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CZYNNA
CAŁA OOBJE!

BUKOWNO
Już wkrótce w Bukownie otwarta zostanie

wspaniała kryta pływalnia...

PRIMA APRILISOWY

PREZENT MlfC
Już na wiosnę tego roku uczniów szkoły podstawowej
im. 1000- lecia Państwa Polskiego w Bukownie czeka
nie lada gratka. Pierwszego kwietnia ma nastąpić
uroczyste otwarcie luksusowego krytego basenu wraz

z całym kompleksem rekreacyjno-sportowym. Obiekt

jest naprawdę imponujący.

W samodzielnym skrzydle dobudowanym do głównego
gmachu szkoły mieści się ogromna oszklona hala. Niemal

całąjej powierzchnię zajmuje basen o wymiarach 12m. na 25m. i

głębokości od lm. do 2.20m.
W sąsiadujących z nim, kilkunastu pomieszczeniach zaplanowa-

OLKUSZ

Festiwal Dzieci

Śpiewających ’99

Pierwszego marca, w świetlicy Miejskiego Ośrodka

Kultury w Olkuszu odbyły się przesłuchania młodych
wykonawców piosenki w ramach Festiwalu Dzieci

Śpiewających. Na imprezę przybyło 18 młodych
wykonawców z Olkusza, Sławkowa, Bolesławia, Klucz
i Zedermana, w tym dwa zespoły wokalne i jeden duet.

J
ury w składzie:

Mirosława Knapik -

Akademia Muzyczna w

Katowicach, Stanisława

Szarek - MOK Olkusz, Roman

Michalik - WOK Kraków

pracuje obecnie nad

wytypowaniem laureatów

nagród. Najlepsza osoba

otrzyma zaproszenie do

koncertu finałowego w

Skawinie.

Na zdjęciu: reprezentantka
Olkusza, Aleksandra Gołuzd.

AS, zdj.A.Sowula

no szatnie, nowoczesne

natryski, pomieszczenia dla

obsługi, gabinet lekarski, a

nawet bufet i kawiarenkę.
Jednym słowem pełen kom
fort.

Pomysł oraz realizacja tej
poważnej inwestycji jest
zasługą Rady Miasta oraz

Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej "Buczyna".
Ale zacznijmy od początku. W

1986 roku rozpoczęto budowę
nowego osiedla mieszkan
iowego. W ciągu następnych
lat zostało ono w całości

ukończone i zamieszkane.

Właśnie wtedy członkowie

Rady miasta uchwalili projekt
rozbudowy szkoły i co za tym
idzie wyposażenie jej w

nowoczesną, krytą pływalnię.
Budowę rozpoczęto w 1996

roku.
A teraz trochę liczb.

Całkowity koszt realizacji
tego poważnego projektu
wyniósł około 52 miliardów

starych złotych. Większą część
tej kwoty, bo 33 miliardy (st.
zł.) wyłożyła Rada Miasta.

Urząd Kultury Fizycznej
przeznaczył na ten cel około

14 miliardów (st. zł.). Resztę
(ponad 4 miliardy starych
złotych) dołożyło Kuratorium

Oświaty.
Po trzech latach obiekt jest

prawie gotowy. W chwili

obecnej trwają drobne prace

wykończeniowe. Jak zapewnił
mnie jeden z głównych
inwestorów, prezes

Spółdzielni Mieszkaniowej
"Buczyna" p. Marek Szotek, w

przyszłości basen ma służyć
nie tylko miejscowej młodz
ieży, ale i mieszkańcom całej
gminy. Nie dowiedziałam się
niestety ile będzie na siebie

"zarabiał".

Tak więc wszyscy z niecierp
liwością czekają na dzień 1

kwietnia. Będzie to z pewnoś
cią dla nas wszystkich bardzo

miły, "prima aprilisowy"
prezent, a nie żart.

Bukowianie bądźcie dumni.

Macie swój stadion, halę
sportową i teraz nowoczesny

kryty basen!

A swojądrogąciekawajestem,
kto pierwszy zaliczy w nim

kąpiel?

Joanna Grabowska

Dominika Klich
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE

Adres Biura :

32-300 Olkusz ul. K.K. Wielkiego 24

(D.H. Skarbek, II p.) tel. 032/641 22 24

^Ubezpieczenia na życie^
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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 . Pakuska6434617

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. 912

Nasze biura ogłoszeń:
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

Dyżurują Apteki:
Apteka „Św. Łukasza”

Olkusz, Sławkowska 5, tel. 6431051
APTEKA ul. Konopnickiej 4 (Os.

Młodych), tel. 643 20 33

“UWAGA

POSZUKIWANY

Redakcja „Przeglądu Olkuskiego”
poszukuje współpracowników z terenu

całego powiatu olkuskiego, którzy
zachcieliby zostać korespondentami
gazety.

Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do redakcji: Olkusz, ul. 29

Listopada /pawilon/

Imieniny :

5.03 piątek: Wacława, Fryderyka
6.03 sobota: Róży, Wiktora

7.03 niedziela: Pawia, Tomasza

8.03 poniedziałek: Beaty, Wincentego
9.03 wtorek: Franciszki, Katarzyny
10.03 środa: Marcelego, Cypriana
11.03 czwartek: Konstantego.

BIURO OGŁOSZEŃ

Przeglądu tel.6433841

JAROSZOWIEC_________

NA OSTATNIM
ŚNIEGU

W czasie lutowej, śnieżnej pogo
dy, popularność jaroszowieckiego
wyciąg narciarskiego osiągnęła tego
roczny szczyt, a widocznym tego
przykładem była sobota i niedziela

20 i 21ub. m.

Kierownik wyciągu - Eugeniusz
Płonka, powiedział nam, że brako
wało wtedy indywidualnych przyrzą
dów zaczepowych. W tej „kryzyso
wej” sytuacji dwóch zamiejscowych
narciarzy zapłaciło kierownikowi po
100 zł. za ten niepozorny zaczep.

Jaroszowiecki stok narciarski od
wiedziliśmy w sobotę 27 lutego. Gru
ba warstwa śnie
gu dawała nie
zły komfort

jazdy, chociaż

śnieg nie był
zbyt nośny.

Zdaniem

Eugeniusza
Płonki, jeżeli
nie będzie zbyt
gwałtownego
ocieplenia,
również sobota

i niedziela 6 i 7

BUKOWNO

BUKOWNO 00
BĘDZINA?

2 marca 1999 roku w

Domu Strażaka odbyło
się zebranie mieszkańców
w sprawie przynależności
Bukowna do woj. małopol
skiego bądź śląskiego.

Zebranie zostało zainicjowa
ne przez Sojusz Lewicy Demo
kratycznej, który w Radzie

Gminy ma większość głosów.
Na spotkaniu w Domu Straża
ka o godz. 17.15 zjawiło się ok.

200 osób.

Dyskusja rozpoczęła się dość

szybko i głos zabrało wielu z

mieszkańców. Jednak czy była
to faktycznie dyskusja? Okaza
ło się, że dialog prowadziły
dwie strony, które miały abso
lutnie jednakowe zdanie. Za
równo bowiem inicjatorzy spo
tkania, jak i osoby zaintereso

Redaguje kolegium. Redaktor Naczelny KrzysztofMiszczyk, 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 treść ogłoszeń 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 niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zamieszcza wyłącznie teksty podpisane, dane personalne można

zastrzec „do wiadomości redakcji”.
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marca, może zadowolić miłośników

„białego szaleństwa”.

27 lutego na śródleśnych trasach

biegowych odbyły się gminne zawo
dy narciarskie z udziałem 46 osób.

W gronie dziewcząt ze szkół podsta
wowych najlepszą była Paulina Miń-

kowska, SP Jaroszowiec, a w gronie
chłopców - Tomasz Bierlat, SP Kwa-

śniów. Natomiast w gronie seniorów

pierwsze miejsce przypadło Krzysz
tofowi Kulawikowi z LZS „LEGION”
Bydlin.

Paulinę Mińkowską i Krzysztofa
Kulawika okrzyknięto „królami
nart”, bo jak pamiętamy, byli także

najlepsi w narciarstwie alpejskim.

/inf. ifoto: bh./

wane, które nań przybyły, opo
wiedziały się za oderwaniem

Bukowna od woj. małopolskie
go. Łatwo dało się zauważyć, że

niemal wszyscy zebrani porów
nywali bezpośrednio Kraków i

Katowice, a w znacznej mierze

pominięta została rola powiatu.
Argumenty opierały się na rze
czach bardzo powszechnych,
jak komunikacja, opieka zdro
wotna, miejsca pracy czy szkol
nictwo. Jak to w takich rozmo
wach bywa, sporo pytań pozo
stało jednak bez odpowiedzi.
Czy rzeczywiście bezrobocie na

terenie woj. śląskiego jest
mniejsze? Biorąc pod uwagę

reformę górnictwa jest to bar
dzo wątpliwe. Jeśli nie w Olku
szu, to gdzie będzie stolica po
wiatu? Czyżby Będzin? Jeśli

tak, to sprawa komunikacji, któ
ra tak często była poruszana

(jako zła z Krakowem), z Bę
dzinem będzie równie marna, a

przecież znakomita większość
spraw załatwiana jest i będzie w

powiecie. Niestety prawie żad

na z tych wątpliwości nie była
poruszana. Wydaje się, że jedy
nym rozwiązaniem tego admi
nistracyjnego impasu byłoby
przyłączenie do woj. śląskiego
całego powiatu. Lecz czy

mieszkańcy pozostałych gmin
będą równie jednomyślni jak w

Bukownie czy Sławkowie?

Biorąc jednocześnie pod uwa
gę fakt na jakim etapie są prace

związane z przynależeniem Po
wiatu Olkuskiego do Małopol
ski, mało prawdopodobne wy
daje się odwrócenie wszystkie
go w przeciwnym kierunku.

Pozostaje jeszcze sprawa ak
ceptacji ewentualnych „przeno
sin” przez Radę Ministrów, co

w jeszcze większym stopniu
sprawia, że całe przedsięwzię
cie staje się mało realne.

W zebraniu uczestniczyła
również pani Burmistrz Bu
kowna Bożena Piętka - Boga-
jewska, która chyba jako jedy
na dość obiektywnie przedsta
wiła problemy wynikające z

tego tytułu. Obiektywnie, lecz

bardzo krótko, i nie opowiada
jąc się jednocześnie za lub prze
ciw. Tak czy inaczej Bukowno

czeka referendum.

O czym konkretnie będą de
cydowali jego mieszkańcy, nie

wiadomo, bo nie znane są jesz
cze pytania. Ale czy w sumie

zmieni to obecną sytuację - zo
baczymy.

Grzegorz Nocoń.

OLKUSZ_____________

Mało nas, a

będzie jeszcze
mniej

„HEJ, MŁODY! DO ROBO
TY!” - chciało by się rzec. Coraz

więcej nas bowiem umiera, a ro
dzi się zdecydowanie mniej. Od

kilku lat utrzymuje się w naszym

kraju malejąca tendencja demo
graficzna, której skutki możemy
dość boleśnie odczuć już wkrót
ce. W Olkuszu liczba urodzeń

spadła w ostatnim dziesięcioleciu
o połowę. W 1981 r. urodziło się
tu aż 1008 dzieci, w roku 1990 -

745, a w 1997 zaledwie 412! Co

będzie dalej ?

