zrównywania z subtelnością nosorożca wszystkich do swojego pozio
mu - kto odstaje chociaż, odrobinę, jest kretynem albo wrogiem. Na szczęście naj
częściej oprócz nich samych nikt się tym nieprzejmuje (czego w swoim zadufaniu
nie widzą), bo byłoby to naprawdę tragiczne w skutkach. I tojest właśnie uwiąd
starczy niezależnie od wieku, w którym się zaczyna. Nieszczęsna takajednostka, z

upływem lat coraz bardziej zgorzkniała, krytykuje wszystko, co tylko zdoła , a

akceptacja odmienności niejest obecna wjej słowniku. Dla takich nieszczęśników
rządjest zawsze zły ( Z. nimi na czele byłby doskonały), ugrupowaniapolityczne, do

których nie należą - beznadziejne, a ich program rozpaczliwie głupi, ludzie o in
nych poglądach, zainteresowaniach czypreferujący inny rodzaj rozrywki (np. ci,
którzy wolą uśmiechnąć się przy horoskopie niż. ziewać nad sprawozdaniami z

obrad Rady Miejskiej) niegodni do zamieszkiwania tej samej Ziemi, a przynajmniej
tej samejpółkuli. Wdalszej kolejności buty zawsze niewygodne, ubrania złe gatun
kowo (z wyjątkiemjakiegośmitycznego egzemplarza który, jeśli nawetjeszcze ist
nieje, nieprzypomina buta czy części garderoby nawet drogą odległych skojarzeń),
młodzież arogancka i niedouczona, niebo pochmurne, a dżdżownice za długie albo

za krótkie itd. Na poziomie psychologicznym występuje zpozycji Rodzica, ajego
ulubioną grąjest: „Teraz cię mam, ty sukinsynu” (wg. Analizy transakcyjnej) .Ła
twiejszy do zniesienia odZgorzkniałego KrytykantajestMaruda. Gra najczęściej w

grę „Tak, ale... "(„Tylko, że... ”) i doskonalejest znany sprzedawcomjako Upiorny
Klient. Chętnie odwiedza sklepy szczególnie, jeślijest osobą samotną. Ogląda po
kolei towary z. taką dokładnością, że wydaje się byćzdecydowany na kupno. Jeśli

sprzedawca niebacznie zaczyna zachwalać towar, zgadza się ze wszystkim po to, by
na końcu powiedzieć coś w rodzaju:

- Tak, alejest żółty (zielony, w kratkę, szorstki, zbyt miękki), aja bym wołał biały
(czy inny, jakiego akurat nie ma). Potrafi w ten sposób obejść cały sklep. Nawet

sukcesyprzyjmuje z.e zbolałą miną wypatrując tego robaka, który wcześniej czy

później wylezie ze zdrowegojabłka. Na twarzy ma umęczony uśmiech, jednakże
jestpełen dobrej woli i mającjak najlepsze intencje potrafi obrzydzić otoczeniu

każdą przyjemność. Na ogół zaczyna się starzeć we wczesnej młodości. Natomiast

młody duchem pozostaje Wieczny Entuzjasta - tojednostka, która łatwo zapala się
do wszystkiego i angażuje się całym sobą, bezkrytycznie i zpełnym optymizmem,
nierzadko popadając zjednej skrajności w drugą. Przez dwa miesiące może być
zwolennikiem diety doktora Kwaśniewskiego obżerając siępasztetową, baleronem

i smalcempo to, by zajakiśczas zostać ortodoksyjnym wegetarianinem iprzejść na

dietę krętorogich dopóki nie zafascynuje go coś nowego. Natomiast najcenniejszym
, ale najrzadziej spotykanym typemjest DojrzałyAkceptujący. Jego pogoda ducha

bierze się stąd, że akceptuje istnienie odmienności we wszystkich postaciach, co

uwalnia go od konieczności wyruszania na krucjaty (do czego Zgorzkniały Kryty-
kant czuje się zobowiązany), dopuszcza możliwość, że to życie może niejest dosko
nałe, alejestjedynym, jakie ma, wobec tego stara sięprzeżyćje w sposób najpeł
niejszy, dbając o swój rozwój bezpopadania wfanatyzm i starając się nikomu nie

czynić świadomie krzywdy. Jego uśmiech wewnętrznyjest widoczny również na

zewnątrz i w niczym nie przypomina wilczego wyszczerzenia zębów. Człowiek taki

nie starzeje się, tylko dojrzewa, nie tracąc godności nawet, jeśli zostaje zdany na

opiekę osób trzecich, a kontakt z. nim nieodmiennie wzbogaca i kształci bez względu
na to, czyjest stolarzem czy ma wykształcenie akademickie. Na szczęście znamparu
takich ludzi i optymistycznie liczę na to, że spotkamjeszcze wielu i kontakt z nimi

uchroni mnie prz.edpopadnięciem w uwiąd starczyjuż w wieku średnim.

Joanna S.

Listy do redakcji

Wszystko się może zdarzyć... w Bukownie

Proszę wyobrazić sobie następującą sytuację. Zima. Bardzo trudne warun
ki drogowe. Przezorny właściciel samochodu, nie chcąc stwarzać zagroże
nia na drodze, parkuje swój pojazd „w całości" na chodniku. Wchodząc do

domu myśli, czy aby właściwie postąpił (dodam, że pozostawił swobodne

przejście pieszym). Uspokojony zasiada do obiadu, gdy nagle słyszy potężny
huk. Wygląda przez okno i cóż widzi? Można by tak nazwać różnie, mnie

przychodzi do głowypojecie TRAGIKOMEDIA. Dlaczego? Oto wspomniany
widok: na środku drogi stoijego auto, stoi, ale jak?!

Spróbuje opisać dokładnie. Czarne Cinąuecento w „asyście” czarno-brą-
zowych koni (jedenzprawej, jeden z lewej) w środku auta dyszel, z tyłu sanie,
za saniami dwaj młodzianie. Zabawne, prawda! Przez moment też chciałem

się roześmiać, ale —Drodzy Czytelnicy - to było moje autko.

Zdarzenie owe miało miejsce 9 lutego w Bukownie na jednej z głównych
ulic (1 Maja).

Kocham zwierzęta i uważam, że należy się im ogromny szacunek ze strony
człowieka. Ludzie, którzy podejmują opiekę nadjakimkolwiek stworzeniem

są mu to winni. Co natomiast może się stać, gdy zwierzęta trafiają do ludzi
bezmyślnych? Skutek może być taki, jak opisałam. Te spłoszone i przerażone
zwierzęta, które nigdy wcześniej nie uczestniczyły w ruchu miejskim, a zosta
ły powierzone lekkomyślnym młodym ludziom, po prostu staranowały mój
samochód. Co by było, gdyby w pojeździe znajdowali się ludzie...?

Ja dodatkowo nauczyłam się czegośjeszcze. Proszę Państwa, nie wierzcie
w tzw. polubowne załatwienie tego typu spraw. Sądziłam, że lekarz i właści
cielfirmy (rodzice sprawców wypadku) szanują swoje słowa. Niestety, wyro
biłam sobie zdecydowane zdanie na ich temat i nie jest ono bynajmniej
pozytywne.

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

„Ale wojna się skończyła, a zaczęło prawdziwe życie...”
Ten cytat zaczerpnąłem z artykułujaki ukazał się w PO. nr 1 z tego roku,

nawiązującego do losów pana Stefana Piątka „Stali”. Artykuł ten sprowo
kował mnie do napisania listu.

Tak więc z chwilą zakończenia wojny, nie dla wszystkich zaczęło się praw
dziwe życie. Na pewno nie dla żołnierzy zAK, WiNoraz NSZ. Oni -jakjeszcze
długo po wojnie pisano w prasie i w podręcznikach szkolnych - byli „zaplu
tymi karłami reakcji”. Dla nich czas po 1945 r. nie skończył się powrotem do

prawdziwego życia, lecz w większości przypadków więzieniem w „wolnej
ojczyźnie ”. Aby czegoś więcej dowiedzieć się o losie bohatera artykułu poje
chałem do Rodak. Najpierw udałem się do proboszcza. Niestety proboszcza
nie zastałem. Jednak w domu obokplebani, w krótkiej rozmowie usłyszałem:
- Panie, przecież tego Piątka po wojnie to UB ganiało. Żyć mu nie dawali. Ja

sam nie wiele wiem, alejedźpan do Ryczówka, do Stacha Płonki, on zapew
ne będzie mógł coś więcej powiedzieć.

Poszedłem. Pan Płonka zgodził się ze mną porozmawiać.
- Pyta pan o Stefana? Jak mu się żyło po wojnie? Ano zamknęli go do

więzienia! Przesiedział coś około 3 lat. Jakoś takprawie wjednym czasie nas

zamknęli. Mnie trzymali 6 lat. A Stefan? No cóż, niewesołe miał życie po

wojnie, a przecież był to partyzantjakich mało. Dziwi się pan, że go złamali?

Partyzantka, walka o wolną Polskę, potem w nagrodę mieliśmy więzienie,
bicie, przesłuchania... A pana za co zamknęli? Byłem u Babiniczapo uciecz
ce z Oświęcimia...

- Uciekłpan z obozu?
Ano było tak, że pracowałem za drutami w grupie 30 takichjakja, a byłem

już wówczas w obozie ponadpółtora roku, nadarzyła się okazja i uciekłem.
Dostałem się do Kielc, a stamtąd niemal dosłownie dostarczyli mnie do od
działu Babinicza. A po wojnie, jakjuż mówiłem, wsadzili mnie do więzienia.
Dostałem 8 lat za udział w rozbrajaniu UB. Odsiedziałem 6. Co było dalej?
Ano dla takichjak my, miejsca w PRL-u nie było. Tacyjak my, zatwardziali

AK-owcy... Co innego było z tymi z komunistycznejpartyzantki... Nam zarzu
cali stanie z bronią u nogi, a sami gdzie i z kim się bili? To przykre, ale często

wspólnie z Sowietami i żołnierzami napadali na nasze oddziały.
- Do ZBOWiD-u pan należał?
- Tak, ale dopiero pod koniec lat 60.
- Pan Piątek też należał?
- Gdzie tam! Nawetpotem, jakjuż nas przyjmowali, nie chciał się zapisać.

Dopiero po 70 roku życia, jakjuż inaczej zaczęli AK-owców traktować, to się
zapisał.

Poprosiłem jeszcze Stanisława Płonkę o pokazanie numeru obozowego,
bo nigdy takiego nie widziałem. Odwinął rękaw -jego numer to 1011558. /.../

Wracając myślałem o powojennych losach AK-owców. Zwłaszcza o tej
dziwnej sytuacji, jaką tyle lat obserwowałem. Jeżelijuż pisano o partyzan
tach, to tylko o ich losach do zakończenia wojny. Co się działo z nimi po

wojnie - milczenie. Bo to może nie wypada pisać o ich losie w PRL-u... O

nagrodachjakie otrzymywali z rąk władzy, lub o tym, że o przyjmowaniu ich

do ZBOWiD-u często decydowali ich oprawcy.

JózefSiwiński
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Kronika policyjna
8 lutego w Gołaczewach Sta

rej Wsi uległy spaleniu budyn
ki gospodarcze wraz z płodami
rolnymi. Straty oszacowano na

15 000 złotych. Obecnie trwają
czynności zmierzające do usta
lenia przyczyny pożaru.

8 lutego ujawniono w Goła
czewach włamanie do domku

letniskowego, skąd skradziono

sprzęt gospodarstwa domowe
go. Straty oszacowano na 1500

złotych.

8 lutego w Olkuszu na parkin
gu nie strzeżonym przy kopal
ni „Olkusz” został skradziony
Fiat 126p o numerach rejestra
cyjnych KVW 0845, koloru

czerwonego o wartości 1400

złotych.

W nocy z 8/9 lutego w Trzy
ciążu ujawniono włamanie do

pawilonu handlowego „GS”.
Skradziono alkohol, papierosy,
kosmetyki i artykuły spożywcze
na łączną kwotę 5 000 złotych.

10 lutego w Rodakach ujaw
niono włamanie do samochodu

marki Polonez. Skradziono wy
posażenie samochodu. Straty
oszacowano na 1400 złotych.

10 lutego w Golczowicach

ujawniono włamanie do domku

letniskowego, którego właści-

celką była mieszkanka Krako
wa. Skradziono sprzęt RTV i

gospodarstwa domowego oraz

kosiarkę spalinową. Straty osza
cowano na 1800 złotych.

10 lutego w Golczowicach

ujawniono włamanie do domku

letniskowego, którego właści
cielem był mieszkaniec So
snowca. Skradziono armaturę
łazienkową oraz sprzęt gospo
darstwa domowego na łączną
kwotę 1500 złotych.

10 lutego przy drodze z Bole
sławia do Starczynowa niezna
ni sprawcy usiłowali dokonać

kradzieży kabla telefonicznego
(magistralny kabel 600-żyło-
wy), który znajdował się w ru
rach PCV. Straty spowodowane
przecięciem kabla i związaną z

tym jego wymianą szacuje się
na kilka tysięcy złotych.

11 lutego w Golczowicach

ujawniono włamanie do domku

letniskowego którego właścicie
lem była mieszkanka Sosnow
ca. Skradziono pompę wodną,
piłę elektryczną oraz butlę ga
zową. Straty wyniosły 1200 zło
tych.

W nocy z 13/14 lutego w Ol
kuszu przy ul. Kochanowskie
go skradziono samochód oso
bowy marki Fiat 126p o nume
rach rejestracyjnych KAR 7873.

Straty oszacowano na 700 zło
tych. W dniu 14 lutego ten sa
mochód został odnaleziony w

Kluczach na ul. Olkuskiej w sta
nie uszkodzonym.

15 lutego funkcjonariusze
Wydziału Kryminalnego KPP

Olkusz zabezpieczyli w Podlipiu
samochody Peugot 305 i Peugot
Boxer, a w miejscowości Laski

samochód Volkswagen Passat z

podejrzeniem, że te pojazdy
pochodzą z kradzieży.

15 lutego w Olkuszu przy szy
bie „Dąbrówka” o godz. 19.00

został zatrzymany sprawca usi
łujący dokonać kradzieży samo
chodu marki Polonez. Zatrzyma
ny jest mieszkańcem Sosnowca.

POMAGAJĄC POLICJI -

POMAGASZ SOBIE
Niepokojącym zjawiskiem, które obecnie urosło do

rangi problemu jest szeroko rozumiana przestępczość.
Dotyczy ona nie tylko dużych aglomeracji, ale i takich
miast jak Olkusz. Żadna policja na świecie nie była i

nie jest w stanie radzić sobie sama ze zwalczaniem

przestępczości. Każdej policji potrzebna jest pomoc

obywateli, organizacji społecznych i lokalnych władz

samorządowych.

W społeczeństwie polskim funkcjonuje zakorzenione przeko
nanie, iż jakakolwiek współpraca z policją jest przejawem dono-

sicielstwa. Dlatego też należy zerwać z tą opinią - pomoc policji
leży w interesie nas wszystkich! Społeczeństwa zachodnie wy
pracowały wiele skutecznych programów partnerskiego współ
działania policji ze społeczeństwem.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z apelem:
- nie bądźcie obojętni na wszelkie zło, które się wokół Was dzieje,
- nie starajcie się usprawiedliwić: „to mnie nie dotyczy”, „to nie

moja sprawa”,
- jeżeli coś Was zaniepokoi, nie bagatelizujcie tego.
Szereg wskazówek jak postępować w określonych sytuacjach znaj-

dziecie Państwo w kolejnych numerach „Przeglądu Olkuskiego”.

PRZEGINIA

Strażakiem być

Kronika drogowa,_ _ _ _ _ _

9 luty -15 luty

Ostatni tydzień na drogach
powiatu olkuskiego był wyjąt
kowo spokojny.

Zaistniał jeden wypadek dro
gowy. Natomiast miało miejsce
11 kolizji, w wyniku których po
wstały tylko straty materialne.

Dwóch ze sprawców kolizji było
pod wpływem alkoholu.

Najgroźniejszy przypadek
miał miejsce 13 lutego około

godz. 10.00 w Wolbromiu -

Brzozówce, w którym uczestni
czyły 3 samochody.

15 lutego w Olkuszu przy bra
mie kopalni „Olkusz” kierujący
samochodem Ford Taurus

mieszkaniec Olkusza potrącił
mieszkankę Olkusza, która nie
spodziewanie wtargnęła na

jezdnię. Kobieta doznała złama
nia prawego podudzia i stłucze
nia głowy. Została odwieziona

do szpitala w Olkuszu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przegini powstała ok. 1926 r. Pierwszymi
jej działaczami byli m. in. ks. Sokołowski, Stanisław Glanowski, Jan No-

bis, Jan Mosurek, Władysław Rogoż. Dysponowali oni bardzo skromnym
sprzętem. Sytuacja taka trwała jeszcze w latach 50-tych. Dopiero później
zakupiono osinobus zwany „stonką” (star z osobną kabiną dla pasażerów,
z pompą na środku).

Pierwsza siedziba miejscowej straży mieściła się dokładnie w tym miejscu,
gdzie stoi dzisiejsza remiza. Budynek był jednak drewniany i, zwłaszcza w

późniejszych latach, nie był w stanie spełniać dobrze swoich funkcji. Dzięki
dobrowolnym składkom ludności, środkom przekazanym przez Powiatową
Radę Narodową w Olkuszu i wielkiemu wkładowi pracy mieszkańców nowy

budynek był gotowy w 1960 r.

Strażacy z Przegini nie mają kłopotów z naborem nowych członków. Może

dlatego, że przynależność do OSP jest „dziedziczna”, syn stara się być lepszy
od ojca. Obecnie jednostka liczy pięćdziesięciu czterech druhów wspomaga
nych przez dziewczęta z drużyny młodzieżowej (pełnią one głównie rolę
„reprezentacyjną” podczas różnych prezentacji i zawodów).

Często organizowane są ćwiczenia i sprawdziany w trakcie spotkań z za
przyjaźnioną jednostką z Krzeszowic, przez co strażacy stale podnoszą swe

kwalifikacje. O ich wysokim wyszkoleniu świadczy używanie ich do poważ
nych akcji (m. in. ratowali mieszkańców okolic Czernichowa przed powo
dzią mającą miejsce latem 1997 r).

Nie są to puste słowa. Świadczy o tym znajdująca się w remizie szafa wy
pełniona pucharami, dyplomami i różnymi wyróżnieniami.

Obecnie strażacy wiele swego wysiłku wkładają w przygotowanie do bu
dowy nowej remizy. Trwają one już kilka lat. Dysponująjuż działką przeka
zaną bezpłatnie przez miejscowego ks. kanonika Władysława Jaśkiewicza.

Teren jest ogrodzony, przygotowane są dokumenty. Wybudowano już „przy
budówkę”, w której na razie urządzane są większe zabawy wiejskie, a która w

przyszłości będzie służyć miejscowej straży.
Obecnie jednostka dysponuje „żukiem” i „jelczem”, posiada także pompę

szlamową i dwie zwykle, oraz sporo innego sprzętu. Władzę w OSP w Przegini
sprawują: Jerży Adamczyk - prezes Zarządu, JózefBaran - naczelnik OSP, Marian

Baran - skarbnik, Marian Byczek - sekretarz i Marian Stach - Gospodarz.
Magda Baranek
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Większość herbów miast i gmin ziemi olkuskiej jest niezgodna z ukształtowanymi
700 lat temu kanonami heraldyki

Herby do poprawki
Prawdopodobnie już niedługo

zacznie się poruszenie wokół

herbów gminnych, miejskich,
powiatowych i wojewódzkich.
Wiele miast ma herby pocho
dzące jeszcze ze średniowiecza,
gminy uzyskały ten przywilej w

1990 roku. Zgodnie z ustawą o

nowym podziale administracyj
nym, od stycznia każdy powiat
powinien mieć swój herb, po
dobnie jak województwo. Jak

się jednak okazuje, duża część
herbów polskich miast i gmin
zostało ostatnio zakwestiono
wanych przez heraldyków. Za
pewne to samo czeka nas z her
bami powiatów. Najpierw jed
nak szczypta wprowadzenia.

Po co komu herb?

Herby pochodzą z zachodniej
Europy. Do Polski trafiły w XIII

wieku. Swe herby, czyli oznaki

zgodne z pewnymi ściśle okre
ślonymi regułami, mogły przyj
mować państwa, miasta, szla
checkie rodziny (choć nie tyl
ko, bo takie symbole przyjmo
wały także rody kupieckie, a

nawet górnicze, jak np. olkuscy
gwarkowie z ich gmerkami).
Pierwotnie inicjatorami ich po
wstania były rady miejskie, cza-

OLKUSZ

sem wójtowie, później ten przy
wilej nadawał tylko król. W cza
sach zaborów herby były w nie
łasce. W okresie II RP miejskie
symbole podlegały Minister
stwu Spraw Wewnętrznych. W

PRL nikt się nimi nie zajmował,
miasta przyjmowały takie her
by, jakie tylko przychodziły im

do głowy: znakiem czasu były

kopalniane szyby, kominy, koła

zębate itp. wielkoprzemysłowe
atrybuty. Odrodzeniu się gmin
w 1990 roku towarzyszył zapis
w ustawie pozwalający im

przyjmować herby. Nie towa
rzyszył mu jednak żaden prze
pis, jak takie herby powinny
wyglądać i z kim powinny być

konsultowane. Gminy organizo
wały więc konkursy, w których
miejscowi plastycy, czasem

amatorzy przedstawiali swe pro
pozycje. Od rad gminnych za
leżało, który projekt wygrywał.
Niemal nikt nie prosił o pomoc
fachowców (np. Centrum He
raldyki Polskiej).

„Nasze” błędy
Najczęściej spotykanymi błę

dami są źle dobrane kolory (wg
kanonu można stosować tylko
6 kolorów!), nieprawidłowy
kształt tarczy herbowej, stoso
wanie niedozwolonych symbo
li, błędnie narysowane zwierzę
ta (zawsze powinny być w po
zycji bojowej) i ludzie (winni
być wyprofilowani w prawą

stronę) itd., itp. Biorąc pod uwa
gę te kryteria, można zakwe
stionować także wiele herbów

miast i gmin wchodzących w

skład powiatu Olkusz.

Zacznijmy od „stolicy” po
wiatu. Herb Olkusza byłby pra
widłowy (w końcu niemal nie

różni on się od swego średnio
wiecznego pierwowzoru), gdy
by nie wstawienie doń królew
skiej korony, co jest niedozwo

lone (np. Kraków, który jest
miastem przecież zdecydowa
nie bardziej „królewskim”, swą

koronę umieścił nad tarczą her
bową). Przyjmując taki wzór

herbu w 1990 r. radni podjęli
decyzję wstawienia korony w

tarczę herbową, choć miejski
konserwator zabytków Jacek

Wilk ostrzegał, żeby tego nie

czynić.
Herb Bolesławia, zaprojekto

wany przez Wiesława Nadymu-
sa też czeka poprawka, gdyż po

pierwsze widnieje w nim nazwa

gminy, czego czynić nie wolno,
bo jest to jeden z „dogmatów”
heraldyki, że nie umieszcza się
nazw miejscowości, po drugie
- wstawiono weń nasze narodo
we godło Orła Białego, a jest to

niedopuszczalne. Kolory ujdą
„od biedy”, jednakowoż ze sty
lizowanego pieca hutniczego
powinno zniknąć cieniowanie,
którego w heraldyce się nie sto
suje.

Herb Klucz ma zły zestaw

kolorów (w rysunku dziewięć
siła nie zachowano zasady al-

ternacji, gdyż barwy liści tej ro
śliny - ciemnozielony i niebie
ski - zlewają się ze sobą), razi

KLUCZE

też socrealistyczne umiejsco
wienie kominów fabrycznych,
co było w zwyczaju lat 60-tych
czy 70-tych, ale teraz, zwłasz
cza w gminie chcącej zarabiać

na turystyce, jest nieporozumie
niem. Autor herbu p. Zygmunt
Maryszewski umieścił go do

tego wszystkiego w tarczy her
bowej o niespotykanym kształ
cie, czego też się powinno uni
kać.

Zastanawiająca jest wymiana
herbu w Sławkowie. Miasto to

miało swój stary herb, na któ
rym, jak przystało na biskupie
miasto, znajdowała się sylwet
ka biskupa w tiarze i z pastora
łem, po którego prawej stronie

widniał wiemy, przyjmujący bi
skupie błogosławieństwo na

klęczkach. Herb ten wyparty
został przez przyjęty znacznie

WOLBROM

później wizerunek piastowskie
go orła (czyli godła państwowe
go), z wagą i parą młotków w

szponach. Na piersiach orła

widnieje literka s

Wątpliwości wzbudza też herb

Bukowna, o udziwnionym
kształcie tarczy herbowej, po
rozdzielany aż na 6 różnvch

części. Trzy z nich są puste, w

jedną wstawione jest godło pań
stwowe, w inną młotek.

Bez zarzutu wydają się być
herby innych okolicznych gmin
i miast: Wolbromia, Pilicy, Żar
nowca, Skały. Pewnie stało się
tak dlatego, że nikt przy nich

zbytnio nie „kombinował” w

ostatnich latach. Ciekawe co na

to wszystko władze gminne. Z

rozmów, które przeprowadzili
śmy wynika, że często nikt nie

zdaje sobie z tego wszystkiego
sprawy. Pytany przez nas np.
były wiceburmistrz i członek

Zarządu Miasta Olkusza Marek

Dąbek był przekonany, że herb

miasta, który od kilku lat

umieszcza się na niemal wszyst
kich firmowych drukach, jest
prawidłowy. Podobnie zareago
wała sekretarz miasta Ewa Ba-

życka. A tu taki ambaras... Do

innych gmin nie dzwoniliśmy,
żeby samorządowców nie fra
sować.