/A. D./
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Rysunki starego Olkusza
W niedzielne popołudnie, 28 lutego, w olkuskiej

Baszcie miał miejsce wernisaż artysty plastyka z Bo
lesławia, Wiesława Nadymusa. Na wystawie zgroma
dzono kilkanaście rysunków tego artysty, który choć

mieszka w Bolesławiu, to jednak miejscem pracy zwią
zany jest z Olkuszem.

Wiesław Nadymus
znany jestjako autor pa
noramy średniowieczne
go Olkusza z ul. Górni
czej, która przyciąga
oczy zwłaszcza tury
stów. Urodzony w 1960
r. w Nowym Żmigrodzie
(k. Jasła), ten syn biesz
czadzkich połonin, po

studiach w Akademii

Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale malarstwa (u profesora Zbi
gniewa Grzybowskiego) trafił na ziemie olkuską, gdzie zamieszkał i

pracuje do dziś. Wiesław bardzo rzadko wystawia, więc nie dziwne,
że na prezentacji Jego dzieł, tym razem bezpretensjonalnych i przez

to wszystkim przypadających do gustu, pojawiło się tak wielu wiel
bicieli malarstwa. Kogóż tam nie było?

Na wernisażu obecni byli, o czym wspominał otwierający wystawę
szef Baszty i prezes Olkuskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Bra
ma” Maciej Włodarczyk, ci, dzięki którym powstał tak piękny obiekt,
chodzi o członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Olkuskiej, pp. Wło
dzimierza Leśniaka, Mieczysław Karwińkiego, Eugeniusza Forysia i

Wiktora Burakowksiego. Oczywiście przybyli też liczni artyści, wi

dzieliśmy m. in. Annę

Płachecką, Stanisława

Jakubasa, Stanisława

Stacha, Jacka Taszyc-
kiego, mniej licznie

pojawili się przedsta
wiciele samorządów,
wśród nich m. in. b.

burmistrz Sławkowa

Józef Niewdana, b.

kierownik Urzędu Re
jonowego w Olkuszu,

radny powiatu olku
skiego Leszek Konar

ski), najwięcej było jednak po prostu przyjaciół artysty, lub miłośni
ków klasycznego rysunku.
Każdy z odwiedzających tego
dnia Basztę otrzymał okolicz-

nościowe zaproszenie, w któ- ~

rym znalazł się odręczny ry- I -

sunek Wiesława Nadymusa.
Artysta poświęcił mnóstwo

czasu by wykonać 70 rysun
ków, ale dzięki temu każdy
otrzymał oryginalną, niepo
wtarzalną pracę Wiesława Na
dymusa. Ponadto wśród zebra
nych rozlosowano trzy grafi
ki. Naprawdę warto było
przyjść do Baszty. Rysunki
będą wystawiane do końca

marca.

HH

UWAGA
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Łowy rozpoczęte!
Od pierwszego mar

ca akwizytorzy rozpo
częli akcję zawierania
umów z funduszami

emerytalnymi drugie
go filara ubezpiecze
niowego. Pracownicy
funduszy mogą poja
wiać się także w na
szych mieszkaniach.

Prosimy, by pamiętali Pań
stwo, że z wyborem funduszu

do jakiego będą odprowadza
ne nasze składki, nie należy się
spieszyć. Radzimy, na wstępie
rozmowy, poprosić akwizyto
ra o dokument potwierdzają
cy jego uprawnienia do zawie
rania umów. Każdy z akwizy
torów taki certyfikat powinien
posiadać. Policja ostrzega, że

mogą się także pojawić osoby

podszywające się pod pracow
ników funduszy, które będą

starały się dostać do mieszkań.

Proszę także zwrócić uwa
gę, czy pracownik funduszu

jest dobrze przygotowany. W

trakcie rozmowy proszę

sprawdzić jaki fundusz repre
zentuje, jak długo istnieje fir
ma, jaki posiada kapitał i do
świadczenie na rynku finan
sowym, jakie firmy sa udzia
łowcami funduszu.

Walka pomiędzy fundusza
mi toczyć się będzie na polu
prowizji pobieranych od

klientów. Ale nie zawsze naj
tańszy jest najlepszym. Radzi
my więc najpierw policzyć
wszystko spokojnie, z ołów
kiem w ręku i dopiero potem

złożyć podpis.
/km/

fiat
DRZWI OTWARTE

6-7 marca

Mhtrea

Maren Weekend

l$ravo

Brawa

/o/

Multipla

Cfetcento

unto

Bilio

Weekend

NOWA KONSTELACJA

Nasze gwiazdyjaśnieją teraz nowym, silniejszym blaskiem. Nowe,
ekonomiczne silniki oraz bogatsze niż zwykle wyposażenie dają duże

poczucie komfortu i bezpieczeństwa przy zachowaniu wciąż atrakcyjnej
ceny.

Odwiedzając nasze obserwatoria, będą mogli Państwo wygrać kosmiczne nagrody:
- słoneczne Punto Sole
- 5 dwuosobowych wycieczek do planetarium we Włoszech?

Dodatkowo w sobotę:
- bezpłatny przegląd samochodu oraz wymiana oleju**
- możliwość odbycia Jazdy Próbnej

Zapraszamy do naszych obserwatoriów dealerskich.

* Regulamin konkursu znajduje się w salonach dealerskich.

Przy zakupie oleju Selenia 20K, bezpłatna wymiana plus filtr oleju gratis, u dealerów biorących udział w promocji.

JANMAR sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Długa lb

łel. 032 041 22 32

Przegląd Olkuski 5 marca 1999
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I'ASZI SAMOS

Z wiceburmistrzem Ol
kusza, radnym Unii Wol
ności, dr Włodzimierzem

Łysoniem rozmawia 01-

gerd Dziechciarz.

P.O.: Czy Olkusz jest przygotowany
na reformę oświaty?
Włodzimierz Łysoń: Myślę, że jest
przygotowany. Prace nad wprowa
dzeniem reformy edukacji trwają w

Olkuszu od maja zeszłego roku.

Wtedy to został powołany zespół ds.
wdrażania reformy oświaty w na
szym mieście. Działa on do dzisiaj
pracując nad podpisaną dwa tygo
dnie temu przez prezydenta ustawą
wprowadzającĄ od 1 września 1999
r. nowy system kształcenia, czyli 6

letnią szkołę podstawową i 3 letnie

gimnazjum.
P.O.: Zapewne były organizowane
przez was, lub przez oddział
kuratorium, jakieś szkolenia dla

nauczycieli, a zwłaszcza dyrekto
rów, mające im przybliżyć założe
nia tej reformy?
W.Ł.: Oczywiście. Od września ze
szłego roku, odbywają się spotkania
organizowane przez kuratorium

(wtedy jeszcze katowickie, teraz ma
łopolskie), w których braliśmy
udział. Dostaliśmy i ciągle otrzymu
jemy materiały kształceniowe, które

przekazujemy dyrektorom szkół i

nauczycielom. Tych informacji jest
sporo, chociaż te najważniejsze,
czyli rozporządzenia wykonawcze
wprowadzające reformę z dniem 1

września, dopiero do nas spływają,
ponieważ dopiero po podpisaniu
ustawy przez prezydenta, minister

edukacji narodowej podpisuje akty
wykonawcze.
P.O.: Planowano likwidacje trzech
szkół: SP nr 7 w Olkuszu, w

Kosmolowie i Podlesiu Rabsztyń-
skim. Suma sumarum zlikwidowana
będzie tylko jedna, i to dopiero za

kilka lat. Spotkaliście się państwo z

dużym oporem mieszkańców?

W.Ł.: Decyzje, które się podejmuje,
nie zawsze są popularne i nie zawsze

są dobrze przyjmowane przez część
mieszkańców, zwłaszcza tam, gdzie
naruszają istniejący stan rzeczy. Fak
tycznie, w związku z reformą mówi
ło się i mówi o pewnych modelach
kształcenia i pewnych modelach

funkcjonującej sieci szkolnej. Dla
nas najważniejsze w tym wszystkim
są dwie rzeczy, mianowicie z jednej
strony - koszty prowadzenia szkół,
a z drugiej - oczekiwania społecz
ne, przede wszystkim rodziców. Bio-

rąc jednak pod uwagę, że subwen
cja oświatowa, którą otrzymuje mia
sto i gmina, jest niewystarczająca na

prowadzenie naszych 21 szkół pod
stawowych (19 szkół i dwa punkty
filialne), w związku z tym, co roku
z budżetu miasta idą ogromne pie
niądze na to, by edukację finanso
wać przez cały rok. To są środki fi
nansowe na wypłaty dla nauczycie

„Zderzyliśmy racje ekonomiczne z

oczekiwaniami spoi
li, jak i na wydatki bieżące związa
ne z utrzymaniem placówek. Jeśli

przyjrzeć się temu z tego punktu wi
dzenia, to faktycznie w pewnych
miejscach naszej sieci szkolnej jest
tak, że liczba dzieci w klasach,
zwłaszcza w tych mniejszych szko
łach, wiejskich, ale także w SP nr 7

w Olkuszu, jest mniejsza niż mówi
o tym subwencja, a „mówi” ona, że

na oddział (klasę) ma być 26 dzieci,
i tak ona jest naliczana. Wszędzie
tam, gdzie tych dzieci jest 20 czy 17,
to tę różnicę w 100 procentach mu-

simy pokryć z budżetu gminy. Dla
tego też różnie kształtuje się koszt

edukacji jednego ucznia w skali mie
siąca. I tak średni koszt dla miasta i

gminy wynosi 168 zł, natomiast w

przypadku tych małych szkół koszt
ten wynosi w granicach 300, a na
wet 400 zł (tak jest np. w Zimnodo-

le). Gdybyśmy więc patrzyli tylko z

punktu widzenia ekonomicznego, to

istnieją uzasadnione racje do tego,
żeby pewne szkoły przestały funk
cjonować. Jednak Zarząd mając na

uwadze fakt, że jest jeszcze w tym
wszystkim wymiar społeczny, zde
rzył racje ekonomiczne z oczekiwa
niami społecznymi, które wyrażane
były w różnej formie, m. in. w pety
cjach. Osobiście spotykałem się z

przedstawicielami środowisk szkol
nych SP nr 7, szkoły filialnej w Pod
lesiu, Szkoły w Zimnodole, gdzie
rozmawialiśmy na temat ewentualnej
ich likwidacji. W konsekwencji jed
nak tych rozmów, oraz burzliwych
dyskusjach w łonie samego Zarządu
i Komisji Oświaty, na dziś władze
miasta podjęły decyzję, że będzie
wygaszenie SP nr 7 w Olkuszu, gdyż
tam nie ma już faktycznie naboru.
Poza tą szkołą nie będziemy „rusza
li” sieci szkolnej. Sprawy szkół w

Podlesiu i Zimnodole postaramy się
rozwiązać w momencie, kiedy zosta
nie zakończona budowa szkoły w

Braciejówce i rozbudowa szkoły w

Osieku.