Olgerd Dziechciarz
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OLKUSZ._________________________________

Górnik szewcem
Wywiad z Dariuszem Fitem, Olkuskim
szewcem.

Z wykształcenia jest górnikiem, cztery lata

pracował „na dole” w Kazimierzu
Górniczym, a pracę szewca rozpoczął pięć
lat temu.

- Gdy rozpoczynałem pracę szewca , niczego w tym warsztacie nie posiada
łem. Trzeba było dorabiać się od przysłowiowego gwoździa , a i obecnie ,

gdy warsztat jest w miarę dobrze zagospodarowany , dobrobytu nie posia
dam , bo zarobki pozwalają jedynie na poprawne utrzymanie rodziny. Nic

dziwnego , że młodzi nie gamą się do tego zawodu , do tej pracy.

Okazuje się , że współczesny szewc jest jednocześnie kaletnikiem i kraw
cem....

- Trzeba brać wszystkie reperacje , które ludzie przynoszą, bo inaczej trudno

się utrzymać z samych napraw obuwia , a naprawy te są często dość kłopo
tliwe , ponieważ producenci wytwarzają w zasadzie buty do jednorazowego
użytku , które gdy się zepsują , są mało przydatne do oczekiwanej przez
klienta rekonstrukcji.
Najczęściej przychodzą do mnie ludzie oszczędni i o niskich dochodach ,

których nie stać na kupno nowego obuwia.

Nie jest to też praca lekka i połączona tylko z przyjemnymi przeżyciami w

kontaktach z ludźmi.

- Już się przekonałem , że jest to ciężki zawód , a decydujące są tu bardzo

często stosowano kleje , które zatruwają układ nerwowy i atakują układ

oddechowy , szczególnie oskrzela. Jeżeli nie zadba się o właściwą klimaty
zację i wentylację , to praca ta może doprowadzić nawet do zgonu lub prze
wlekłej choroby. Nie bez znaczenia są też reakcje ludzi: jedni są zadowoleni

, inni kapryszą , jedni są nastawieni pozytywnie , a inni negatywnie ; jedni
przychodzą , aby skorzystać z usługi , a inni aby popsuć nerwy szewca . I

chociaż tych pozytywnych zjawiskjest zdecydowanie więcej, zdarza się , że

po wyjątkowo trudnym dniu jestem bardziej zmęczony niż górnik dołowy
po dniówce.

Pan Dariusz z pewną ostrożnością mówił o przyszłości:
- Myślę o tym jak długo moje zdrowie pozwoli mi pracować w tym zawo

dzie... A lubię ten zawód , lubię pracować dla ludzi z którymi stykam się
bezpośrednio , z którymi mogę rozmawiać. Chcę długo pracować , chociaż

szewc nie ma zbyt wiele czasu dla rodziny. Na szczęście moja żona Alicja ,

która także pracuje zawodowo , potrafi zadbać o ciepło rodzinne i potrzeby
dwojga małych dzieci.

Tekst ifoto : Bolesław Huras

INTERWENCJA
OLKUSZ

Przy ul. Rabsztyńskiej
stoi wyglądający na

opuszczony dawny
budynek stacji
transformatorowej.
Piętrowy budyneczek
wybudowany
prawdopodobnie w latach

50-tych nie spełnia, już
swej roli - zastąpiła go
wzniesiona obok,
brzydsza budowla.

Stary budynek pozostawiono „sobie a

muzom”. Wszystkie drzwi są otwarte,

każdy może wejść i np. zabrać się za de
montowanie na złom pozostawionych
wewnątrz sprzętów (vide foto). Miejsce
upatrzyli sobie także okoliczni pijacz
kowie, którzy znaleźli tu osłonę przed
wiatrem i deszczem w trakcie spożywa
nie swych codziennych dawek C2HSOH.

Dodatkowo niepokój budzi jedynie fakt,
że budynek i pobliski słup wciąż połą
czone są drutami. Aż strach pomyśleć,
czy to wszystko nie jest czasami podłą
czone do prądu...

A może by tak Zakłady Energetycznejed
nak założyły w budynku jakieś kłódki.

/Tekst ifoto O/

KLUCZE____________________________________
W kluczewskim Klubie Seniora można powspominać,
posłuchać poezji, organizować imieniny, imprezy
okolicznościowe oraz gry i zabawy towarzyskie.

OSTATKI

W poniedziałek , 15 lutego w udostępnionym przez GOKSTiR

świetlicy , która jest stałą „bazą „ kluczewskich seniorów-zorga-
nizowano Ostatki w czasie których obok stosownego poczęstun
ku , można było posłuchać piosenek i muzyki , brać udział w grach
i zabawach towarzyskich. Niektóre panie zadbały także o zabaw
ne makijaże i stroje . Nie brakowało spontanicznej radości , pod
grzewanej szczerą życzliwością i swoistą atmosferą tego „ostatko
wego” spotkania.

Inform. Ifoto :B. Huras.
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Absolwentka Politechniki Śląskiej
(specjalność mat. metody w ekonomii i

zarządzaniu) - szuka pracy, b. dobra

znajomość obsługi komputera, prawo
jazdy kat. B, tel. 642 73 25

Chałupnictwo Koperta zwrotna. Skr.

poczt. Nr 2, 32-300 Olkusz 1

Zatrudnię kosmetyczkę.
Tel. 642-23-77 do 9.00, po 21.00

Dodatkowa praca związana z reformą
ubezpieczeniową.
Tel. 64-24-198 po 15.00
"

Zatrudnię pielęgniarkę, krawcowe lub
szwaczki z grupą inwalidzką.
Tel. 643-32-89, od 9.00-15.00

Pilnie poszukuję dowolnej pracy, może

być chałupnictwo, ukończony kurs

spawacza gaz. + Co2, paszport, 28 lat,
dyspozycyjny. Olkusz, Sikorka 57.

Przyjmę operatora Dźwigu Samocho
dowego, tel.032/644-72-25

Operatywni - Biznes tel.032/6156214,
601/834461

Centrum Ubezpieczeniowe, Olkusz, ul.

Bylicy 1 przyjmie do pracy w biurze

osobę w wieku do 30 lat, wykształcenie
min. średnie, tel. 641 23 65 w.46

Inżynier budownictwa lądowego
uprawnienia budowlane, nadzór,
kosztorysy, podejmie pracę Olkusz, ul.

Krasińskiego 8/25.

Absolwentka Liceum Ekonomicznego
ze znajomością podstaw księgowości
(ukończony kurs), dyspozycyjna
czasowo, podejmie pracę od zaraz na

terenie Olkusza i okolic,
tel. grzeczn. 643 02 67

USŁUGI
■ PEŁNY ZAKRES USŁUG OKULI

STYCZNYCH (W TYM SOCZEWKI,
PŁYNY) W GABINECIE „MEDYK”
tel.643 52 02 lub 601 542 119

■„AR” - REMONTY BIEŻĄCE,
KAPITALNE, kafelkowanie, suche

tynki, gładź, panele ścienne, podłogowe,
malowanie, tapetowanie, Olkusz, ul.
Strzelców Olkuskich 7A/28,
tel. 754-66-54

MASAŻ LECZNICZY - również w

domu pacjenta Olkusz, ul. Długa 2, tel.
643-24-74

Naprawa wersalek, tapczanów, foteli,
mebli, stolarki u klientów. Tel. 641 19 53

DEKOR - remonty mieszkań, biur,
sklepów: kafelkowanie, gładzie gipsowe,
sufity napinane systemem DPS, panele
ścienne i podłogowe. Faktury VAT -

tel.641 20 62, 643 33 30
• TELEFONY GSM PROMOCYJNA

SPRZEDAŻ U KLIENTA - RÓWNIEŻ
BEZABONAMENTOWE, TEL.
0603189357

OSK NOWY - kurs nauki jazdy kat. B,
rozpoczynamy wykłady, jazdy Punto w

szkole Nr 5 Olkusz. Informacje tel.

6431912, 6430055 wieczorem i w

sklepie Jaspis RTV. 480 - raty, Zaprasza
my

Przeróbki pierzyn na kołdry, gremplo-
wanie wełny, jaśki z anilany. Transport
gratis, tel. 6422010

„RENAULT” - sklep z częściami
zamiennymi, Olkusz, ul. K.K. Wielkiego
(na przeciwko byłej Stylowej), tel. 641-

37-45, 0-601 892 506

KOMPUTEROWE PRZEPISYWANIE
TEKSTÓW: KOREKTA STYLISTYCZ
NA. Tel. 643-42-29
" NAPRAWA PRALEK AUTOMA
TYCZNYCH i innego sprzętu zmechani
zowanego, A. KOTAS, ul. Tuwima 3/23,
Olkusz, tel. 643 41 46.
” HERBALIFE - produkty 032/

6156214, 0601/83 44 61

Malarstwo, rzeźba, starocie - skup,
sprzedaż, komis. Olkusz, ul. Długa 2, tel.
643-24-74

' TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA
NIEMIECKIEGO Krystyna Adamus

„LINGUA” ul. K. K. W. 43 (obok
sądu),tel: 6431931, 643 41 50

PIANINA, fortepiany, akordeony-
naprawa, strojenie, renowacja, wycena,
tel.643-28-87

■ JĘZYK NIEMIECKI - TŁUMACZE
NIA TEL: 643-41-50, 643-19-31

Salon fryzjerski Marzena Loch -

Olkusz, Kościuszki 14, zaprasza od 9.00
do 17.00, sobota 8.00-13.00,
tel. 641 37 27

• ZAKŁAD KAMYK - BUDOWA
KOMINKÓW, OBUDOWA WKŁADÓW
KOMINKOWYCH, tel. 644 71
14

• „DARGIPS” SUCHA AKUSTYCZNA
BUDOWA adaptacji poddaszy, ścianki

działowe, sufity podwieszane, boazerie i

podłogi panelowe, oprawa okien, gładź
gipsowa, suche tynki, 32-300 Olkusz, ul.
Jesionowa 17, tel. 6430182

AEROBIC - Hala Sportowa, Olkusz.

Wtorki, czwartki 18.45

Kompleksowe sprzątanie mieszkań,
biur, czyszczenie wykładzin, dywanów i

tapicerki samochodowej, tel. 6422216

Kredyty gotówkowe „Prosper-Banku”,
Olkusz, ul. Rzemieślnicza 2, tel. 0 603
302 753

Videofilmowanie, cyfrowy montaż,
stereo, Hi-Fi (dojazd gratis), tel.
6424315.

Wyrób pieców węglowych CO, z

obiegiem labiryntowym ocieplane lub
nie. Osiek 34, tel.(032) 6427397

„CEKAZ” wykonuje ogrodzenia,
bramy, balustrady, wiaty, konstrukcje
reklamowe i inne ślusarsko-tokarskie.
Wierzchowisko 155A lub Olkusz, Al.
1000-lecia 9/13, tel. 643 35 08 -

wieczorem.

WYKŁADANIE łazienek, schodów,
tarasów z płytek ceramicznych, greso-
wych, marmurowych itp. Obkładanie

elewacji klinkierem itp. Roboty wodno
kanalizacyjne. Rachunki VAT, Olkusz, ul.
Ar. Krajowej 12/78, tel. 643 33 86

VIDEO - „COMBO” - Videorejestracja
S-VHS, Stereo HIFI, montaż, oprawa
komputerowa, tel.035 643 21 95

VIDEO - realizacje filmowe, montaż.

Tylko dla wymagających. Zespól
Filmowy PROFART, tel. 641 20 62,
643 33 30

DEKOR - remonty mieszkań, biur,
sklepów: kafelkowanie, gładzie gipsowe,
sufity napinane systemem DPS, panele
ścienne i podłogowe. Faktury VAT -

tel.6413170

„OKNOROLL”, ocieplanie budynków,
Siding, obniżka 5%, Warsztat 267 44 96,
Olkusz, 643 20 09.

Kompleksowe remonty mieszkań -

tanio i solidnie. Tel. 642 01 47

Pianina, akordeony - naprawa,
strojenie, renowacja, wycena, tel. 643 28
87.

Tłumacz Przysięgły Języka Niemiec
kiego, Krystyna Adamus, „LINGUA”, ul.
K.K. Wielkiego 43 (obok sądu), tel. 643

1931,6434150
■ELEKTROINSTALATORSTWO w tym

domofony - montaż i naprawa, VAT.
tel.6432115

Telefony GSM promocyjna sprzedaż u

klienta - również bezabonamentowe, tel.
0 603 189 357

Energooszczędne systemy grzewcze,
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 1, tel.
6430806

Ubezpieczenia indywidualne - III filar,
Informacje od A do Z, teł. 641 26 93

Atestowane haki holownicze, Olkusz,
ul.Piłsudskiego 12A, tel. dom. 0 32
6430489
- JĘZYK NIEMIECKI - TŁUMACZE
NIA. tel. 6434150, 643 19 31

Tłumacz przysięgły języka francuskie
go mgr Jadwiga Młynarska, tel. 641 26

75, Olkusz, Orzeszkowej 12/4

KUPIĘ-SPRZEDAM
Drzwi do Forda Sierry sprzedam +

inne części 32-332 Bukowno, ul.