P.O.: Co się stanie z nauczycielami
Z „wygaszanej” SP nr 7? Czy
znajdą pracę w gimnazjach?
W.Ł. W związku z całą reorganiza
cją, mówiłem o tym na spotkaniu z

dyrektorami, chcielibyśmy tak tę
sieć zmodyfikować, pamiętając o

tym, że mają powstać gimnazja, któ
rych na terenie miasta i gminy Ol
kusz planujemy cztery, i z tych na
szych rozważań i analiz wynika, że

zdecydowana większość nauczycie
li znajdzie zatrudnienie. Natomiast
nie jesteśmy w 100 procentach pew
ni, że wszyscy, ale to nie z racji tej,
że wprowadzana jest reforma oświa
ty, tylko proszę pamiętać, że gene
ralnie zmniejsza się liczba dzieci.
Jest niż demograficzny, i tak np. je
śli w roku 1990 w gminie Olkusz
urodziło się 840 dzieci, tak w roku
1997 tych dzieci urodziło się 400!

To ogromny spadek,
który w konsekwencji
będzie rzutował na to,
że w następnych la
tach do szkół będzie
chodziło coraz mniej
dzieci.

P.O.: Czy już wiado
mo gdzie powstaną
gimnazja ?

W.Ł.: Przymierzamy
się do powołania gim
nazjów, to znaczy

chcielibyśmy i tak bę
dziemy proponowali
na Komisji Oświaty,
żeby to było gimna
zjum na os. Słowiki,
dwa gimnazja na os.

Młodych i czwarte dla

centrum miasta wła
śnie w wygaszanej SP
nr 7.

P.O.: Odejdźmy od

pytań na temat

oświaty. Jakie jest
Pana zdanie na temat chęci
sprzedaży przez miasto zamku w

Rabsztynie ?

W.Ł.: W zeszłym roku, w związku z

pracami archeologicznymi prowa
dzonymi w zabytkowym śródmie
ściu (które objęte jest ochroną przez

miejskiego konserwatora zabytków),
zaczęliśmy się zastanawiać na kon
cepcją zagospodarowania terenu

wokół ruin zamku w Rabsztynie, jak
i samego zamku. Okazało się, że w

zasadzie idea prawodawstwa w za
kresie ochrony zabytków w Polsce

jest taka, żeby zachować ruiny w po
staci tzw. trwałej ruiny. I takie sta
nowisko m. in. prezentował woje
wódzki konserwator zabytków z

Katowic. W tym czasie, jak się nad

tym zastanawialiśmy, chodziło tam

o podświetlenie ruin zamku, o upo
rządkowanie terenu, o dokonanie

cięć pielęgnacyjnych w otaczającej
Rabsztyn zieleni, zjawił się u nas w

urzędzie przedstawiciel firmy zajmu
jącej się obrotem nieruchomościami

zabytkowymi i złożył propozycję za
gospodarowania ruin zamku w

Rabsztynie. Mowa była o tym, że

mógłby je kupić, że mógłby dzier
żawić - przede wszystkim jednak
chodziło o kupno. Tenże chętny do

kupna Rabsztyna przygotował nam

do prezentacji określony program,
włącznie z urządzeniem wokół ruin
zamku pola namiotowego, biwako
wego oraz z możliwością organiza
cji turniejów rycerskich. Oczywiście
z koniecznością zabezpieczenia czę
ści murów, z wykorzystaniem czę
ści piwnic pod działalność turystycz
ną i gastronomiczną. Ale w tych roz
mowach wskazywaliśmy, że do tego,
żeby w ogóle władze miasta zaczęły
się poważnie zastanawiać nad tym
problemem, potrzebna jest opinia

iillil

wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków w Małopolsce. Chcemy wie
dzieć, czy w ogóle byłoby to zgod
ne z prawem i czy konserwator wo
jewódzki wyraziłby zgodę na to, by
można było te ruiny sprzedać. Na
dziś czekamy więc na opinię woje
wódzkiego konserwatora zabytków
z Małopolski.
P.O.: Na jakim etapie są przygoto
wania do 700-lecia miasta Olku
sza?

W.Ł.: W tym roku obchodzimy jubi
leusz 700-łecia Olkusza. Dotarliśmy
do pracowników zespołu badawcze
go prof. Kiryka, mamy potwierdze
nie, że pierwsze wzmianki, doku
menty o Olkuszu datują się...
P.O.: Olkuszu jako mieście...

W.Ł.: ...Tak, datują się na 1299 rok,
a to w związku m. in. z lokacją wsi

Zimnodół, i dlatego, ten rok został

uznany za rok 700-lecia Olkusza.

Przygotowujemy się do obchodów,
choć w zasadzie one się już zaczęły
w noc sylwestrową pokazem ilumi
nacji nad olkuskim rynkiem. Trwa

już cykl imprez związanych z tym
jubileuszem, np. niedawno otwiera
łem wystawę artystów-małarzy olku
skich w Centrum Kultury w Katowi
cach (o tym wernisażu pisaliśmy w

poprzednim P.O. - dop. red.), ta wy
stawa 12 marca będzie prezentowa
na w Krakowie. Powstał ramowy

projekt obchodów 700-lecia Olku
sza, którego główną ideą jest, żeby
było to święto, w którym uczestni
czyliby mieszkańcy Olkusza, by po
kazać swoje umiejętności, zamiłowa
nia, swoje talenty. Do tych obcho
dów chcemy wciągnąć środowiska

szkolne, artystyczne, społeczne. W

najbliższych dniach zostanie powo
łany zespół roboczy, który będzie się
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POWIATU
zajmował koordynacją poszczególnych
imprez w całym cyklu. Będą seminaria

naukowe, będą Dni Olkusza z impre
zami towarzyszącymi, i jak gdyby taką
imprezą spinającą będą V Olkuskie Dni

Organowe (w październiku). O impre
zach mieszkańcy będą informowani na

bieżąco poprzez prasę.

P.O.: Miałem w ręce ten „program"
i zauważyłem, żejednak nie powsta
nie zapowiadana przez burmistrza

monografia Olkusza.

W.Ł.: Rozmawialiśmy o możliwości

wydania monografii z prof. Kirykiem
i prof. Kołodziejczykiem. Są jednak
dwie rzeczy - jest kwestia techniczna -

czy zespół badawczy obu profesorów
byłby w stanie przygotować zupełnie
nową monografię, a druga sprawa to

kwestia kosztów. Trzeba zapłacić za

opracowanie, zgromadzić pieniądze na

druk, nakład musiałby wynosić około

3 tysięcy egzemplarzy. To w sumie, w

brew pozorom są kwoty, które idą w

setkitysięcy nowych złotych.
PO.: Odejdźmy od kulturyjako
takiej, zajmijmy się przez chwilę
kulturą polityczną. Jak wyglądała
sprawa z radnym Gołąbem, który w

ostatnich wyborach samorządowych
startował z listy UW, a następnie
zaraz na pierwszym posiedzeniu
Rady Powiatu „przesiadł się” na

stronę lewicy?
W.Ł.: Faktycznie ten pan otrzymał pro
pozycję od koła UW w Bukownie kan
dydowania w wyborach powiatowych.
Tę propozycję przyjął, otrzymał miej
sce na liście UW, uzyskał odpowied
nią ilość głosów wyborców i otrzymał
mandat radnego powiatowego z listy
UW, choć nigdy nie był i nie jest człon
kiem naszej partii. Potem, gdy były
prowadzone prace nad ukonstytuowa
niem się koalicji w Olkuszu, Pan Go
łąb wybrał SLD ...i tyle.
P.O.: Jak silna jest Unia Wolnos'ci w

Olkuszu i powiecie? Najsilniejsi
jestes'cie chyba w Sławkowie, gdzie
jako partia wygralis'cie wybory... ?

W.Ł.: Pracę nad ukształtowaniem struk
tur Unii Wolności (wcześniej Unii De
mokratycznej), prowadzimyjuż od wie
lu lat. Wzrasta ilość członków UW. Po-

wstaje Forum Młodych Demokratów,
bo przyszli do nas młodzi ludzie. Są to

głównie studenci, ale także młodzi lu
dzie już pracujący. Jeżeli chodzi o li
czebność, to w Olkuszu jest około 50

stałych członków. Myślę, że musimy
popracować, aby wzmocnić struktury
UW w powiecie, bo faktycznie dwie

najmocniejsze organizacje są obecnie w

Olkuszu i Sławkowie, chociaż również

dobrą pracę wykonuje i ma ugrunto
waną pozycję także UW w Wolbromiu.

Zdajemy sobiejednak sprawę, że w po
zostałych gminach powiatu olkuskiego
tę pracę musimy wzmóc. Choć oddzia
ły naszej partii już tam powstały, cho
dzi nam o to, by okrzepły.

P. O. : Dziękuję za

rozmowę.Olgerd Dziechciarz,

foto: A. Sowula

OLKUSZ

VII SESJA RADY MIASTA
Najważniejszą decyzją podjętą 25 lutego na VII sesji

Rady Miasta i budzącą największe kontrowersje, była
likwidacja Szkoły Podstawowej nr 7 w Olkuszu. Obra
dom towarzyszyła duża grupa rodziców.

Rodzice pytani przez Przegląd Olkuski o powód przybycia, swą wizytę na

sesji tłumaczyli obawami, że ich dzieci będą zmuszone kończyć edukację w

innej szkole niż SP nr 7. Te obawy okazały się płonne. Decyzją RM SP nr 7

będzie zlikwidowana, ale poprzez tzw. wygaszanie. Po prostu nie będzie się

tworzyć nowych klas, a SP nr 7 przestanie istnieć, w momencie, gdy opuścije
ostatni rocznik, który podjął tam naukę (do 2004 roku). Ta decyzja spodoba
ła się rodzicom, którzy nagrodzili radnych oklaskami i gromkim „dziękuje
my, życzymy owocnych obrad”.

Z programu sesji, w związku ze zmianą decyzji przez Zarząd Miasta, wypa
dły punkty dotyczące likwidacji szkół w Zimnodole i Podlesiu Rabsztyń-
skim. (Patrz też wywiad z wiceburmistrzem Włodzimierzem Łysoniem). Rad
ni zdecydowali też o likwidacji jedynego w Olkuszu żłobka (patrz notka

niżej).
Z powodu ustawowych terminów z programu sesji przegłosowano zdjęcie

punktów dotyczących zakreślenia obwodów szkół podstawowych w Olku
szu, jak i projekty uchwał w sprawie zakładania olkuskich gimnazjów. Tym
sprawom będzie poświęcona najbliższa sesja, której terminu jeszcze nie usta
lono.

Radni podjęli też decyzje o lekkiej korekcie wysokości swych diet (w dół).
Od tej chwili radny za uczestnictwo w sesji Rady Miasta otrzyma 124 zł, a za

posiedzenie komisji 62 zł.

Dłuższa dyskusja wynikła w związku z projektem jednego z radnych, by
stworzyć stanowiska zastępców sołtysów (ponoć były takie przed wojną).
Kwestia jest o tyle istotna, że w razie nieobecności sołtysów (choroba, wy

jazd), zgodnie z ustawą nie ma upoważnionej osoby, która mogłaby podej
mować za niego decyzje. Okazało się, że Rada Miasta nie jest władna do

ustanawiania takich stanowisk, mógłby to zrobić tylko Sejm. Zarząd Miasta

tłumaczył, że w razie dłuższej nieobecności sołtysa podległe mu sprawy

można załatwiać w Urzędzie Miasta. Ktoś jednak słusznie skonstatował, że z

reguły na „nieetatowym” stanowisku z-cy sołtysa jest jego żona. Gdy więc
nie ma męża, dostęp do pieczątki ma „sołtyska”.

/O/

OLKUSZ______________

Nie będzie
żłobka

Tylko do 31 maja br. istnieć bę
dzie żłobek przy ul. Konopnic
kiej w Olkuszu. Od 1 czerwca

dzieci z tej placówki mogą zna
leźć opiekę w tzw. grupie żłob
kowej w Przedszkolu Nr 13 przy

ul. Olewińskiej. Kontrowersyjna
na pozór decyzja władz przesta-

je budzić emocje, gdy weźmie

się pod uwagę powody jej pod
jęcia. Otóż okazuje się, że od kil
ku lat stale maleje liczba dzieci

zapisywanych do żłobka, np. w

roku 1995 było ich 29, nato
miast ostatnio zaledwie 16 (tyle
było zapisanych, a faktycznie
uczęszczało jeszcze mniej). W

związku z tym koszty utrzyma
nia żłobka w przeliczeniu na

jedno dziecko są zawrotne i się
gają przy sześciu osobach per
sonelu 800 zł. miesięcznie (dla

porównania koszty utrzymania
przedszkoli oscylują na pozio
mie ok. 240 zł. na jedno dziec
ko miesięcznie). Argumentacja
ekonomiczna jest zatem wyjąt
kowo dobitna, choć czy przeko
na ona zainteresowanych rodzi
ców?

OLKUSZ
/A.D./

Droższa woda
Jeśli komuś wydawało

się, że woda w Olkuszu

jest droga, mamy dla nie
go złe wiadomości - bę
dzie jeszcze droższa.

Decyzją Zarządu Miasta od 15

marca tego roku obowiązywać
będą nowe ceny za wodę i od
prowadzane ścieki. I tak 1 m

sześć, wody kosztować będzie 2

zł 32 gr, natomiast za odprowa
dzenie 1 m sześć. ścieku będzie
my płacić 1 zł 50 gr.

/O/

Olkusz

Chcą
„Wspólnoty”

Na ostatniej sesji Rady Miej
skiej jeden z radnych molesto
wał Zarząd Miasta o zapewnie
nie mu dostępu do Tygodnika
Samorządowego „Wspólnota”.
Jak zapewniał, od kilku miesię
cy nie może się o ten tytuł pra
sowy doprosić, a kiedyś, w do
brych czasach, wszyscy radni tę

gazetę dostawali. Sekretarz mia
sta, E. Barzycka tłumaczyła za
przestanie kupowania „Wspól
noty” w większych ilościach

trudną sytuacją finansową Urzę
du Miasta. Z bardzo wielu tytu
łów zrezygnowano. Jak się
zresztą okazało UM tak do koń
ca ze „Wspólnoty” nie zrezy
gnował. W biurze RM dostępne
są „tylko” dwa egzemplarze.
Jakby kto pytał, ile Urząd Mia
sta w Olkuszu prenumeruje Prze
glądów Olkuskich - spieszymy
z odpowiedzią - żadnego.

/O/

Olkusz_______________

Radni bez zniżki
Wielkie było oburzenie części ol

kuskich radnych, gdy na ostatniej se
sji RM, 25 lutego, jeden z nich poru
szył sprawę zlikwidowania dlań bez
płatnych przejazdów autobusami

Związku Komunalnego Gmin „Komu
nikacja Międzygminna” (należą do

niego Olkusz, Bolesław, Bukowno i

Klucze).
Dotychczas radni, podobnie jak

posłowie i senatorowie, mieli prawo
do bezpłatnego korzystania z przejaz
dów ZKG „KM”. Jednakże od 1 mar
ca tego roku „zgodnie z uchwałą nr

VII/29/98 Zgromadzenia Związku”
radnych w wykazie osób uprawnio
nych do jazdy za przysłowiowe „Bóg
zapłać” już nie ma. Pozostali za to po
słowie i senatorowie, choć można być
pewnym, że tylko przypadkiem któ
ryś z nich mógłby się znaleźć w jed
nym z autobusów ZK „KM”. Przewod
niczący Komisji Rozwoju, radny Ja
nusz Dudkiewicz, tłumaczył olkuskim

radnym, że była to decyzja Zarządu
Związku, a miasto Olkusz jest tam w

mniejszości. Radni nie wyglądali na

usatysfakcjonowanych tą odpowie
dzią.

Niestety nikt z radnych nie wsta
wił się za emerytami i rencistami, któ
rzy nie ukończyli sześćdziesiątego
roku życia, a którym również ode
brano zniżki.

/O/.
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OGŁASZAMY NIEUSTAJĄCY KONKURS
Redakcja nasza ogłasza całoroczny konkurs dla firm i mena

gerów działających w naszym regionie. Chcielibyśmy zapropo
nować Państwu udział w promocyjnym cyklu przedstawiającym
najbardziej prężne firmy i instytucje. Chcemy przedstawiać syl
wetki najlepszych dyrektorów i kierowników. Będziemy „wpra-
szać się

” do Państwa zakładów, by przedstawiać Waszą dzia
łalność.

Konkurs ten przeznaczony jest także dla sklepów i zakładów

rzemieślniczych. Przedstawiając tego typu zakłady będziemy
oczekiwać na sygnały od Czytelników. Chcielibyśmy, by kon
kurs ten stał się Państwa „listą przyjaznych firm”. Będziemy
więc oczekiwać na Państwa propozycje do tego - mamy nadzie

ję - elitarnego - grona.

Cykl ten zakończymy w przyszłym roku, przyznaniem specjal
nych nagród i wyróżnień dla najlepszych.

CORAZ WIĘCEJ
KLIENTÓW

Olkuszanie już zdążyli się przyzwyczaić do zielone
go napisu z nazwą: Bank Przemysłowo - Handlowy.
Można by powiedzieć, że miarą jego popularności w

Olkuszu mog#byĆJM)kążne kolejki klientów do ban
komatu.

O przedstawienie banku „od środka” poprosiliśmy
jego dyrektora, Krzysztofa Czubę. Olkuski oddział BPH

oraz jego dyrektor, są pierwszymi kandydatami w na
szym konkursie.

KrzysztofCzuba: 28 lat, żona
ty, jedno dziecko, z wykształce
niajest ekonomistą. Kontakt z

Bankiem Przemysłowo - Han
dlowym miałjuż na studiach -

jego praca magisterska doty
czyła tego właśnie banku. Dy
rektoremjest od 1997 roku.
Przegląd Olkuski: Jest Pan bardzo

młodym człowiekiem. Prawdopodobnie
jest Pan najmłodszym dyrektorem banku

w Polsce. Czy to prawda?
Krzysztof Czuba: Też o tym słyszałem,
ale nie mogę tego potwierdzić. Powiedz
my, żejestemjednym z młodszych. Mio
dy wiek może być „egzotyczny” w Olku

szu. W dużych miastach, zwłaszcza w

Warszawie, jest wielu młodych menage
rów robiących poważne kariery. Tamjest
to łatwiejsze i nie powoduje takiego zdzi
wienia.

P.O.: Jak wyglądała Pańska kariera

bankowa?

K.C.: Z bankiem związałem sięjeszcze na

studiach. Po ich ukończeniu rozpocząłem
pracę w oddziale olkuskim, zaczynając od

referenta i biura maklerskiego. W tym tak
że czasie uczestniczyłem w wielu szkole
niach i kursach zakończonych bardzo po
ważnymi egzaminami.
W związku ze zmianami w kierownictwie

oddziału, zaproponowano także moją kan
dydaturę na stanowisko dyrektora. Oka

zało się, że właśnie moja
osoba została zaakcepto
wana przez zarząd ban
ku.

PO.: Od czego zaczął
Pan swe urzędowanie?
K.C .: Przede wszystkim
od zmian strukturalno -

organizacyjnych. Poja
wiła się możliwość uru
chomienia naszej filii w

Kluczach. Po negocja
cjach z gminą, dotyczą
cych zakupu budynku,
uało mi się sfinalizować

tę sprawę na początku
bieżącego roku. Myślę,
że jest ona naszą dobrą
wizytówką. Na ukoń
czeniu są także prace

przy uruchomieniu filii

w Bukownie, a w dal
szych planach powsta
nie filia w Wolbromiu.

Bardzo ważny jest dla

nas remont i przebudo
wa budynku. Nie ma co

ukrywać, że jest on już
„wiekowy” i nie spełnia
naszych oczekiwań, a

przede wszystkim -

klientów. Zakończyli
śmyjuż przebudowę dawnej części miesz
kalnej. Czeka nas jeszcze wykonanie po
łączeń sieci technicznej i logicznej pomię
dzy nowymi pomieszczeniami. A w naj
bliższej przyszłości rozpocznie się prze
budowa sali operacyjnej. Ta inwestycja bę
dzie najbardziej widoczna dla klientów.

P. O.: Wz Olkuszu działajuż kilka

różnych banków, rozwinęła się więc
konkurencja i watka o klienta, jak w tej
sytuacji radzi sobie BPH?

K.C.: Tak, to prawda. W naszym przy
padku jest to tyle łatwiejsze, że w budyn
ku, w którym się znajdujemy, kiedyś już
istniał bank i klienci przyzwyczaili się do

miejsca. Ale ciągle walczymy o klientów

jakością i zakresem usług. W naszej ofer
cie znajdują się wszystkie, tzw., produkty
bankowe, skierowane zarówno do klien
tów dużych, jak i mniejszych - detalicz
nych. Staramy się rozwijać sieć bankoma
tów, prowadzimy biuro maklerskie, ofe
rujemy doradztwo finansowe, ostatnio

nasz bank stal się udziałowcem funduszu

emerytalnego.
Myślę, że oferta Banku Przemysłowo -

Handlowego jest bardzo bogata. Liczba

klientów ciągle rośnie, a świadczy o tym
fakt, że prowadzimy już kilkadziesiąt ty
sięcy rachunków.

P.O.: Czym bank stara się wyróżnić?
K. C.: Przede wszystkimjakością i szyb
kością usług. To jest właśnie jeden z po
wodów naszego inwestowania w banko
maty. Poza tym nasze usługi są komplek
sowe. Wiele spraw związanych z finansa
mi, można załatwić przez telefon lub przy

pomocy sieci komputerowej. Muszę w tym
miejscu uspokoić naszych klientów. Sys
tem komputerowy jest w pełni bezpiecz
ny, posiada on wiele zabezpieczeń i nikt

niepowołany nie będzie w stanie złamać

systemów.
P.O.: Co może Pan powiedzieć o swoich

pracownikach ?

K.C .: To doskonała kadra. Są to ludzie

przeważnie młodzi, ale kadrę naszą two
rzą też długoletni, doświadczeni pracow
nicy. Młodzi chętnie i dużo się uczą. Tego
zresztą wymaga specyfika pracy w ban

ku. Bardzo ważne jest, że wszyscy iden
tyfikują się z bankiem.