Wodąca 16A

Sprzedam ladę chłodniczą, półroczną,
gięta szyba, szer. l,8m, stan idealny.
Tel. 6412156

Sprzedam Daewo Tico r.96 cena

15800 zł i Proton 415GLS r.96 cena

32000 zl.

SKODĘ FELICJĘ 1,3LXI, 97 r. kombi,
28000 km, 23000 zl, tel. 032/2672213,
0601/487040

Sprzedam garaż przy ul. Osieckiej,
tel.6411266

Sprzedam suknię ślubną 450 zl +

welon. Witeradów 6a

Sprzedam kurtkę skórzaną 3/4 brąz
b.m. używaną. Witeradów 6a

Do sprzedania suknia ślubna rozm.

38/40. Tel. (012) 283-52-20, (032) 641-
26-33 .

Sprzedam 20 m3 drzewa (świerk,
sosna) Dłużyce tel. 643 19 69

• TANIO WĘGIEL „KAZIMIERZ
JULIUSZ” przywiozę (0501) 966 578

Sprzedam pralkę automatyczną
POLAR, sprawna, 150 PLN 643-43-06

Sprzedam gospodarkę wraz z zabudo
waniem w Suloszowie II. Wiadomość
Kosmolów 182

Sprzedam 180 sztuk eternitu niskofali-

stego. Cena do uzgodnienia. Telefon
641-32-52

OKAZJA! Sprzedam komputer PC
Pentium 150, monitor kolor 14, HDD 2,1
GB, CDROM, grafika S3 Virge 3D 2 MB,
32MBSDRAM10ns-cena1600zl-
tel. 641-31-21 .

Sprzedam POLONEZA 1,9D rok p.
1992, 123 tyś.km. tel. 603 239 792

OKAZJA: sprzedaż betoniarek 1001 -

cena 1000 zl, 1501-1300zl, 2001-1400zl,
oraz innych maszyn rolniczych. Możli
wość transportu do klienta. Nr tel.090
561 770

Kupię kineskop kolorowy, lub

uszkodzony telewizor z pilotem, tel.
641 35 25

Sprzedam Volkswagen Golf 1,6
benzyna, rocznik 1977. Bolesław, ul.
Główna 85B

Poszukuję stałego odbiorcy pościeli z

kory. Tel. 0604 204 831

BROS.S - OKNA
Krzeszowice, ul Kościuszki -44/ w Banku PKO /

tel. 0-12/282 2-4- 92, czynne otl 10.00-1**7.00

przedstawiciel handlowy
DFB N iepołomice

-pomiar w tłom a klienta, -transport bezpłatny
-wysoki standard wykończania zamontowanych okien

okna można oglądać w pawilonie PARTNER

STUDIO
OLKUSZ RYNEK 30

tel. 641 33 86

OFERUJEMY:
- odbitki amatorskie

w 1 godzinę
- zdjęcia ślubne i

okolicznościowe
- portrety
-zdj. legitymacyjne

dyplomowe
- zdjęcia na porcelanie
- aparaty fotograficzne
- ramki, albumy, filmy

NIERUCHOMOŚCI
Kupię plac pod garaż, lub pomiesz

czenie do remontu. Tel. 641 35 25

Sprzedam działkę budowlaną 480 m2,
Wolbrom, ul. Fabryczna , tel. 644 74 70

Zamienię M4 z garażem na dom w

Olkuszu (najlepiej Kamyk). Tel. 643 46
74

Wynajmę cztery pomieszczenia na

gabinety lekarskie, biuro itp.w Wolbro
miu, Rynek 7, I piętro, tel. 644 74 05

SERDECZNOŚCI
Brak mi słów, by powiedzieć, jak

wiele dla mnie znaczysz, ale ty znasz

mnie i wiesz że moje serce jest zawsze

blisko Ciebie !!!

Mój kochany skarbeczku, zgrabny
tyłeczku. Najlepszego w dniu Walentego.
KOCHAM CIĘ !!! - „K”

Zobaczyłem Cię przypadkiem,
przypadkowo Cię poznałem, no i całkiem

przypadkowo, Ciebie tylko pokochałem
RÓŻNE
Matematyka - przygotowanie testów i

egzaminów do szkól średnich, tel.
6431969

Bilety lotnicze, przewozy autokarowe
CAŁA EUROPA Z OLKUSZA !!!.

„ILKUS” Rynek 20, tel./fax 032/ 643 15
• SKLEP „PŁYTKI CERAMICZNE”-

PRZENIESIONY z ul. Kolejowej na ul.

Niepodległości la w BUKOWNIE.

Czynne od poniedziałku do piątku w

godz. 11.00-16.00

wujostwa
OLKUSZ, ul.Slawkowska 5,

"MEDYK”

Lekarz Janusz Izdebski
specjalista radiolog

GABINET CZYNNY

Środa 15°° - 17“

Sobota 9“’ -1 2“

Wtorek 1 14'w -16C0
Piątek I na te dni po uprzednim 1

ustaleniu terminu wizyty tel. 641 27 69
-------------------------------- —-----

—___________ /
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Krzysztof Kluczewski
LEKARZ STOMATOLOG

OLKUSZ, ul. Fr. Nullo 26
0-32 643-27-37 w.35

poniedziałek, wtorek, czwartek:

od 15.00 do 18.00

sobota: 8.00 -10.00

PRYWATNA

PRAKTYKA

LEKARSKA

lek. med. ZDZISŁAW

HALICKI

chirurg urazowy - ortopeda

32-300 OLKUSZ

ul. Bylicy 1

tel. (0-35) 643-27-37 w. 40

SPECJALISTYCZNA
PRAKTYKA
LEKARSKA

lek. med. Jarosław
Szczurek

specjalista chorób noworodków

pediatra

32-300 Olkusz
ul. Piłsudskiego 14a
tel. 643 02 47

Zakład Opakowań Foliowych
Małkowski Władysław

Olkusz ul. Okrzei 6 tel. 643 33 94

oferuje:
* worki foliowe LD i HD - różne

wymiary
* reklamówka LD i HD oraz im

port z nadrukiem
* worki foliowe LD i HD do pak.

pieczywa
* worki LD - na kiszonki
* worki śmieciowe LD i HD

CENYHURTOWE

PRODUCENTA

ZAKŁAD OPTYCZNY
Olkusz

ul. K.K . Wielkiego 12 (budynek PSS I piętro)
- realizacja recept okularowych
- duży wybór atrakcyjnych

modnych opraw korekcyjnych
- płyny, tabletki do pielęgnacji

soczewek kontaktowych
czynny:
ponie ia ek - pi tek 9.00-17.00

sobota 9.00 -13.00

Specjalista chorób oczu z Krakowa
Jolanta Hess

- komputerowe badanie wzroku
- dobór okularów i szkieł kontaktowych
- badania kierowców ipracujących na

wysokości
- badanie konsultacyjne (np: dno oczu)

PRZYJMUJE: wtorek 10” -17”, środa 10" -16“
sobota 10“ -14"

Hotel Olkusz, pok. 412

0326433613wewn.412,0603796709

OŚRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO

TRAKT
32 -300 OLKUSZ

ul.K.K. Wielkiego 24

(D.H. SKARBEK)
tel. (032) 641-34-71

tel.kom. (0602) 222 817

6/V0

PWC

L
f'£stą

W ciągu 17 lat wyszkoliliśmy około 4.000

kierowców. Jako pierwsi w rejonie Olkusza

wprowadziliśmy do nauki jazdy samochody:
Fiat CC, UNO, Ford FIESTA.

Zawsze stosujemy 60 minutowe - pełne godziny
nauki jazdy. Posiadamy plac manewrowy

o powierzchni 1200 m2 .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NA ROZPOCZĘCIE KURSU kat.”B”

26.ll i 5.lll.99r

Zapisy i informacje: biuro (Skarbek)

Dr Grzegorz Mocny
Chirurg

Asystent I Katedry Chirurgii Ogólnej
Collegium Medlcum UJ w Krakowie,

ul. Kopernika 40

•schorzenia trzustki, wątroby,
przewodu pokarmowego, tarczycy

.płaskostopie

.wizyty domowe

tel. 0 -604 503 799

PUB-RESTALRANT

JOKER
Czynne:
od 12m-23°°, soboty do 3“

Zapraszamy na
- ku/elek pitna te ciepłym klimacie'

- dobrą kuchnię:

dania obiadowe, specjały piwne
- nastrojowa muzyka

li/ co solotc
’

Pr-o/KOcfa PS

organizujemy: co trzecie piwo GRATIS!!!

Olkusz, ul. Króla K. Wielkiego 65, Pawilon "PIUS" I piętro

“CIIJCI1 HALA”

zaprasza na

od

22 lutego
1999 r.

TANIE NOWE KSIĄŻKI
wydawnictw: AMBER, ZYSK, REBIS,

Prószyński, DA CAPO i in.

Powieści obyczajowe, sensacyjne,

fantasy, SF, kryminały, romanse, lektury,

kucharskie, bajki i in. - cenyjuż od / z/.

OLKUSZ - RYNEK, sklep GRAF (II część)
V--------------------------- -------- -------------------------- /

Punkt przyjęć ogłoszeń do

Przeglądu Olkuskiego.
A66MC3A RWMW S.6.
42-533 SŁAWKÓW, ul. Rynek 9, tel./fox(0 32) 293 1110

MEBLE

Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 24 tel. 032/641-22-24
Olkusz, Al. 1000-leda 15 tel.032/643-19-54
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MUZYKA
Lista 10 najlepiej
sprzedających się płyt w

sklepie muzycznym PLAY
w Olkuszu:___________
1. Ścieżka dźwiękowa „Ogniem
i mieczem”

2. Składanka - Dziewczyna 4

3. T. LOVE - „BEST.LOVE”
4. THE OFFSPRING - „Ameri-
cana”

5. Składanka - „POP TOP 2”

6. KULT - „Ostateczny krach

systemu korporacji”
7. Składanka - „Popcorn Hits

vol. 6”

8. Składanka - „Techno Beats

vol. 4”

9. CHER - „Bełieve”
10. CYPRESS HILL - „IV”

ZEBRAHEAB - „WASTE GF
MINO” (Columbia)

ZEBRAHEAD to żywy przykład na

to, jak chcąc być na siłę oryginalnym,
można stać się wtórnym. Kolesie mio

tają się po różnych stylach muzycz
nych niczym słoń w składzie porcela
ny. Jest tu trochę ciężkiej gitary, funky,
popu, a każdy kawałek wygląda w ten

sposób, że piosenkarz rapuje zwrotki,

by w refrenie zajechać melodyjnym
śpiewem niczym OFFSPRING. Na pły
cie nie ma wyróżniającego się kawał
ka, gdyż wszystkojest wymieszanejak
groch z kapustą.

UNKLE - „PSYENCE
FICTION”

Dać mi taką płytę do recenzji, to

tak, jakby małpie dać zegarek. W

ogóle nie wiem z czym to zjeść. Jest

tu pełno tzw., nowych brzmień, prze-

sterów, pełno różnych dziwnych ryt
mów. Dla mnie to taki brat bliźniak

„Hello Nasty” BEASTIE BOYS. Naj
lepiej samemu posłuchać.

HAMMERFALL - „Legacy
of Kings” (Metal Mind)

Pamiętam jak za szczenięcy, h lat

nałogowo zasłuchiwalem sic w ka
pelach typu IRON MAIDBN czy
HELLOWEEN. Później córa' iza-

dziej, a jeszcze później to już tylko
okazyjnie. I nagle wpadla mi w łap
ska druga płyta szwedzkiego HAM
MERFALL .1 .... znów muszę tego

posłuchać minimum raz dziennie.

Gostki w ogóle nie silą się na choć
by pozory oryginalności. Zrzynają z

kapel metalowych lat 80-tych aż

miło. I fajnie. Słucham tego z wielką
przyjemnością. Perkusista wybija
zdrowy dość szybki rytm, gitarzyści
atakują niczym jazda konna, chóral
ne melodyjne zaśpiewy i nawet nie

przeszkadza mi wokalista chociaż

śpiewa jakby go ktoś trzymał za ge
nitalia. Szczególne wrażenie zrobił

na mnie kawałek „At the end of the

rainbow” który do złudzenia przy
pomina Accept za najlepszych cza
sów. Warto posłuchać.

OPETH „My arms, your
hearse” (Mystic prod.)

Już sama okładka mówi nam co się
możemy spodziewać po OPETH. Za
puszczam i od razu w moim domu po
wiało grozą. Od czasu do czasu zdro
wo jest posłuchać sobie takiego nastro
jowego Black metalu. Dużym plusem
krążka jest to, że stanowi jakby jedną
całość. Przerw między utworami nie ma

lub są ledwie zauważalne.

Drugim dużym plusem jest fakt iż

wokalista nie ryczy jak zarzynana

Świnia tylko normalnie śpiewa, a że

ma głos przyjemny to stanowi świet
ne uzupełnienie podniosłego nastro
ju muzyki. Najlepiej słuchać tego

późną porą dnia i od razu w całości.

Grzegorz Trepka

Ronin

W Paryskiej kafejce spotyka się gru
pa kilku mężczyzn, którzy się nie zna
ją. Są to paramilitarni najemnicy wy
najęci przez irlandzkich terrorystów
w celu przechwycenia za sowitą za
płatą metalowej walizki. Najpierw
muszą kupić broń od serbskich han
dlarzy, potem jadą do Nicei, by wy
rwać cenną zdobycz. Akcja przenosi
się następnie do Francji i wraca do

Paryża, gdzie dochodzi do starcia z

rosyjską mafią, również zainteresowa
ną tajemniczym bagażem. Finał od-

daje walizką we właściwe ręce, lecz

nigdy nie dowiemy się, co jest w środ
ku. Bo i po co, bohaterom chodzi tyl
ko o zarobek. Choć poza atrakcyjny
mi scenami pościgów, strzelanin, czy

zagrywek złoczyńców, profesjonali
stów w filmie nie zobaczymy nic wię
cej, to jest w tym pewna zaleta, twór
cy wyszli z założenia, że skoro widz

nastawia się na czyste kino akcji, to

nie powinni zaśmiecać swojego dzie
ła zbędnymi dodatkami. Nie znajdzie-
my tu ani wątków zemsty, polityki,
czy miłości, to twarde kino wyprane z

emocji. Reżyser John Frankenheimer

nie chce tracić czasu na analizę wnę
trza postaci, intryga i psychologiajest
tylko uprzejmym pretekstem, żeby
widzowie nie wypadli na głupków
wpatrzonych w pościgi samochodów.

Równie uprzejmie dziękuję im za tak

wspaniałomyślny gest.

Zabójcza broń 4

Richard Donner po raz kolejny
postanowił wskrzesić akcji słynny
duet policyjny. Tym razem zupełnie
przypadkowo wplątują się w intrygę
z japońską mafią. Odbijając transport

nielegalnych uchodźców dość po
ważnie krzyżują plany Yakuzy, co

jak wiemy nieuchronnie prowadzić
musi do poważnej zwady. Oczywi
ście panowie Gibson i Glover nie roz
czarowują nas, pełni niekonwencjo
nalnych pomysłów potrafią z każdej
opresji wyjść ze swoistym rubasz
nym humorem. W filmie pojawia się
oczywiście Joe Pesci, który swoją
charakterystyczną rolą dopełnia cią
głości serii. Do ciekawostek najnow
szej Zabójczej broni zaliczyć z pew
nością można fakt, iż duży nacisk

kładzie ona na podeszły już nieco

wiek swoich bohaterów. W kulmina
cyjnym momencie nawet brawuro
wy zazwyczaj Riggs waha się czy

aby nie powinien zrezygnować, za
siąść za biurkiem a ganianie po uli
cach pozostawić młodej gwardii.

Poza tym, w filmie optymistycznych
akcentów nie znalazłem, powiela
dość już zużytą konwencję daleko

mu do przebojowości pierwszej, czy

nawet drugiej części.

Północ w ogrodzie dobra
i zła

Fakt, że reżyserem tego filmu jest
Cłint Eastwood pozwala spodziewać
się, o zgrozo, nie westernu, twardego
filmu sensacyjnego, lecz ckliwego me
lodramatu. Tym razem nieśmiertelny
Clint, zadziwia jednak po raz kolejny.
W niesamowitym, nierealnym Savan-

nah, umieszcza historię arystokraty,
Jima Wilsona (Kevin Spacey), handla
rza antykami, który zastrzelił szanta
żującego go kochanka. Sprawą intere
suje się nowojorski dziennikarz, Kel-

so (John Cusack). Motywy Wilsona,

jak i jego zachowanie stają się z cza
sem coraz bardziej niejasne. Jego kłam
stwa, zafałszowana osobowość, dosko
nale wplatają się w atmosferę nuwory-

szowskiego miasta. Opowieść ta dopro
wadza nas do wniosku jak trudne, a

właściwiej ak niemożliwejest przenik
nięcie motywów ludzkiego działania.

To doskonale wysmakowana, dzieją-
ca się w atmosferze irracjonalizmu, hi
storia, a raczej portret ludzi i świata

amerykańskiego południa.
ŁS

Wszystkie recenzowanefilmy
pochodzą z wypożyczalni przy ul.

Króla Kazimierza Wielkiego.

KONKURS FILMOWY

W JAKIM FILMIE VIDEO ZA
GRAŁ OSTATNIO ROBIN WIL
LIAMS? NAGRODĄ JEST DAR
MOWE WYPOŻYCZENIE FILMO
WEJ NOWOŚCI, ZAPRASZAMY Z

GAZETĄ I ODPOWIEDZIĄ DO

REDAKCJI.

WYPOŻYCZALNIA
KASET VIDEO

VIDEO-HIT
Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 25

poniedziałek-sobota 10-21

niedziela 10 - 20
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Koncert U.K. SUBS
Niedawno gościł w Polsce legendarny zespół grający

punk rocka - U.K. SUBS. Była to już druga wizyta
„Angoli”. Jakby kto nie wiedział, po raz pierwszy byli
u nas w 1983 r., będąc równocześnie pierwszą kapelą
punk, która u nas koncertowała. Niestety, jako
ówczesny dziesięciolatek, miałem znikome szansę,

aby ich posłuchać. Dziś zobaczyć ich koncert, to był
niemal mój obowiązek.

Tak więc skromną grupą wybrali
śmy się 7 lutego do katowickiego
„Mega Clubu”. Oprócz nas z Olku
sza nie zauważyliśmy nikogo więcej,
byli jeszcze tylko nieliczni ludzie z

Klucz i Wolbromia. A ci, którzy nie

wzięli udziału w koncercie, niech ża
łują! Bilet na imprezę kosztował za
ledwie 15 zl, więc był tańszy od ki
nowego na „Ogniem i mieczem”.

Niezły kwas.

Jako pierwsi zagrali „ślunskie pi-
joki” z 7 Godzin Snu, ale nie ma za

co ich chwalić, grają tak jak grali,
czyli nijako. Warto w tym miejscu
wspomnieć o publiczności, którą sta
nowili pól na pół punki i skinheadzi,
ale obyło się bez jakichś głupich
podziałów i wszyscy bawili się w

zgodzie. Prawdę powiedziawszy
dzięki łysym nie było jakiegoś bie
gania w kółko, tylko porządne pogo,

jak Bozia przykazała, a hasełka typu
„Bóg, honor, ojczyzna”, czy durne

„Polska dla Polaków” nie były tego
wieczora w modzie.

Co do U.K.SUBS niech każdy so
bie wyobrazi gości nie pierwszej
młodości, a wymiatających jak ja
kieś młode szczawie. Na czele tej for

UWAGA!!!

KONKURS MUZYCZNY

Pierwsza osoba, która przyjdzie do redakcji „Przeglądu Olku
skiego” i odpowie na pytanie: Kto skomponował muzykę do fil
mu „Ogniem i mieczem”? otrzyma w prezencie kasetę - niespo
dziankę ufundowaną przez:

Sklep Muzyczny „PLAY” mieszczący się przy ul.

Górniczej w Olkuszu.

macji stoi Charlie Harper - gość oko
ło sześćdziesiątki o siwych włosach,
lekko tylko zafarbowanych na zie
lono.

Perkusiście już włosy powypada
ły i jedyne gitarzysta i basista jako
tako się trzymają „w tej materii”. Na

program koncertu złożyły się kawał
ki z całego, blisko 25 letniego okre
su działalności kapeli, a kulminacja
nastąpiła przy „War head”, kawałku,

który był chóralnie zaśpiewany przez

całą publiczność. Subsi grali przez

blisko 2 godziny, czyli standard. Na

koniec może jeszcze o samych mu
zykach.

Fajnie jest oglądać gości, którym
mimo wieku granie sprawia tyle rado
ści. Zero gwiazdorstwa, a przecież to

właśnie oni wnieśli do muzyki co naj
mniej tyle, co Rolling Stones czy Pink

Floyd. Pod koniec imprezy mieliśmy
niezły ubaw, kiedy Charlie zszedł na

dół, do baru, aby sobie kupić jakąś
koszulkę, ale nic z tego nie wyszło,
gdyż nie wziął ze sobą ... okularów.

Miejmy nadzieję, że chłopaki nie

każą na siebie czekać następne 15 lat,
bo mogę tego nie dożyć.

Grzegorz Trepka

OFERTA KOMISU
„IZABELL” , 32-300
Olkusz ul.SKładowa

(plac przy dworcu PKP)
1. FIATCC704’97 15.200 zł.

2.FIATCC704'9412.300 zł.

3.FIATCC704'93 10.900 zł.

4. FLAT 126 '88 3.100 zł.

5. FIAT 126 (elegant) '96 8.500zł.

6. FIAT 126 '94 7.500 zł.

7. POLONEZ ’96(gaz) 14.600 zł.

8. POLONEZ ’9613.200zł.

9 .POLONEZ GLI '95 11.800 zł.

10.POLONEZ '94 10.100 zł.

11. POLONEZ ’94(gaz) 10.800zł.

12. POLONEZ '92 7.800 zł.

13.FORD ESCORT '93 22.500 zł.

14. FIATTEMPRA'93 19.900 zł.

15.RENAULTCLIO '95 23.500 zł.

16. HYUNDAYPONY '91 13.800 zł.

17.OPELKADETT '85 10.000 zł.

18.OPELKADETT’91 16.800 zł.

19.FIATTIPO ’90(diesel) 13.800 zł.

20.SKODA 105 '822.800 zł.

21.SKODA FAVORIT’91 11.500 zł.

22.CITROEN ZX '94 20.400 zł.

OFERTA OŚRODKÓW
SZKOLENIA KIEROWCÓW

(prawo jazdy kategorii B)
l.O.S.K. RONDO ÓOO.OOzł.
2.O.S.K. KONSPEKT 550.00zł. - PRO
MOCJA DO KOŃCALUTEGO 480.00

zł!!!

3.O.S.K. TRAKT 550.00zł.

4.O.S.K. WŁODEK 550.00zł

5.0.S.K. MOTO FLASH 550.00 zł

(Sławomir Haberka)
Zima się kończy, zaczyna się gorący

okres dla właścicieli ośrodków szko
lenia kierowców.

Wiele osób właśnie teraz , w okresie

przedwiosennym decyduje się na zro
bienie prawajazdy.
Związanejest to z wieloma obniżkami,

Szymon z Olkusza jedzie do

Ameryki

jakie po okresie zimowego zastoju ofe
rują ośrodki . Oczywiście wiele osób

chce uzyskać prawojazdy przed okre
sem wakacyjnych wyjazdów, bo prze
cież po co tłuc się środkami komuni
kacji publicznej, jeżeli możnajechać
swoim własnym środkiem lokomocji.
Nasze olkuskie ośrodki szkolenia rów
nież pomyślały o udogodnieniach dla

chętnych do zdobycia tego niezmier
nie przydatnego uprawnienia. Wła
ściwie ceny kursów utrzymane są na

jednakowym poziomie. Również stan
dard nauki w każdym ośrodku jest
wysoki. We wszystkich ośrodkach

kurs trwa 20 godzin. Są to godziny,
które wykorzystujemy najazdy z wy
kwalifikowanym instruktorem.

Aby uatrakcyjnić swojąofertę O.S.K.

KONSPEKT udostępnia swój plac ma
newrowy każdemu kto chce douczać

się na własnym samochodzie, zupełnie
za darmo (oferta dla kursantów KON
SPEKTU). Oczywiście w każdym
ośrodku można wykupić dodatkowe

jazdy z instruktorem za ok. 25 zł za go
dzinę. W cenę kursu są wliczone rów
nież wykłady teoretyczne, w tracie któ
rych kursanci poznają podstawowe
przepisy ruchu drogowego.
Egzaminy odbywają się w wybranym
przez kursanta ośrodku egzaminacyj
nym (Kraków, Katowice, Dąbrowa
Górnicza). Najczęściej jest to ośrodek

egzaminacyjny w Dąbrowie Górniczej.
Każdy ośrodek w cenie kursu oferuje
swojego lekarza kwalifikującego do

zdobycia prawa jazdy. Same jazdy
odbywają się na coraz lepszych samo
chodach, co podnosi komfort nauki i

na pewno mobilizuje dojazdy bezko
lizyjnej.
Mam nadzieję, że wiele osób zdecy
duje się skorzystać z oferty naszych
ośrodków, co na pewno usatysfakcjo
nuje zarówno właścicieli tychże ośrod
kówjak i przyszłych kierowców.

/MP/

Zapraszamy do zabawy!

Skrzek w Baszcie
W sobotę, 20 lutego, o godz. 19.00, w olkuskiej Baszcie odbę

dzie się koncert legendy sTąskiego bluesa Jana „Kyksa” Skrzeka.

W programie prócz oczywistej uczty muzycznej planowane są licz
ne konkursy i atrakcje, wśród nich kupony na darmowe produkty
„Żywca”. Być może czeka nas też odsłonięcie „Żywego Bobra”.