P. O.: Banki są kojarzone ze stabilnością
zawodową i wysokimi zarobkami.

Otrzymuje Pan zapewne wiele podań o

przyjęcie do pracy...
K. C.: Co do zarobków, to nie są one tak

wysokie, jak wynikałoby to z krążących
opowieści. To jest mit. Faktem natomiast

jest stabilność i możliwości rozwoju. J.ak

już mówiłem, praca w banku wiąże się z

koniecznością ciągłego doskonalenia swo
ich umiejętności.
A jeżeli chodzi o podania... Faktycznie,
jest ich bardzo dużo, lecz wiele osób przy
chodzi tylko zapytać.
P.O.: Czyprzewiduje pan przyjęcia do

pracy?
K.C .: Nie mogę powiedzieć, że zatrudni-

my każdą osobę. Poszukujemy specjali
stów, a ich rekrutację wymusza na nas sy
tuacja i właściwie tylko wtedy, gdy po
szukujemy specjalisty jakiejś dziedziny.
Nasz zespóljestjak na razie bardzo stabil
ny. Z jednej strony wynika to z przywią
zania pracowników do firmy, a z drugiej,
specyfika naszej pracy nie pozwala na dużą
rotację kadr. To są wysokiej klasy specja
liści, do których przywiązują się nawet

klienci.

P.O.: Za Pana plecami znajduje się
wiele dyplomów i nagród. Dotyczą one

między innymi wspierania działalności

kulturalnej. Czyjest to przejawem
promocji, czy możejuż „ bankowego

"

mecenatu kultury ?

K.C .: Rzeczywiście bank był wielokrot
nie wyróżniany przez różne gremia zwią
zane z biznesem oraz przez wiele redakcji
gazet. Doceniano naszą działalność finan
sową, ale także i sponsorowanie imprez
kulturalnych. Zostaliśmy między innymi
wyróżnieni przez władze samorządowe
Krakowa.

W Olkuszu także wspieramy różne im
prezy kulturalne - ostatnio otwarcie wy
stawy olkuskich artystów w Katowicach.

Myślę, że taka właśnie działalność jestjuż
mecenatem kultury. My traktujemyjąjako
naszą zapłatę za zaufanie klientów.

P.O.: Dziękujemy za rozmowę.

KrzysztofMiszczyk
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U OLKUSKICH PRZEDSZKOLAKÓW JAROSZOWIEC

MOŻESZ SIĘ
NAPIĆ..

W tutejszej Szkole Pod
stawowej im. Orła Białego
już od dwóch lat na dol
nym korytarzu stoi duży
syfon z nie gazowaną
wodą mineralną.

Dzisiaj przedstawiamy dzieci z olkuskiego przedszkola nr 7 z grupy VI.

Stoją: Kamil Czart, Klaudiusz Siewior, Michał Tomsia, Jakub Paczek, Mi
lena Skalska, Marta Ziółkowska, Karolina Kubik, Elżbieta Andronów i Łu
kasz Pasternak. Siedzą: Wojtek Ziamik, Olga Fornalska, Justyna Rzońca,
Angelika Czaja i Olga Kowalczyk.

Wychowawczynie - Ilona Filipowicz i Lidia Plewa powiedziały Przeglądowi
Olkuskiemu, że ich grupa dzieci z „zerówki” bardzo udanie realizuje program

zajęć dydaktycznych, ogólnorozwojowych i społecznych, który jest pewnego

rodzaju wstępem przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej.
(boh)

KLUCZE

W KLUCZEWSKIM ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Ankieta dla rodziców
Od pewnego czasu dyrekcja i Rada Pedagogiczna sta

rają się znaleźć najlepszy merytorycznie i emocjonalnie
styl działania i współdziałania zarówno z uczniami, jak i

rodzicami.

Jedna z klas ZSZ w Kluczach

Jedną z form tych
poszukiwań są odpo
wiednio sformuło
wane ankiety. W cza
sie ostatniego spo
tkania z 290 rodzi
cami w przedstawio
nej ankiecie zadano

im sześć pytań.
236 odpowiedzia

ło, że ich dziecko nie

miało trudności z

adaptacją w szkole,
dla 154 o wyborze
szkoły zadecydowa
ła dobra opinia o

niej, dla 25 sugestie kolegów, dla 68 łatwy dojazd, a pozostałych brak wyboru;
tylko 51 posyła dziecko na korepetycje, szczególnie z matematyki, 258 odpo
wiedziało, że ich dzieckojest oceniane sprawiedliwie, 210 bardzo dobrze ocenili

kontakty z rodzicami, a 80 za dobre, według 272 dziecko jest zadowolone ze

szkoły. W gronie zalet szkoły znalazły się między innymi: atrakcyjność zawo
dów, dobre i poważne traktowanie uczniów, dobra atmosfera w szkole i wyrozu
miałość nauczycieli, względnie wysoka dyscyplina i poziom nauczania, a jed
nocześnie dostosowanie wymagań dydaktycznych do indywidualnych możli
wości ucznia.

Były też wady np. dwuzmianowość, brak zmiennego obuwia, drugiegojęzyka
obcego oraz wymaganej ilości środków dydaktycznych.

/ inf. ifoto :bh./

Korzystają z niej przede wszyst
kim uczniowie, którzy skończyli
lekcje wychowania fizycznego.
Jeden kubek ożywczego płynu
kosztuje 20 groszy. Gospodynią
przy tym „źródełku” jest woźna,
która pilnuje plastikowych ku
beczków i przyjmuje należność.

- Instalując syfony z wodą mi
neralną, wyeliminowaliśmy szko

dliwy dla zdro
wia zwyczaj pi
cia wody z kra
nów - powie
działa Przeglą
dowi Olkuskie
mu dyrektor
szkoły, Barbara

Swędziol.
/ inf. ifoto:

bh./

BOLESŁAW________________________ ____

Historia Koła Gospodyń Wiejskich
Historia KGW w Bolesławiu liczy sobie prawie trzy

dzieści lat i zaczęła się od zorganizowania kursu przy
sposobienia rolniczego. Bo taki był wówczas potrzeb
ny, by móc przejąć gospodarstwo rolne.

Kolo zorganizowało dziesięć mieszkanek gminy. Pierwszy Zarząd tworzy
ły: Edwarda Poczęsna - przewodnicząca i Krystyna Cmiel - sekretarz.

Z biegiem lat przybywało członkiń, zmieniały się zarządy. Niemniej w

działalności Kola można by doszukać się wielu pożytecznych inicjatyw.
Członkinie Koła organizowały konkursy o czystość swojego otoczenia, ze
społowe wychowywanie kurcząt, konkursy na przyśpiewki ludowe regionu,
konkursy kolęd, wystawy rękodzieła, m. in. haftów, wyszywanek. Nie zabra
kło też rywalizacji na płody rolne czy wieńce dożynkowe.

Od 28 sierpnia 1988 r. KGW w Bolesławiu, jako jedno z nielicznych w

kraju, posiada sztandar. Inicjatorkami jego powstania były, ówczesna Prze
wodnicząca Wiesława Czubajewska i członkini Alfreda Kolczyk. W uroczy
stości przekazania uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców Bolesławia, jak
i przedstawicielek z sąsiednich kół. Teraz KGW reprezentuje się bardzo oka
zale na uroczystościach państwowych i regionalnych.

Od r. 1992, KGW prowadzi swoją działalność w salach Gminnego Ośrodka

Kultury w Bolesławiu - Ćmielówce, gdzie działa też usługowo magiel oraz

kuchnia sporządzająca gorące posiłki.
/LSP/

Trochę statystyki
ZGONY_____________________ ____ __________

Od 22 lutego do 2 marca zmarło 11 mieszkańców Olkusza (7 mężczyzn i 4

kobiety). W Kluczach zmarł 1 mężczyzna i 2 kobiety. W Bolesławiu zmarł 1

mężczyzna. Także w Sławkowie zmarł jeden mężczyzna.

URODZINY__________ ___ _____________

Od 22 lutego do 2 marca urodziło się 5 nowych obywateli Olkusza (1
dziewczynka i 4 chłopców). W Wolbromiu urodziło się 2 chłopców. Klucze

powiększyły się o 4 dziewczynki. W Bukownie urodził sie 1 chłopiec.
ŚLUBY___________ _____________________ _ ______

Od 22 lutego do 2 marca zawarto w Olkuszu tylko jeden ślub cywilny.
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Okiem Momusa______________
.SŁABOŚCI, NA IMIĘ CI KOBIETA...”*

„ Obchodzimy ku chwale ojczyzny
jeden dzień kobiet, cały rok mężczyzny ”.

J.I.Sztaudynger („Święto kobiet i święto mężczyzn”)
Refleksje nad kobiecością nachodzą mnie w chwilach najmniej ku temu

odpowiednich. Na przykładprzy zakładaniu kolankaprzy umywalce po prze
tkaniu tejże. Przede mną w wiadrze cuchną galaretowate twory przypomina

jące bardzo włochatą mysz o kilku ogonach w ostatnim stadium rozkładu, a

ja stwierdziwszy z zadowoleniem, że umywalka znowu działa, uszczelkajest
na swoim miejscu, sitko dokręcone i w dodatku nic nie przecieka, poprawiam
sobie okulary trzonkiem śrubokrętu i przypadkiem mój wzrok zahacza o

lustro. Jezu!...Oglądam się odruchowo. Nikogo. Nie ma się co oszukiwać, to

ja... Moje włosy wyglądająjakprawdziwe sprawozdanie z działalności na
szego rządu, nad prawym uchem powiewa mi kawałek pajęczyny, a spod
czterech swetrów, jakie mam na sobie, wystają spodnie dresowe wypchane
na kolanach. Jedyne ustępstwo na rzecz kokieterii to, że są aksamitne... Wyle
wając odrażającą zawartość wiadra mamprzez chwilę urzekającą wizję sie
bie samej, zanurzonej w miękkimfotelu, otulonej w kaszmirowy sweter, obłok

ulubionych perfum i ciepły blask stojącej lampy, z perfekcyjnym makijażem
na twarzy i piękną głową wiernego psa opartą na kolanach. Obraz kobie
ty...Westchnęłam z rozrzewnieniem. Pomijając ten jeden drobiazg, Że mój
piękny pies wpatruje się we mnie rozkochanym wzrokiem tylko wtedy, kiedy
trzymam czekoladę w zębach, wszystko to jest możliwe do zrealizowania.