Uwaga! Warto przynieść własny kufel.

UWAGA! Dla 5pierwszych Czytelników „Przeglądu Olkuskiego”, którzy
zjawią się w na sobotniej imprezie z egzemplarzami naszej gazety, szef

Baszty Maciej Włodarczyk obiecał duże, darmowe piwo.
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W „Polityce” z 23 stycznia 1999 (nr 4) w dziale „Fusy,
plusy i minusy” ukazał się mini-felieton Andrzeja
Wróblewskiego pt. „Język w tefałpe” poświęcony
modzie na wymawianie akronimów-skrótów nazw

organizacji czy przedsiębiorstw na wzór anglo-
amerykański np. NBA jako „enbiej”. Komentarz autora:

„Może są to tylko chwile słabości, bo przecież każdy
chciałby się pochwalić, że zna jakiś język obcy?”

A oto zakończenie felietonu:

„Jeśli w audycji sportowej Atlantic Division to Dywizja Atlantycka, to

rację miał Szymon z Olkusza, który wypełniając formularz wizowy w amba
sadzie amerykańskiej w rubryce „sex” napisał: urozmaicony.”

Jeżeli ktoś' z czytelników „Przeglądu Olkuskiego” zna bliższe szczegóły o

postaci Szymona z Olkusza, uprzejmie prosimy o kontakt z redakcją.

Jerzy Roś
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OLKUSZ
KINO:

UWAGA!

„OGNIEM I MIECZEM”

19.02 - 11.03. w dni powsze-

dniegodz. 16.00, 19.30 , sobo
ty i niedziele 12.00, 16.00,
19.30, seanse szkolne - 8.00,
11.30 „OGNIEM I MIECZEM”

poi.
IMPREZY:
19.02. godz. 18.00 OTWAR

CIE WYSTAWY MALARSTWA
ARTYSTÓW OLKUSKICH

(GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM

KULTURY W KATOWICACH)
26.02. godz. 9.30, 11.00

„FARFURKA KRÓLOWEJ

BONY”, SPEKTAKL TE
ATRALNY DLA DZIECI

BOLESŁAW
19.02. godz. 16.30 WIECZÓR

AUTORSKI JANINY KUBAŃSKIEJ,
GOK W KAŻDY PONIEDZIAŁEK O

9.00: WARSZTATY PLASTYCZNE

DLA DOROSŁYCH PROWADZI mgr
IWONA SKUPIŃSKA

BUKOWNO____________
18.02 Wystawa prac plastycznych

dzieci - MOK

23.02 Wystawa prac w skórze - Fi
lia Bór

24.02 Wieczór autorski Protazego
Cebo - MOK

SŁAWKÓW
21.02. - UWAGA ! Upływa termin

zgłoszeń do konkursu recytatorskie
go dla szkół podstawowych (kl.IV-
VIII). Warunkiem udziału w konkur
sie jest przygotowanie i zaprezento-

wanie dwóch utworów wierszowa
nych o dowolnej tematyce.

Przesłuchanie konkursowe, ogło
szenie wyników i wręczenie nagród
odbędzie się 24 lutego. Początek im
prezy : sala widowiskowa,

godz. 16.00.
22.02. godz. 17.00 WIECZÓR

AUTORSKI M. CZEKAJ
25.02. godz. 17.00 WIECZÓR PA

MIĘCI POŚWIĘCONY DANIELI

MACHNIK ( w trzecią rocznicę
śmierci)

UWAGATWÓRCY! Miejski Ośro
dek Kultury w Sławkowie zaprasza

do udziału w XV edycji konkursu li
terackiego pod nazwą „Wiosna Po
etycka”. Warunkiem udziału w kon-.

kursie jest nadesłanie na adres orga
nizatora jednego zestawu dwóch ni
gdzie nie prezentowanych utworów

w trzech egzemplarzach maszynopi
su. Utwory należy opatrzyć godłem;
to samo godło powinno być umiesz
czone na kopercie dołączonej do

utworów, zawierającej imię, nazwi
sko i adres autora. Prace należy nad
syłać na adres MOK do 10 marca

1999 z dopiskiem na kopercie: „XV
Wiosna Poetycka”. Ogłoszenie wy
ników, wręczenie nagród i prezenta
cja utworów odbędzie się 22 kwiet
nia 1999 o godzinie 17.00 w Sali Wi
dowiskowej MOK, ul. Młyńska 14 .

Adres, na który należy nadsyłać
utwory: MOK, ul. Młyńska 14, 42-

533

WOLBROM
W ŚRODY I SOBOTY OD GODZ.

20.00 DYSKOTEKI DLA MŁODZIE
ŻY

KINO „RADOŚĆ”:
19.02. godz. 19.00 „NEGOCJA

TOR”, USA

Lisla najlepiej sprzedających się książek w księgarni
przy ul. Kościuszki w Olkuszu:

1. H. Sienkiewicz - „Ogniem i mieczem”, różne wydania, cena od

11do88zł.

2. W. Czapliński - „Glosa do Trylogii”, 27 zł.

3. P. Coelho - „Na brzegu rzeki Piedry usiadł”, 22 zł.

4. P. Coelho - „Alchemik drzewa”, 22 zł.

5. P. Marsden - „Dom na Kresach”, 25 zł.

6. P. J. D’Adamo i C. Whitney, , Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi”, 25 zł.

7. J. Olczak-Ronikier - „Piotr” (książka o Piotrze Skrzyneckim), 38 zł.

8. M. Tombak - „Uleczyć nieuleczalnych”, 18 zł.

9. B. Wołoszański - „Straceńcy”, z cyklu Sensacje XX wieku, 40 zł.

UWAGA KONKURS!!!
Dla pierwszego Czytelnika „Przeglądu Olkuskiego”,

który przyjdzie do naszej redakcji z niniejszym
numerem P.O. i prawidłowo odpowie na pytanie: Jaki

kolor włosów miała Helena Kurcewiczówna? czeka

nagroda książkowa ufundowana przez Księgarnię przy
ul. Kościuszki.

SŁAWKÓW__________________

Barwa dotyku
Od 4 lutego do 9 kwietnia w Galerii Muzeum

Regionalnego w Sławkowie (Rynek 9) trwa wystawa
prac Danuty Grabki, niedowidzącej artystki rodem z

Zawiercia. Na wystawę składa się 38 prac malowanych
na szkle, 29 obrazów olejnych i 1 grafika.

Danuta Grabka jest z zawodu

pielęgniarką. Ponad dwadzieścia

lat temu zaczęła mieć problemy
z wzrokiem. Dziś widzi tylko
szczątkowo, ale oglądającym jej
obrazy, trudno uwierzyć, że ma
lowała je osoba tak potraktowa
na przez los. Pierwsze swe prace
Danuta Grabka wystawiła w 1995

roku (wystawa „Stany mojej du
szy” w Centrum Kultury Niewi
domych w Kielcach), od tego jej
prace można było podziwiać na

kilkudziesięciu wystawach. W

1996 r. za swe grafiki zdobyła I

miejsce w V edycji konkursu

„Barwa i kształt dotyku”. Prezen
tacja w Sławkowie jest pierwszą
jej wystawą na terenie powiatu ol
kuskiego.

Prócz prac p. Grabki w Muzeum Regionalnym można podzi
wiać także wystawy stałe: - Sławkowskie górnictwo, rzemiosło i

handel, - W lamusie Zygmunta Glogera, - Sławków w świetle wy
kopalisk archeologicznych. Muzeum zaprasza we wtorki i czwart
kiod10do14orazśrodyipiątkiod14do18.

/O/

Nowości wydawnicze

Nowy wiedźmin
Wszyscy, którzy choć liznęli lite

ratury science fiction, wiedza kim jest
Andrzej Sapkowski, facet, który w

dojrzałym już wieku porzucił nauki

ścisłe, by wziąć się za pisanie książek
z gatunku fantasy. Wiadomo czego się
spodziewać po tym stylu: pełno w nim

duchów, plątają się wiedźmy, wyłażą
z każdego kąta jakoweś poczwary,

smoki zionące ogniem, rycerze są

dobrze umięśnieni, takoż i większość
kobiet. Sapkowski zdołał jednak wy
chynąć ponad klasyczny już styl fan
tasy, stworzył własny świat, który po
trafi z werwą opisać, a czytelników
takjuż przyzwyczaił do swego wiedź-

mina Geralda, że nawet jeśli napiszę,
że daleko mu do takiego Tolkiena czy

Ursuli LeGuin, to i tak sprzeda swój
kolejny tom w nakładzie co najmniej
kilkudziesięciu tysięcy. Dlatego trudno mi uwierzyć w informację, że jest to

tom V i ostatni. Wiadomo, nie zarzyna się kury, która znosi złote jajka...
Andrzej Sapkowski, „Panijeziora”, tom Vsagi o wiedźminie, SuperNOWA,

W-wa 1999.

/O/
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Masz kłopoty ze jkórą
wrażliwą? /

Na pewno źle ją pielęgnujesz!
A może...? Wiele pytań nasuwa

się w związku z pielęgnacją tego
rodzaju skóry.

W gabinetach kosmetycznych
ok. 50 proc, klientów to „wła
ściciele” skóry wrażliwej. Coraz

częściej słychać skargi klientek

(ów) na nietolerancję produk
tów kosmetycznych, nawet tych
produkowanych specjalnie z

myślą o uczuleniowcach, aler
gikach itd. Ale skóra wrażliwa

nie tylko źle znosi kosmetyki,
lecz także ostre potrawy, alko
hol (nawet w niewielkich ilo
ściach), papierosy, różnice tem
peratur, stresy. Wrażliwość skó
ry może powstać na skutek róż
nych przyczyn (uwarunkowania
genetyczne, czynniki zewnętrz
ne np. skażenie wody, powie-

■—trza). Może być także spowodo
wana używaniem nieodpowied
nio dobranych kosmetyków.
Tak samo przy cerze łojotoko
wej, która zbyt długo była trak-

Naszą podróż kulinarną rozpoczynamy od litery A-i żeby
daleko nie szukać naszym pierwszym krajem będzie Austria.

Mimo, że oprócz kotleta po wiedeńsku czyli odmiany naszego

schabowego Austria nie kojarzy się z daniami szczególnie
popularnymi, to warto spróbować kilku potraw pochodzących z

tego kraju. Potrawy austriackie są proste i nie wymagają
kosztownych lub trudnych do zdobycia składników, a mimo to

smak potraw doceni nawet wymagające podniebienie.

Kluski z serem

Przepis na 4 osoby
Składniki:

400g mąki,
2 jajka,
300g sera żółtego o ostrym smaku,
pęczek szczypiorku,
lOOg boczku,
50g masła, szczypta soli.

Przygotowanie: z mąki i ja
jek zarabiamy dość ścisłe cia
sto, dodając ok. 1/4 1 letniej
wody. Na gotującą posoloną
wodę wrzucamy drobne „usku-
bane” palcami cząsteczki ciasta.

Gotujemy ok. 10 minut. Tym
czasem nasz boczek kroimy w

drobną kostkę i przesmażamy
na skwareczki. Na osobnej pa-

szającymi może wystąpić pro
blem wrażliwości. Przykładem
jest tu alkohol etylowy, który
szybko wysusza powierzchnię
naskórka, wnika głęboko i roz
puszcza substancje tłuszczowe

w przestrzeniach międzyko
mórkowych, powodując jej od
wodnienie i nadwrażliwość.

Problem wrażliwości może

dotyczyć całego ciała lub jego
partii, np. policzków, powiek,
okolic oczu, szyi, dłoni czy
dekoltu. Delikatna, wrażliwa

skóra, nie lubi zmiany tempe
ratury, dlatego należy zmywać
ją letnią wodą, najlepiej prze
gotowaną lub mineralną nie

gazowaną z dodatkiem zmy-

telni roztapiamy masło, dodaje-
my ugotowane kluseczki, bo
czek, a następnie starty żółty
ser. Wszystko podsmażamy ra
zem 3 do 5-ciu minut. Na tale
rzu posypujemy posiekanym
szczypiorkiem. Znakomite jako
drugie danie.

Strucla jabłkowa
Składniki:

Ciasto - 200g mąki,
1 jajko,
szczypta soli,
1 łyżka oleju.

Nadzienie - 1,5 kg kwaśnych
jabłek,
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wacza w płynie. Osuszamy ją
przez dotykanie miękkim ręcz
nikiem (nie pocierając). Po

osuszeniu tonizujemy ko
niecznie tonikiem bezalkoho
lowym. Następnym krokiem

są kremy i preparaty uzupeł
niające. Świetnym środkiem są

tu ceramidy (cząsteczki białe),
które wbudowując się w prze
strzenie międzykomórkowe
naskórka, uszczelniają go i za
bezpieczają przed wniknię
ciem drażniących substancji.
Ceramidy dostępne są w po
staci żelu (perły ceramidowe)
lub też są dodatkiem do kre
mów. Kremy odpowiednie dla

tego rodzaju skóry to te z za
wartością wiesiołka, siemienia

lnianego, nagietka, oleju jojo-
ba, alg i aloesu.

Komplet preparatów do pielę
gnacji skóry wrażliwej powi
nien być dobrany przez wykwa
lifikowaną kosmetyczkę lub

sprzedawczynię sklepu z ko
smetykami .

W gabinecie kosmetycznym
oferujemy całe linie profesjo
nalnych kosmetyków reno
mowanych firm do pielęgna
cji skóry wrażliwej oraz zabie
gi regeneracyjne, uspakajają-

80g mielonych orzechów lasko
wych,
60g rodzynek,

1 łyżka rumu,

sok z 1 cytryny,
80g roztopionego masła,
1 mała łyżeczka cynamonu,
1 op. cukru waniliowego,
125g kwaśnej śmietany,
cukier puder od posypania cia
sta.

Przygotowanie: mąkę prze
siać, z mąki, jajka, soli, oleju i

ok. 1/8 1 letniej wody zagnieść
gładkie ciasto, uformować kulę,
posmarować ją roztopionym
masłem, przykryć ogrzaną mi
ską i odstawić w ciepłe miejsce
na ok. 30 minut żeby ciasto „od
poczęło”. Rodzynki umyć i

skropić rumem, Jabłka obrać,
pokroić na ćwiartki, wyciąć
gniazda nasienne i cienko po

cę i zmniejszające nadwrażli
wość. Zapraszam do gabine
tu, gdzie zrobimy wszystko,
aby pomóc osobom dotknię
tym problemem wrażliwości

skóry.
Skóra wrażliwa starzeje się

szybciej. Podrażnienia osła
biają naskórek, chroniący
przed przyspieszającymi sta
rzenie wpływami środowiska

zewnętrznego, powodującymi
powstawanie w komórkach

wolnych rodników, które nisz
czą włókna kolagenowe i ela
styczne w skórze.

Dobierajmy więc kosmetyki z

dużą ostrożnością, wcześniej,
jeśli jest tylko możliwość, prze
testujmy próbki (powinny być
dostępne w gabinetach i skle
pach z kosmetykami).

Beata Bigaj

Dyplomowana kosmetyczka
Gabinet Kosmetyczny URODA,

Olkusz ul. M. Bylicy 1 p. 10,
Tel.6432737w. 23

szatkować lub pokroić w słup
ki. Skropić sokiem z cytryny i

wymieszać z cukrem, orzecha
mi, rodzynkami, cynamonem i

cukrem waniliowym. Ciasto po
dzielić na dwa kawałki, rozwał
kować je na dużej, posypanej
mąką serwetce. Lekko posma
rować roztopionym tłuszczem i

bardzo powoli wierzchem opru-

szonych mąką dłoni (nie pal
cami) rozciągnąć ciasto, które

powinno stać się cienkie jak
papier. Ciasto posmarować
śmietaną, posypać przyrumie
nioną na maśle bułką tartą i roz
łożyć na nim nadzienie z jabłek.
Zwinąć struclę używając do po
mocy leżącą pod spodem ście-

reczkę, posmarować z wierzchu

roztopionym masłem. Piec 50

do 60-ciu minut w piekarniku
nagrzanym do temp. 200°C. W

czasie pieczenia stale struclę
smarować roztopionym ma
słem. Przed podaniem posypać
cukrem pudrem. Najlepiej struc
la smakuje gdy jest ciepła, z do
datkiem bitej śmietany.

Smaczenego!
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HoroskopBARAN

Nadchodzą nieoczekiwane, sprzy
jające okoliczności.

Otwierają się przed tobą nowe,

optymistyczne widoki na przyszłość. Nadcho
dzą nieoczekiwane, sprzyjające okoliczności,
które pozwolą ci urzeczywistnić twoje wyma
rzone plany, powoli, ale za to bez wysiłku.
Dzięki właściwej ci umiejętności milczenia i

ostrożności, udaje ci się uniknąć wielu kłopo
tów. Dojdzie do głosu twoja wyobraźnia i in
tuicja, wiele przyjemności znajdziesz w kon
centrowaniu się na bogactwie swojego wnę
trza. Możliwa upragniona ciąża. Panie, które

jej nie pragną, proszę uważać.

BYK

Uważaj na rozrzutność.

Dużą przyjemność sprawia ci

wydawanie pieniędzy i to bez

względu na to, czy możesz sobie na to pozwo
lić, czy nie. W najbliższym czasie raczej nie.

Trzymaj portfel zamknięty, jeśli chcesz osią
gnąć stabilizację finansową - a masz na to dużą
szansę . Broń się przed wyłudzeniem pienię
dzy - ktoś może tego próbować

Spójrz na siebie z większą dawką realizmu,
nie jesteś wszechmocny. Najwyższy czas na

praktyczne podejście do życia - to chyba two
ja najsłabsza strona. Uważaj na konkurentów,
nie możesz ich nie doceniać, bo będzie cię to

drogo kosztowało.

BLIŹNIĘTA
Nieporozumienia.
W twoim otoczeniu mogą pojawić*

się kłótnie i nieporozumienia. Przyczyną bę
dzie wścibski sąsiad lub krewny, który z „bez
interesowną życzliwością" będzie próbował
mieszać się do twoich spraw, a tego, mimo

swojej niechęci do konfliktów, nie zniesiesz..

Zresztą nie musisz i nie powinieneś. Oddalony
przez ciebie na właściwy dystans ów natrętny
typ zemści się krytykując cię przy każdej oka
zji. Nie zwracaj na to uwagi, pokaż, że tak

prymitywne chwyty nie robią na tobie wraże
nia.

RAK

Zycie w harmonii.

Cieszysz się trwającym od pew
nego czasu szczęściem rodzinnym.
Potrafisz je docenić patrząc na przyjaciół spa
lających się w ciągłych potyczkach z najbliż
szymi , czy raczej z tymi, którzy tacy mają być
- z założenia. Jeśli masz zamiar sprzedać, ku
pić czy zamienić dom (mieszkanie) , to wła
śnie teraz jest na to właściwa pora. Będziesz
zadowolony ze zmiany. Właściwie każda zmia
na, jaka teraz nastąpi, będzie dla ciebie ko
rzystna. W tak sprzyjających warunkach mo
żesz poświęcić się studiom filozoficznym i

z powodzeniem zgłębiać tajniki ludzkiego ist
nienia.

LEW

Kobieta w twoim życiu...
Jeśli mimo swojej niepewności zdecydu

jesz się na kochankę, będzie to najkosztow
niejszy pomysł w twoim życiu i w efekcie

pozbawi cię resztek pewności siebie, które wy-

schną wraz z kieszenią. Jeśli to będzie kole
żanka lub przyjaciółka, obserwuj jej sposób
radzenia sobie w sferze finansów, bo ta kobie
ta ma niezwykły talent do interesów. Ale ma

też i swoją metodę.
Uwaga panie w ciąży - proszę bardzo na

siebie uważać w najbliższym tygodniu.
PANNA

Niepomyślny okres dla spraw uczu
ciowych.

Jeśli zwiążesz się z kimś teraz, bę-1
dzie to związek bardzo dobrany pod
względem intelektualnym - i tylko intelektu
alnym. Jeśli wyjdziesz za mąż (ożenisz się), to

z rozsądku. Może jednak warto poczekać. Za-

cznij wreszcie dbać o siebie, nie odkładaj
wszystkiego na jutro. Twoja kondycja może

ulec pogorszeniu, ale chyba cię to nie zasko
czy. Może uda ci się załatwić wyjazd do sana
torium? Trochę trosk w życiu prywatnym.
Możliwa zmiana miejsca pracy. Początkowo
nie będzie ci się wydawać to niczym nadzwy
czajnym, ale w rezultacie okaże się to zmianą
bardzo korzystną.
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WAGA

Może okazać się, że niejesteś nie
zastąpiony.

Mile panie, nie grajcie wyniosłych, niedo
stępnych księżniczek. Mili panowie, spuśćcie
nieco z tonu, mimo, iż uważacie się za nie
zbędnych, nagle może okazać się, że nie jeste
ście niezastąpieni. A wtedy zaboli.

Wybrałeś najgorszą z możliwych kombina
cji - lekceważysz swoich przeciwników i za
niedbujesz przyjaciół. Powoli, ale skutecznie

wytwarzasz wokół siebie próżnię. Ktoś blisko

z tobą związany - partner albo wspólnik - oka
że się bardzo lekkomyślny i zanosi się na to, że

to ty będziesz ponosił tego konsekwencje.
SKORPION

Niechciana spuścizna.
Spuścizna, która otrzymasz, oka

że się nadzwyczaj kłopotliwa. Nie

musi to być spadek w formie mate
rialnej. Z tym, Skorpionie, poradziłbyś sobie

bez trudu. Chodzi raczej o spuściznę emocjo
nalną, albo o zobowiązania, które na ciebie

spadną w związku z czyjąś niespodziewaną
śmiercią. Wybrniesz z tego, choć przysporzą
ci te niespodzianki wielu trosk.

W życiu uczuciowym wyraźne ochłodze
nie. Separacja, może nawet koniec związku.
Za to twoi nieprzyjaciele mają się świetnie. No

i twoja kondycja zdrowotna zapowiada na
prawdę długie życie. Nie martw się, nie za
wsze będzie takie pomieszane jak w najbliż
szym czasie.

STRZELEC

Kobiety w drogę.
Panie Strzelec czeka podróż. Może wyjazd

na zimowe wakacje, pełne szaleństwa i dobrej
zabawy. Panowie Strzelcy też planują wyjazd
w związku z kobietą. Uwaga żonaci!! Należy
wybrać odpowiednią kobietę.

Zaufanie i wiara w siebie są twoim wielkim

atutem. Nieśmiałość jest ci obca. Cierpią nieco

w kontakcie z tobą osoby, które pozwolą so
bie na zbytnie zaangażowanie uczuciowe -

nie należysz do typów wiernych i kiedy czu-

jesz, ze nadszedł czas zmiany, pędzisz przed
siebie nie zważając na czyjeś uczucia.

KOZIOROŻEC

Nieporozumienia w domu.

Nie możesz porozumieć się z matką (teścio
wą). Jakkolwiek jest to osoba bardzo obo
wiązkowa, pracowita i uczciwa, osiągnęła mi
strzostwo w zatruwaniu życia swojemu oto
czeniu. Całe jej życie upływa na mniej lub

bardziej jawnych walkach z najbliższym oto
czeniem. Jest rozgoryczona i czuje się nie
szczęśliwa, czemu trudno się dziwić. Tak się
złożyło, że miałeś nieszczęście znaleźć się w

centrum jej uwagi. Tego typu wampirek ni
gdy nie zabija ofiary do końca. Więc po pro
stu spróbuj jakoś ten okres niezgody przetrzy
mać.

WODNIK

Miotany namiętnością...
’

W miłości kierujesz się impulsami
i rządzi tobą głównie namiętność, która nie

zawsze jest najlepszym przewodnikiem. Na
ucz się panować nad burzliwymi emocjami,
dopuść do siebie więcej uczuciowych półto
nów - nie wszystko jest czarno-białe. Jeśli na
uczysz się przyznawać do błędów (a to może

dać naprawdę sporo satysfakcji), łatwiej ci

będzie przebaczać niedociągnięcia innych. Jak

każda silna jednostka masz wiernych przyja
ciół i całe grono nieśmiałych zwolenników,
którzy niekiedy cię drażnią. Nie odtrącaj ich

jednak, nigdy nie wiadomo, czyje poparcie
okaże się ważne.

RYBY

Czas odpocząć.
Wyraźnie przeceniasz swoje siły.

Zaczynasz to powoli rozumieć, ale

wciąż dopingujesz się, żeby wytrzymać jesz
cze trochę. Stop. Możesz nie wytrzymać. Te
raz jeszcze jest to stan, kiedy dobrą kondycję
przywróci ci solidny wypoczynek.

Naprawdę, bywają gorsze przeżycia niż re
laksowanie się. Zaryzykuj.

Uważaj, zazdrość i pożądanie czekają na

chwilę słabości, aby wpędzić cię w kłopoty
Grozi ci zerwanie, ale wszystko może się jesz
cze ułożyć. Tak naprawdę partner wcale nie

chce cię opuścić, ale zrobi to, jeśli nie zaczniesz

traktować go z większą czułością i delikatno
ścią.
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TENIS STOŁOWY

OLKUSZ. W hali sportowej MO-

SIR-u rozegrano tradycyjne już Mi
strzostwa ULKS Jaroszowiec. Zawo
dy te zdobyły sobie już uznanie w

środowisku sportowym w tej dyscy
plinie i zjeżdżają na nie zawodnicy
z całego kraju. W czterech katego
riach wiekowych grało 182 zawod
ników i zawodniczek . Z klubów po
wiatu olkuskiego bardzo widoczne

były tenisistki gospodarzy turnieju,
szczególnie w kategoriach dziew
cząt.