Tyle, że nawet, jeślijuż upozuję się w tymfotelu - czy poczuję się bardziej
kobietą? Co stanowi o kobiecości? Z pewnym zakłopotaniem stwierdziłam,
Że moje wyobrażenie kobiety kobiecej pochodzi Z okresu wczesnomłodzień-

czego ijest reprezentowane przez kruchą, wiotką istotę, urzekająco pachną
cą, odzianą w szpilki i powiewne szaty o pastelowych barwach, spokojną,
leciutko uśmiechniętą, uwodzicielską, subtelnie ironiczną, otoczoną obło
kiem romantyzmu. Na to nakłada mi się obraz wykształcony na podstawie
wielu lat oglądania amerykańskichfilmów. Dziewczyna (niezależnie od wie
ku) doskonale zorganizowana, świetnie radząca sobie z dziećmi, domem i

ogrodem, prowadząca samochódjak kierowca formuły pierwszej, zawsze

uśmiechnięta, tryskająca energią, chętnie uczestnicząca we wszystkich przy
jęciach i innych zwariowanych imprezach, w wolnych chwilach (?!) pracu
jąca jako wolontariuszka, prowadząca działalność charytatywną i wyzwo
lona seksualnie. Przez całe swoje życie nie udało mi się osiągnąć żadnego z

tych wzorców. Jak już zaczęłam się zbliżać do pierwszego, to okazało się, że

w szpilkach mam powyżej 180 cm i wpadam w każdą nierównośćpodłoża (a
polskie podłoże składa się głównie z nierówności) ,co z kolei wyzwalało
moje poczucie humoru, a mordowało w zarodku subtelność i romantyzm, a

kiedy raz spróbowałam spojrzeć koledze uwodzicielsko w oczy, zapytał z

troską, czy mnie cośboli... Wmiędzyczasie zostałam kobietąpracującą, żoną,

matką, bezrobotną, rozwódką, głową rodziny, jednostką walczącą o byt, jed
noosobową brygadą remontowo-budowlaną, ale nie udało mi się zbliżyć do

drugiego wzorca. Niby początek zrobiłam, ale dalej ani rusz. Samochodu

prawdopodobnie nigdy nie będę miała, jeśli chodzi o dobroczynność, to

mogę byćjedyniejej obiektem, chęć na wszelkie przyjęcia nieodwołalnie mi

przechodzi po obejrzeniu wiadomości lub przeczytaniu gazety, a seks powi
nien być zakazanyjako, że może byćpoczątkiem powołania do życia kolejne
go sfrustrowanego bezrobotnego, bezdomnego czyprzestępcy (lub też wszyst
kiego wjednym).

Wiem jedno - kobieta powinna czuć się kobietą od końca trądziku mło
dzieńczego i po panicznej ucieczce estrogenu, a bywa tak w nielicznych
przypadkach. Jedna moja znajoma prowadząca typowo męski biznes mówi,
Że czuje się kobietą jedynie dzięki temu, że nawet nie zna drogi do swojej
piwnicy (chodzi tamjedyniejej mąż). Druga z kolei w chwilach, które spędza
w salonie piękności i kupując biżuterię, na co może sobie pozwolić dzięki
świetnym zarobkom. Jeszcze inna tylko w momentach, kiedy czuje się po
trzebna dzieciom. Raz nawet (na warsztatach psychologicznych) słyszałam,

jak któraś z pań stwierdziła, że czuje się kobietą dbając o swojego mężczy
znę. Ojego ubranie, tak, również skarpetki i majtki, jedzenie, rozrywki, dobre

samopoczucie, zaspokajanie kaprysów i potrzeb, zanimje zdąży wyartykuło
wać. Muszę dodać, że my, reszta niegodnych niewiast, wybałuszyłyśmy na

nią oczy Z mieszaniną podziwu, grozy i niedowierzania. Nikt się nie odezwał.
Jestem kobietą. Wiem, bo wciążjeszcze bez protestów rejestrują mnie do

ginekologa. Drogie Panie, życzę nam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia

Kobiet. Zachęcam do podzielenia się spostrzeżeniami, czy czuje się Pani

kobieco? Kiedy najbardziej?
Joanna S.

*W.Szekspir, „Hamlet”.

LISTY DO REDAKCJI

CZY W OLKUSKIM

GROŻĄ POWODZIE?!

Gdy oglądam stare, przedwojenne fotografie, utwierdzam się w

przekonaniu, że tak. Nawet ze strony małych potoków przetacza
jących się przez nasz powiat.

Człowiek usiłuje ujarzmić rzeki, które przez miliony lat prawowi
cie drążyły swoje koryta. Tymczasem przyroda rządzi się swoimi

prawami, które my, ludzie tylko usiłujemy poznać. Możemy tym
rzekom tylko pomagać, by bez zakłóceń spływały lub gromadziły
swoje nadmiary w naturalnych zbiornikach retencyjnych. Wiedząc
o tym i pomimo tej wiedzy, wykonujemy prace, które kłócą się z

posiadaną wiedzą, które świadczą o naszej głupocie. Oto przy
kład. Postawiono dom na środku Doliny Prądnika w Sułoszowej.
To takjakby postawić dom na środku drogi. Właściciel ostrzegany
(po wybudowaniu) przez dotychczas niewielkie powodzie, działkę
otoczył wałami z trzech stron, czwarty spełniał nasyp drogi. Liczył,
że tak wysokich wałów woda nie przekroczy. O głupoto ludzka!
Rzeka przelała się do środka tego naturalnego basenu właśnie

przez drogę. Po jakimś czasie woda opadła a dom pozostał do

połowy zanurzony w basenie zbudowanym przez człowieka, który
myślał, że przechytrzy przyrodę.

Kolejnym przykładem jest Przemsza. Szczególnie w okolicy Klucz
i Golczowic. Kiedyś człowiek nauczony doświadczeniem stawiał

domy na stokach doliny. Dzisiaj zeszły one nad sam brzeg doliny.
Ba, żeby tylko. Stawiano je w Golczowicach na wtedy suchych
rozlewiskach, które jakjuż wspomniałem były naturalnymi zbior
nikami retencyjnymi. Zresztą zbiorniki te to cały odcinek do sa
mych Klucz.

A w okolicy Klucz? Człowiek samje wypełnił wodą, a na drodze,
gdzie zapewne istniał kiedyś bród, wybudował nową drogę asfal
tową. Jestem przekonany, że drogę jak i most budowano wtedy,
gdy rzeka była maleńkim, niegroźnym strumykiem. Tak więc dro
gę, jak i most wybudowano nad samym nurtem. Jednym słowem

zbudowano tamę, bowiem nadmiar wody nie nadąża w przepły
wie, podnosi swój poziom, zalewa Golczowice, by wreszcie prze
lać się przez drogę.

Myślę, że na nic regulacja Przemszy w Golczowicach polegają
ca na wycięciu starych wierzb i obetonowaniu brzegów rzeki, sko
ro wspomniana tama już istnieje. Czy tak trudno dostrzec te oczy
wiste fakty? A nasza Baba od lat walcząca o swoje panowanie nad

olkuskimi kopalniami? Jak na razie pompy umieszczone na dole

kopalni dają jej radę. Jednak co się stanie, gdy pompy zamilkną,
lub chociażby zmniejszą swoje „wydobycie”? Co będzie, gdy ten

lej depresyjny, znajdujący się właśnie tu, zacznie się wypełniać?
Co stanie się z domami postawionymi na dawnych stratach przy
E- 22? A przecież jeszcze w końcu lat 50- tych było tam pusto.
Przecież tereny te są jak gąbka ludzką ręką wyciśnięta. Teraz jest
tam w miarę sucho, lecz gdy pompy zamilkną, teren pod nimi wy

pełni się po swoje brzegi na tyle, że odezwą się stare źródła, które

wypłyną w piwnicach (w czasie ostatniej powodzi, zdarzało się tak

na terenie gminy Klucze) i zapełnią stawy.
Powodzie będą nam grozić na tyle, na ile uznamyje za coś natu

ralnego, jak deszcz padający z nieba.

Wiem, że tereny obok Hali Sportowej swego czasu były przewi
dziane na ogromny kompleks rekreacyjny, a dzisiaj słyszę, Że mają
tam powstać obiekty budowlane. Czyjest w tym jakiś sens i logika,
skoro na prawa przyrody nic się nie poradzi?

Józef Siwiński.
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Włam do hotelu

W nocy z 21/22 lutego w Ol
kuszu przy ul. Króla Kazimie
rza Wielkiego dokonano włama
nia do części gastronomicznej
hotelu „Olkusz”. Skradziono

papierosy „Marlboro” oraz pie
niądze z trzech automatów do

gier. Straty oszacowano na 900

złotych.

Nieudany skok

W nocy 23 lutego około godz.
1:00 w Olkuszu przy ul. Króla

Kazimierza Wielkiego funkcjo
nariusze KPP Olkusz zatrzyma
li po bezpośrednim pościgu
sprawcę włamania do sklepu
hurtowego „Ruch”, którym
okazał się mieszkaniec Kolu
szek. Następnie funkcjonariu
sze WRD Olkusz w wyniku pod

jętych działań zatrzymali trzech

pozostałych sprawców porusza
jących się samochodem marki

Fiat „Tempra”. Jeden z zatrzy
manych jest też mieszkańcem

Koluszek natomiast pozostałych
dwóch pochodzi z Łodzi.

...a słodycze zjedli
W nocy z 22/23 lutego niezna

ni sprawcy włamali się do Szko
ły Podstawowej w Łobzowie

skąd skradli sprzęt RTV, kom
puter oraz słodycze z kiosku

szkolnego. Skradzione rzeczy

poza słodyczami odnaleziono w

przydrożnym rowie w okolicy
skrzyżowania dróg Kąpiele
Wielkie - Zabagnie.

Kwas w cenie

W nocy z 24/25 lutego niezna
ni sprawcy włamali się do Okrę
gowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Dłużcu. Sprawcy po wy
pchnięciu okna dostali się do

środka skąd skradli 20 litrów

kwasu siarkowego.

Rąbnęli wózki

22 lutego zgłoszono kradzież

samochodu marki Fiat 126p o

numerach rejestracyjnych KCC

5175 koloru zielonego. Pojazd
skradziony został z parkingu
przy ul. Żeromskiego w Olku
szu. Straty oszacowano na 5

000 złotych.

22 lutego o godz. 10:00 w

Sławkowie przy ul. PCK skra
dziono samochód marki Suzuki

Maruti o numerach rejestracyj
nych KXW 8830, koloru szary
metalik na szkodę mieszkańca

Sławkowa. Straty oszacowano

na 18 000 złotych.

24 lutego w nocy, w Olkuszu

przy ul. Króla Kazimierza Wiel
kiego nieznani sprawcy doko
nali kradzieży samochodu mar
ki Mazda 323 o numerach reje
stracyjnych KVW 1043. Straty
oszacowano na 20 000 złotych.

Spokojny weekend

Weekend w minionym tygo
dniu był wyjątkowo spokojny.
Poza dwoma kolizjami drogo
wymi w sobotę nie zanotowano

żadnych innych zdarzeń. Oby
tak dalej!

Kronika drogowa
23 luty - 1 marzec

W tym okresie na terenie po
wiatu olkuskiego miało miejsce
18 kolizji drogowych. Nie zano
towano żadnego wypadku. W

przypadku jednej z kolizji
sprawca zbiegł z jej miejsca.

25 lutego obywatel Armenii w

Wolbromiu przy ul. Mickiewicza

nie udzielił pierwszeństwa prze
jazdu w wyniku czego doszło

do kolizji.

25 lutego około godz. 22:00

sarna wyskoczyła przed nad
jeżdżający samochód w wyniku
czego doszło do kolizji.

28 lutego w Trzyciążu miała

miejsce kolizja, której sprawca

był pod wpływem alkoholu.

Kronika strażacka

23 luty - 2 marzec

24 i 25 lutego w Wolbromiu

przy ul. Skalskiej w budynku
Ośrodka Ochrony Zdrowia JRG

Wolbrom usuwała sople zwisa
jące z dachu.

1 marca w Sławkowie w

Ośrodku Zdrowia miejscowa
OSP wypompowywała wodę z

zalanej kotłowni. Wypompowa
no około 20 m3 wody.

2 marca strażacy z JRG Ol
kusz o godz. 10:45 wyjechali
do Sławkowa w celu patrolowa
nia wałów przeciwpowodzio
wych przy rzece Przemsza, któ
ra wyniku odwilży znacznie

przybiera, około 4 cm na go
dzinę. Do stanu alarmowego
brakuje jeszcze pół metra.