MŁODZICZKI

1. STANEK JUSTYNA -ULKS Jaro
szowiec

10. PORĘBSKA ANNA-ULKS Jaro
szowiec

16. KAŁUŻNA EWELINA -ULKS

Jaroszowiec

MŁODZICY

1. PEREK JAKUB-KS. Górnik

2. MALCHERCZYK KRZYSZTOF-

KS. Górnik

3. KLUZEK SŁAWOMIR-KS. Bro-

nowianka

17. CZUBAK MICHAŁ-ULKS Jaro
szowiec

21. CZAPNIK MICHAŁ-ULKS Jaro
szowiec

KADETKI

1. BRADYS ŁUCJA-METAL Wę
gierska Górka

2. HEPPA ALEKSANDRA-GÓRNIK

09 Mysłowice
3. CZYŻYK WIRGINIA-LKS Piasek

Pszczyna
4. WŁODARSKA PATRYCJA-GÓR-

NIK 09 Mysłowice
KADECI

1. GRZYB ŁUKASZ-LZS GROM

Poczęsna
2. PRZYBYLIK MIŁOSZ -GÓRNIK

09 Mysłowice
3. BRYŚ ROMAN -ULKS TAJFUN

Ligota Łabędzka
4. SZUBA MATEUSZ-BOILDON

Katowice

17. BORÓWKA DAMIAN-ULKS Ja
roszowiec

25. NABAGŁO KAROL-ULKS Jaro
szowiec

JUNIORKI

4. WIERZBICKA MARIOLA-ULKS

Jaroszowiec

5. BOJARSKA PAULINA-ULKS Ja
roszowiec

JUNIORZY
12. KOWAL ŁUKASZ- UKS 10 Ol
kusz

13. ŚWIDA PATRYK - UKS 10 Ol
kusz

14. RUSEK MARCIN -UKS 10 Ol
kusz

SENIORKI

1. ŚWINIARSKA MARIOLA-AKS

Chorzów

2. KSOLIZABELA-AKS Chorzów
3. CZYŻYK ALDONA-LKS PIASEK

Pszczyna

4. STUDLIK JOANNA-ZS RCKU

Radocza.

SENIORZY

1. RAPUTA TOMASZ -KS POCZTO
WIEC Kraków

12. NOGAPAWEŁ-UKS 10 Olkusz

13. KUCHAREK JERZY -LKS

KŁOS

17. KUCHAREK MIECZYSŁAW-

LKS KŁOS

18. NATKANIEC MICHAŁ-LKS

KŁOS

19. TOMSIA SŁAWOMIR-LKS

KŁOS

20. SOLECKI PIOTR-LKS KŁOS

SPORTOWE FERIE W
MOSIRZE OLKUSZ_ _ _ _ _ _

Przez całe ferie, dzień w dzień roz
grywano imprezy dla dzieci i mło
dzieży w kilkunastu dyscyplinach
sportu.

Zawody cieszyły się dużą popular
nością i od rana do późnych godzin
popołudniowych dziesiątki młodych
ludzi i ich rodzice emocjonowali się
walką sportową.

Tenis stołowy________
Szkoły podstawowe kl. I-IV

PIŁKA MATEUSZ-BIGAJ ARTUR-

2:1

PIŁKA MATEUSZ-POZŁUDKA .

KAMIL-2:0

BIGAJ ARTUR -POZŁUDKA KA-

MIL-2:0

Kolejność
1. PIŁKA MATEUSZ

2. BIGAJ ARTUR

Dziewczęta
JANIGAIZA-WACH KATARZYNA-

2:0

JANIGA IZA -PARDELA JOANNA -

2:0

WACH KATARZYNA -PARDELA

JOANNA-2:0

Kolejność
1. JANIGA IZA

2. WACH KATARZYNA

3. PARDELA IZA

Klasy V-VI (open)
KAŁUŻNA EWELINA-ĆWIK RA

FAŁ-2:0

KAŁUŻNA EWELINA- WALKIE
WICZ MATEUSZ-2:0
KAŁUŻNA EWELINA- SKALNIAK

MATEUSZ 2:0

WALKIEWICZ MATEUSZ -ĆWIK

RAFAŁ-2:0

WALKIEWICZ MATEUSZ-SKAL-

NIAK MATEUSZ-2:0

ĆWIK RAFAŁ-SKALNIAK MATE
USZ-2:0

II grupa

ISKIERKA B ARTEK-PLUTA MA
TEUSZ 2:0

KRÓL PAWEŁ -ISKIERKA BAR
TEK 2:0

KRÓL PAWEŁ -PLUTA MATEUSZ

2:0



KRÓL PAWEŁ-WŁODARCZYK

TOMASZ 2:0

WŁODARCZYK TOMASZ -

ISKIERKA BARTEK 2:1

WŁODARCZYK TOMASZ -PLUTA

MATEUSZ 0:2

FINAŁ
KAŁUŻNA EWELINA-KRÓL PA

WEŁ 2:0

Szkoły podstawowe klasy VII-VIII

Do tego turnieju zgłosiło się 13 osób

i grano już typowym systemem do

dwóch przegranych.
W półfinale P. Świda pokonał Sz.

Osaka a M. Pacia pokonał Sz. Pigu-
laka .

Finał
Świda P-Pacia Sz 2:0

Osak Sz-Pigulak Sz. 2:0

Kolejność
1. ŚWIDA PATRYK

2. PACIA SZYMON

3. OSAK SZYMON

Szkoły średnie

Przy stołach w tym turnieju stawało

najwięcej zawodników. Tam prym

wiedli zawodnicy zrzeszeni w klu
bach UKS-10 i KŁOS.

Półfinały, tak wypadło z losowania,

były grami klubowymi.
W I półfinale zmierzyli się dwaj za
wodnicy UKS-10 KOWAL Ł. i RU
SEK M. Pewnie wygrał ten pierwszy

W drugim półfinale zmierzyli się za

to dwaj zawodnicy KŁOSA: NATKA-

NIEC i SKOTNOCZNY R. Zwycię
sko wyszedł R. SKOTNICZNY.

1-2 miejsce
SKOTNICZNY - KOWAL 2:0

3-4 miejsce
TOMSIA-RUSEK 2:0

Kolejność
1. SKOTNICZNY

2. KOWAL

3. TOMSIA

PIŁKA SIATKOWA_ _ _ _ _ _

Szkoły podstawowe
Zespoły podzielono na dwie grupy.

I grupa
FENIX-CAMEL TROPHY 2:0

FENIX- KOZIOŁKI MATOŁKI 2:0

KOZIOŁKI MATOŁKI -CAMEL

TROPHY 2:0

II grupa
HILCUS - PĘDZĄCE GĄSIORY 2:0

HILCUS-SOKOŁY 2:0

SOKOŁY - PĘDZĄCE GĄSIORY 0:2

Finał

HILCUS-FENIX 2:1

Szkoły średnie

Zespoły podzielono na dwie grupy,

po cztery w każdej.
I grupa

ZMARNOWANE TALENTY - GOL
CZOWICE 12:0

ZMARNOWANE TALENTY - BEZ

NAZWY 2:1

ZMARNOWANE TALENTY -

CZARNE 2:0

GOŁCZOWICE I - BEZ NAZWY 0:2

CZARNE - BEZ NAZWY 1:2

II grupa
PĘDZĄCE ŚLIMAKI - TEMPO 2:0

PĘDZĄCE ŚLIMAKI - BIAŁE KO
NIE 2:1

PĘDZĄCE ŚLIMAKI - GOLCZOWI
CE II 2:2

GOŁCZOWICE H - BIAŁE KONIE 2:1

GOLCZOWICEII - TEMPO 2:0

Finał

ZMARNOWANE TALENTY - PĘ
DZĄCE ŚLIMAKI 2:0

3-4 miejsce
BEZ NAZWY - GOLCZOWICE D 2:1

Kolejność
1. ZMARNOWANE TALENTY

2. PĘDZĄCE ŚLIMAKI

3. BEZ NAZWY

Składy drużyn
Szkoły średnie:

PĘDZĄCE ŚLIMAKI:

1. KIJAK MATEUSZ

2. STRASZAK ŁUKASZ

3. CHWAST MAREK

4. MIOTA MARCIN

ZMARNOWANE TALENTY:

1. CZERWIŃSKI MATEUSZ

2. KRAWCZYK TOMASZ

3. DOMAGAŁA PAWEŁ

BEZ NAZWY:

1. WIERCIOCH ŁUKASZ

2. MOLENDA JAROSŁAW

3. MAŚLANKA PIOTR

4. GUZY MARCIN

GOLCZOWICE II:

1. MRÓWKA MARCIN

2. BARCZYK ŁUKASZ

3. KAROŃ MARCIN

PIŁKA NOŻNA
Szkoły podstawowe

21 zespołów rozpoczęło turniej szkół

podstawowych. Grano systemem do

dwóch porażek tj. dwie porażki eli
minowały z turnieju, ale zjedną moż
na było zająć nawet trzecie miejsce.

Grupa zwycięska
BIEDRONY - RESZTA ŚWIATA 0:3

PRZEMSZAII - OLKUSZ 11:0

SIOSTRY MIŁOSIERDZIA - PRZE-

GINIALO

FC POSIŁKI - KABANOSY 0:1

WISŁA KRAKÓW-OLKUSZII l:l(k

1:0)
PRZEMSZA II ARMIA BIAŁEJ

GWIAZDY 0:0 (k 0:1)
PRZEGINIA ŻYLETY - GLINIAN
KI 1:1 (k 2:3)
KILO MĄKI - SŁOWIKI 0:4

III runda

RESZTA ŚWIATA-SIOSTRYMIŁO-

SIERDZIA 1:1 (k 1:2)
ARMIA BIAŁEJ GWIAZDY - SŁO
WIKI 1:0

Finał

W czasie obecnej zimy, przy dobrych warunkach
śniegowych, na trasie jaroszowieckiego wyciągu
narciarskiego „kręcili” amatorzy białego szaleństwa
prawie z całego powiatu olkuskiego....

Zimowa stolica
powiatu?

Powodzenie jaroszowieckiego wyciągu wzrasta, ale

pojawiają się też opinie tutejszych narciarskich

ekspertów, że zarówno samo urządzenie, jak i stok
narciarski wymagają pewnych modernizacji, które

sprawią, że cały „obiekt” będzie jeszcze bardziej
bezpieczny i atrakcyjny.

„Już najwyższy czas zastąpić wyciąg zaczepowy, wyciągiem orczykowym”
powiedział kierownik wyciągu Eugeniusz Płonka.”A równoległą inwestycją
powinno być przedłużenie i poszerzenie trasy zjazdowej”.

Inny działacz LKS „Unia” Jaroszowiec, który jest właścicielem obiektu,

proponuje nawet kupić odpowiednią armatkę śnieżną, aby uniezależnić się
od śnieżnych opadów.

Wiadomo jednak, że jaroszowieckiego klubu nie stać na takie wydatki....
Tutaj potrzebne są decyzje gminnych a nawet powiatowych władz samorzą
dowych. Mówiono o tym, i to bardzo głośno, na zakończenie zawodów nar
ciarskich 13 lutego.

Wziąwszy pod uwagę, że w Jarozszowcu są atrakcyjne tereny dla narciar
skich biegaczy, basen kąpielowy i hotele, propozycja uczynienia z tej miej
scowości zimowej stolicy powiatu, nie pozbawionajest realnych szans. Może

też być niezłą bazą wypoczynkową dla młodych i starszych mieszkańców

Zagłębia i Śląska, a wszystko to razem stanowić może atrakcyjną promocję
dla gminy i powiatu.

Tekst ifoto Bolesław Huras

Przy wyciągu zawsze panuje tłok

SIOSTRY MIŁOSIERDZIA - ARMIA

BIAŁEJ GWIAZDY 1:0

Z grupy przegranej zwycięzca KS

Olkusz I pokonał Słowiki 3:0

Ostateczna kolejność:
1. SIOSTRY MIŁOSIERDZIA

2. ARMIA BIAŁEJ GWIAZDY

4. KS OLKUSZ I

SZACHY

1. CZARNOTAPAWEŁ

2. MAJ KRZYSZTOF

3. KALECIŃSKI MATEUSZ
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KINO ZBYSZEK
przy MDK Olkusz

ZAPRASZA NA

Ogniem i mieczem
19 LUTY- 11 MARCA

w dni powszednie: seanse szkolne 8.00,11.30
po południu 16.00,19.30

soboty i święta: 12.00,16.00,19.30

przedsprzedaż dni powszednie w godz. 11.00-17.00, W soboty, niedziele: na godz. przed seansem

NEST
USŁUGI

KSIĘGOWO-
RAUHUWKOWE

Księgi rachunkowe

[^Księgi przychodów

i rozchodów

ozliczenia VAT

Hf Sprawy pracownicze

Nowe ubezpieczenia ZUS

OLKUSZ, ul. K.K . Wielkiego 29, WOLBROM, ul. Krakowska 21,
tel.0326430811

BUKOWNO, ul. Szkolna 2,
tel.0326421857

tel.0326442861

ZAWIERCIE, ul. 3 Maja 21,
tel.0326723683

“Kątem” obiektywu. <s§>

Olkuszanie nie gęsi, też swój powiat mają.
Foto: A. Sowula
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