Bezpieczeństwo we

własnym domu

Nasz dom nie jest bezpiecz
ny nawet wówczas, gdy prze
bywają w nim domownicy. Oto

kilka banalnych wskazówek, o

których zdarza się nam zapo
minać:

PAMIĘTAJ !

1. Zawsze wykorzystuj takie

urządzenia jak domofon, wizjer
upewniając się kto dzwoni,
puka do Twoich drzwi.

2. Poucz dzieci, aby kiedy są

same w domu, nie otwierały
drzwi, nie wpuszczały pod ja

i ft

Bójka i zuchwała kradzież
26 lutego w piątek czterech sprawców weszło do sklepu spożywczego

przy Placu Konstytucji 3 Maja na os. Słowiki w Olkuszu. Po wejściu jeden z

nich zakupił serek homogenizowany, po czym przy zapłacie za niego, z kasy
fiskalnej ukradł dzienny utarg w wysokości 1 100 złotych. Sprawcy szybko
opuścili sklep. Po niedługim czasie policja ujęła trzech z nich, najmłodszy
miał 16 lat. Wszyscy są mieszkańcami Sławkowa.

Jeden ze sprawców był jednym z uczestników bójki, która od
była się trochę wcześniej w barze „Leśnym” na os. Słowiki. Starli

się tam kibice Zagłębia Sosnowiec ze Sławkowa z kibicami GKS

Katowice, mieszkańcami Olkusza. Wszyscy byli pod wpływem
alkoholu, niektórzy z nich mieli powyżej 2 promili alkoholu we

krwi.

kimkolwiek pretekstem niezna
nych osób.

3. Pamiętaj, iż przestępcy czę
sto podają się za pracowników
różnych instytucji (pogotowie
energetyczne, gazowe, towa
rzystwa ubezpieczeniowe) za
wsze żądaj legitymacji, sprawdź
wiarygodność osoby w instytu
cji, w której pracuje.

Porada ta zyskuje na aktual
ności, bowiem począwszy od 1

marca 1999 roku agenci ubez
pieczeniowi uzyskali prawo agi
towania na rzecz firm, których
są przedstawicielami. Sytuacje
te mogą być więc wielokrotnie

wykorzystywane przez prze
stępców podających się za

przedstawicieli firm ubezpie
czeniowych.

Bądź czujny, pamiętaj o tych
trzech prostych zasadach, któ
rych stosowanie pozwoli Ci

uniknąć przykrych sytuacji.
Zespół Prewencji Kryminalnej

3K

Rysnek Jerzego Kantorowicza
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Z grubej rury... na Dzień Kobiet

Kaddafi a kwestia
kobieca E 1/5/5

Lada chwila czeka nas piękne święto - Międzynarodowy Dzień Kobiet,
ustanowiono ów dzień już dość dawno, za rok stuknie mu 90-tka! A decyzję,
by go obchodzić podjęły pewne duńskie niewiasty rewolucjonistki. Mało kto

pamięta, że ongiś w Polsce 8 marca obchodzono Dzień Błogosławionego
Wincentego, Kadłubkiem zwanego, autora, świadczących o bujnej wyobraź
ni, XIII wiecznych Kronik. Za czasów PRL-u Kadłubka zamieniono na kobie
tę, i to nie jedną, ale od razu wszystkie. Co rok odbywało się więc masowe

nagradzanie wszystkich kobiet między Odrą, Nysą Łużycką, Bugiem i Sanem

czerwonymi goździkami, a czasem np. parą pończoch, kostką szarego mydła,
papierem toaletowym czy ręcznikiem frotte. Do dziś mam w oczach łzy wzru
szenia, gdy sobie przypomnę tych rozanielonych alkoholem przedstawicieli
wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, którzy wracali tego dnia do swych z

małżonek z naręczem zwiędłego kwiecia. Socjalizm niby hołubił kobiety, głów
nie jednak zrównywałje z mężczyznami w wyglądzie i stroju (robotnica w

berecie, waciaku i gumofilcach jest trudna do odróżnienia od mężczyzny w

takim samym odzieniu). Wprowadzano więc w życie to, o co walczą dziś

feministki. Oczywiście, jak to w socjalizmie, ta równość była czysto teore
tyczna. Muammar al.-Kaddafi w swej słynnej „Zielone Książce” prócz twier
dzeń o wyższości dromadera nad niewiastą, pisze też słowa niczym miód na

serca neosufrażystek: „Zarówno kobieta, jak i mężczyzna są bezsprzecznie
istotami ludzkimi, w sposób oczywisty równymi sobie w swym człowieczeń
stwie. /.../Kobieta tak samo jak mężczyzna je i pije, tak samo jak mężczyzna
kocha i nienawidzi, myśli, uczy się i rozumuje. Kobieta potrzebuje pożywie
nia, ubrania i środka lokomocji tak samo jak potrzebuje tego mężczyzna, tak

samo jak on odczuwa głód i pragnienie, tak samo żyje i umiera”. Ten bełko
tliwy truizm rodem z Engelsa, lekko tylko przegryziony Koranem, nijak się
miał jednak w socjalizmie do rzeczywistości. Kobiety mniej zarabiały, nie

mianowano ich na najwyższe stanowiska w partiach (nie było ani jednego
Lenina, Bieruta, Żiwkowa czy Husaka w spódnicy!). Żony przywódców par
tyjnych przydzielane im były przez partię. Nie dziwne więc, że Lenin nie

kochał Krupskiej, ani ona jego (choć w swych pamiętnikach opisuje go cie
pło). a dzieci nie mieli nie dlatego, że Krupska wyglądała jak wyglądała,
wszak i Lenin wyglądał, jak wyglądał, ale dlatego, że nie było „prikazu".
Partia, niczym surowy ojciec, kazała im być ze sobą - więc byli, rozkręcać
spiralę bolszewickiego przewrotu w Rosji - więc rozkręcali. Mieć dzieci im

nie kazano - więc nie mieli.

Dziś aż się wierzyć nie chce, do czego doszły kobiety, w tym także polskie
przedstawicieli płci „słabszej-inaczej" (notabene Krupska urodziła się w

Polsce i znała naszą mowę). Była premierem Pani Suchocka, prezesem NBP

jest wciąż p. Gronkiewicz - Waltz, a w naszej okolicy też mamy przykłady
kobiet na odpowiedzialnych stanowiskach burmistrzów (Bożena Piętka -

Bogajewska w Bukownie), wójtów (Małgorzata Węgrzyn w Kluczach, jeszcze
do niedawna Krystyna Kowalewska w Bolesławiu), dyrektorów itd. I wcale

nie ma tu mowy o niższych płacach dla kobiet! Nawet odwrotnie. Raptem
dwa miesiące temu, gdy podwyższano w Olkuszu płace Zarządowi Miasta

(sami faceci) uzasadniano to wyższymi zarobkami w sąsiednich gminach,
gdzie przecież przy władzy były kobiety.

Niestety, jest i inna konstatacja. Można bowiem pomyśleć, że kobiety nam

się w Olkuszu tak sfeminizowały, że przestały rodzić, a jeśli już rodzą, to

głównie dziewczynki. Za to jakjuż ktoś umiera, to głównie wybierają z na
szej, chłopskiej półki. Doszło do tego, że rada Miasta zlikwidowała ostatni

olkuski żłobek. Kaddafi pisał: „Pozbawienie kobiety naturalnejfunkcji ma
cierzyństwa i przekazanie jej żłobkom jest początkiem rezygnacji ze społecz
nego kształtu ludzkiej zbiorowości i przekształcania jej w zbiorowość czysto
biologiczną”. Ktoś pomyśli: - Czyżby radni czytali Kaddafiego i chcą zachę
cić kobiety do bardziej rodzinnego trybu życia? Ależ skąd, po prostu wiele

olkuskich kobietjest bezrobotnych, więc siedzą w domach przy swoich brzdą
cach, a jeśli nawet pracują, to tańsza od żłobka jest tzw. instytucja babci.

Następne w kolejce do likwidacji będą pewnie przedszkola, a jeśli jeszcze
wrześniowa reforma oświaty będzie podobnie fachowo wprowadzana w ży
cie jak reforma zdrowia, to mogą nam się wyludnić także szkoły. Wtedy do
piero będzie rodzinnie... A jeśli jeszcze tatusiowie stracą pracę w Emalii S.A.

(wciąż trwają tam zwolnienia), Koksowni „Przyjaźń”, czy Hucie Katowice

(ma tam być restrukturyzacja czytaj zwolnienia), to już będzie tak rodzinnie,
że Boże uchowaj...

PS Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim kobietom, i tym mężczyznom, którzy
chcieliby być kobietami, życzę wszystkiego najlepszego.

/Zgryzio/

GOLCZOWICE, KLUCZE

DWA SYMBOLE
Austriaków, Czechów, Słowaków, Węgrów i Polaków

rannych w bitwie pod Krzywopłotami, Bydlinem i Za
łężem, która rozegrała się od 16-18 listopada 1914r.,
umieszczano w szpitalikach znajdujących się w By-
dlinie, Jaroszowcu, „starych” Kluczach i na terenie

Osady Fabrycznej. Tych, którzy zmarli w kluczewskich

szpitalach, pogrzebano na północ od fabryki papie
ru. W miejscu tym stoi jeszcze wysłużony, bo pamię
tający tamte czasy dębowy krzyż.

Krzyż, głaz i pamiątkowa tablica w

Golczowicach

Mieszkaniec Pa
pierni - Wacław Roź-

niatowski, który opro
wadzał nas po tym te
renie, powiedział, że

teren cmentarzyka był
ładnie okopany i ozna
czony płotkiem, a

dwie potężne, rozro
śnięte sosny, które

można podziwiać, wy
znaczają miejsca zbio
rowych, zwanych roz
jemczymi mogił.

- W okresie między
wojennym, do 1938r.

mogiłami tymi opieko
wali się harcerze z klu-

czewskiej Publicznej
Szkoły Podstawowej -

powiedział Przeglądo
wi Olkuskiemu pan
Wacław Roźniatowski - Bywały tu także rodziny poległych,
ale wszystko zakończyło się w 1939r. gdy szczątki zmar
łych przeniesiono na cmentarz olkuski.

Nie wiadomo dokładnie kto i kiedy obok wspomnianego
krzyża usypał symboliczną mogiłę, na której w dniu święta
Zmarłych i w rocznicę bitwy legionistów pojawiają się lamp
ki i skromne wiązanki. Obecność tego niezniszczalnego
krzyża, trzech potężnych, zadumanych drzew oraz usypa
nego przez ludzi wzniesienia sprawiają, że miejsce to, po
ciąga swoją tajemniczością i zachęca do refleksji nad hi
storyczną przeszłością powiatu olkuskiego.

tekst ifoto: B. Huras.

Wacław Roźniatowski obok krzyża

UWAGA

POSZUKIWANY

Redakcja „Przeglądu Ol
kuskiego" poszukuje
współpracowników z tere
nu całego powiatu olku
skiego, którzy zachcieliby
zostać korespondetami
gazety.

Wszystkich zaintereso
wanych zapraszamy do re
dakcji: Olkusz, ul. 29 Listo-

pada/pawilon/

10 Przegląd Olkuski 5 marca 1999



My w Internecie
Tak jak obiecałem, od

tego odcinka cyklu po
świeconego komputerom
i sieci Internet, przygoto
wywał będę opisy dwóch

stron, które wiążą się po
wiatem olkuskim, ale tak
że te, które poświęcone są

jakiemuś niecodzienne
mu, czy właśnie bardzo

popularnemu hobby.

Witamy w

Wolbromiu
Pierwsza ze stron, którą uda

ło mi się obejrzeć w zeszłym ty
godniu, dotyczy miasta Wol
bromia. Już na samym począt
ku muszę powiedzieć, że bar
dzo byłem zaskoczony dobrym
gustem, z jakim ta strona zosta
ła wykonana. Strona wita nas

wyraźnym, czytelnym wido
kiem fragmentu wolbromskiego
Rynku. Cała pierwsza strona

(jak i pozostałe zresztą) jest bar
dzo przejrzysta i wyraźna, za
wiera krótką charakterystykę
Wolbromia i odsyłacze do tema
tycznie pogrupowanych wiado-

Wolbromskich”, jednak w mo
mencie, gdy ja odwiedzałem tę
stronę, była ona w stanie budo
wy. Po kliknęciu na pierwszy
odsyłacz, przejdziemy na stro
nę omawiającą historię Wolbro
mia, główne fakty z okresu roz
poczynającego się w roku 1327,
aż do dzisiaj. Historia ta jest
zręcznie opowiedziana, nie za
lewa Czytelnika mnóstwem in
formacji, wzbogacona jest o fo
tografie i ciekawostki z historii

Wolbromia, jak np. historię po
wstania miasta. Historia ta jest
tak przygotowana, że nie od
straszy nawet tych, którzy nie

chcą mieć z nią nic wspólnego.
Z kolei strona pos'więcona śro
dowisku i turystyce umiejsca
wia czytelnikowi spoza regionu
położenie Wolbromia, wskazu
je możliwe dojazdy z dużych
miast, a także przedstawia wa
lory turystyczne całej okolicy.
Strona poświęcona przemysło
wi opowiada historię wolbrom
skiego „Stomilu” i innych po
mniejszych fabryk, zawiera

świetne fotografie ukazujące
przemysł wolbromski sprzed
kilkudziesięciu lat. Ponad to, co

już opisałem strona miasta Wol-
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uznania, bowiem dopieszczona
jest w najmniejszych szczegó
łach. Zresztą sam autor stwier
dza, że włożył w jej przygoto
wanie dużo wysiłku i pracy. I

to widać, strona jest naprawdę
super.

Związek gmin
Jurajskich

Hmm, ta strona to nieprzebra
na kopalnia informacji na temat

całej Jury Krakowsko-Wieluń
skiej. Możemy tu znaleźć do
słownie wszystko - od położe
nia i ukształtowania terenu ca
łej Jury, poprzez budowę geo-

ZWIĄZEK
GMIN

JURAJSKICH

- *153539/ yfotWÓi*}} Sgękffa

łacz ze strony głównej to „cha
rakterystyka gmin” - tu znajdzie-
my wykaz wszystkich gmin
położonych na Jurze, a po wy
braniu jednej z nich - bardzo

szczegółowe informacje ich

dotyczące. Na przykładzie gmi
ny Olkusz, możemy zobaczyć
bogactwo informacji tu zawar
tych - wskazanie głównych
urzędów, szczegółowe informa
cje dotyczące miasta, omóienie

walorów turystycznych, bazy
noclegowej (wraz z numerami

telefonów i adresami), opisy naj
ciekawszych zabytków (tutaj
kościół pod wezwaniem św.

Andrzeja i organy olkuskie)
oraz wvkaz muzeów eodnvch

my na tej stronie znaleźć infor
macje dotyczące historii, środo-

filaOd J.ń.tsSdVI ffófeftfóęki&ty, sauH. iw
tótóu jednak i

f2fośasna

wiska, kultury, oświaty i prze
mysłu. Autor zamieścił dodat
kowo wirtualny spacer po Wol
bromiu, zdjęcia miasta, pocz
tówki, w tym pochodzące z po
czątku XX wieku i oczywiście
tyczące się Wolbromia. Ponad
to znajduje się tu również od
syłacz do podstrony „Wieści

tecznych informacji o liczbie

mieszkańców Wolbromia, szko-

łach, instytucjach kulturalnych
a nawet o powierzchni, jaką
Wolbrom zajmuje. Zawiera też

wbudowaną wyszukiwarkę, uła
twiającą znalezienie konkretnej
informacji, oraz odsyłacz, dzię
ki któremu możemy napisać
parę słów do autora strony, Mi
chała Osmendy . Cała strona za
sługuje naprawdę na słowa

mat, sieć hydrograficzną aż do

opisu fauny i flory i wykazu li
teratury obejmujących te zagad
nienia - a to dopiero „informa
cje ogólne” !!! Muszę się przy
znać - nie przeczytałem całej tej
strony, nie byłem w stanie. Jed
nak krótkie przejrzenie zawar
tości wskazuje na to, że strona

ta będzie bardzo przydatna dla

łudzi chcących zwiedzić Jurę,
dla pasjonatów, a może i dla

osób, dla których Jura to przed
miot naukowych badań. Kolej
ną pozycją na stronie Związku
Gmin Jurajskich są :atrakcje tu
rystyczne”. Po kliknięciu mysz
ką na tym odsyłaczu, zobaczy
my opatrzony fotografią opis
walorów turystycznych Jury,
sprowadzający się do wskaza
nia ogólnych cech tego miejsca
i najciekawszych miejsc. Po
nadto znajduje się tu wykaz
szlaków pieszych, szlaków dy
daktycznych i szlaków rowero
wych. Prawdę powiedziawszy,
nie spotkałem takich informacji
na innych stronach poświęco
nych tej okolicy. Kolejny odsy-

kim opisem zbiorów, zaś każde

opatrzone adresem i numerem

telefonu. Kolejny odsyłacz stro
ny głównej to baza turystyczna,
a tu wykazy stadnin i ośrodków

jeździeckich, bazy noclegowej
i bazy agroturystycznej.

Całą stronę główną zamyka
odsyłacz do mapy regionu, aby
ktoś spoza regionu miał odpo
wiednie rozeznanie podczas
wakacji na Jurze Krakowsko-

Wieluńskiej. Cała strona jest
prawdziwą kopalnią informacji,
i myślę że nikt kto ją pozna nie

będzie tego żałował.

_____________________ /Kipers/

FOTO
STUDIO
OLKUSZ RYNEK 30

tel. 641 33 86

</n • iufontt

UPOMINKOWEGO

ręczni® robione wyroby ze szkło

- ramki stylizowane, metalowe

duży wybór
- albumy do zdjęć
- muszle egzotyczne
- drzewka szczęścia i?

na cały asortyment U!
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STAN DRÓG
Jak wygląda poruszanie się samochodami w Polsce

wszyscy wiedzą. Przyjrzyjmy się jednak możliwości jaz
dy po naszych - olkuskich drogach. Wszem i wobec

wiadomo, że stan ulic pozostawia wiele do życzenia.
Obecna pora roku jeszcze bardziej je spustoszyła lub

raczej zdziurawiła. W wyniku tego jazda w niektórych
rejonach miasta staje się slalomem pomiędzy dziura
mi. Ponadto na ul. M.C. Skłodowskiej, na Czarnej Gó
rze, na ul. Francesco Nullo w pobliżu MDK i kilku in
nych, powstały kilku, a w najgorszych miejscach na
wet kilkunastocentymetrowej wysokości muldy.

Dwumetrowa miarka okazała się za mała - ułica Rabsztyńska.

Cóż, tak się dzieje, gdy nie

utwardza się podłoża i nie robi

odpływów wody. Rozmiękczo
na ziemia zapada się pod cięża
rem asfaltu i samochodów, gdzie
indziej zamarzając powoduje „

podnoszenie się” tegoż, i tor

przeszkód gotów. Natomiast

stan ulicy Rabsztyńskiej i Sikor
ki od świateł do wierzchołka

góry wykracza poza wszelkie

normy. „Remontowana” w ze
szłym roku nawierzchnia nie

pozwala na jazdę z prędkością
wyższą niż 40 km/h. Napotyka
my tam muldy podłużne i po
przeczne, wystające studzienki,
nierówne łączenia, pobocza itp.
Jest gorzej niż przed wkrocze
niem ekipy. Z tymi remontami

też jest różnie. Niektórzy na

pewno pamiętają, jak to kilka

lat temu wyrównywano na
wierzchnię wiaduktu na Czarnej
Górze. Przy’ pierwszym upale
równiutki asfalt zamienił się w

smolistą maź,, na której można

było wpaść w poślizg, a w naj

lepszym razie zachlapać karo
serię auta smołą. Ale to było
dawno.

Do dobrze wyremontowa
nych ostatnio ulic należy np.

gruntownie zmodernizowana

ul. 20 Straconych. Nawierzch
nia jest równa i są odpływy

Ułica F. Nułło

wody. Tu brawa. Odpływów
tych brakuje praktycznie wszę
dzie, przykładowo na ul. Osiec
kiej i Tysiąclecia też stosunko
wo niedawno remontowanych.
Podczas większych opadów,
ulice te zamieniają się w głębo
kie i rwące potoki. Ale to tyle o

asfalcie. Jak ogólnie wiadomo

jest zima, a ja jest zima to jest
śnieg. A jak jest śnieg, to jest
problem. Sytuacja nie jest jed
nak krytyczna. Pługi często wi
dać na drogach głównych i osie
dlowych, a także na zlokalizo
wanych przy nich parkingach i

zespołach garaży. Tu też brawa,

jednak małe, bo pługi jeżdżą za

rzadko i nie radzą sobie wszę
dzie tak jak byśmy sobie życzy
li. Powodem tego jest też wie-

kowość a co za tym idzie, niska

sprawność i wydajność tych po
jazdów. Lecz przynajmniej się
starają.

Ostatnim tematem przeze mnie

poruszanym jest trasa przeloto
wa Kraków - Katowice. Na pra-

wych pasach obu jezdni są ko
leiny, jednak większych i niespo
dziewanych ubytków asfaltu nie

ma. Jadąc od strony Katowic, na

wysokości kopalni spotkać moż
na błoto nanoszone przez wy
jeżdżające z niej ciężarówki. Jest

tu także obecna policja. Czatuje
za zakrętem lub górką na rozpę
dzonych kierowców. O ile miej
scowi zdążyli się już przyzwy
czaić, to przejezdni widząc sze
roką i nienajgorszą jezdnię przy
spieszają i ... płacą.

Pozostaje nam mieć nadzieję,
że po zakończeniu zimy stan

dróg wróci do normy. A jeżeli
nie, to pocieszajmy się myślą,
że mogło być gorzej.

/W.K./

TAŃCZĄC Z
DZIURAMI

Najbardziej niebez
piecznym traktem w Ol
kuszu jest ul. Fr. Nullo na

odcinku od starego
cmentarza do ul. Polnej.
Jak to u nas bywa dziel
ni gazownicy, kładąc
nowe przewody, rozkopa
li chodnik i rzecz jasna
pozostawili go w opłaka
nym stanie.

Ludzie więc chodzą jezdnią.
Ta zaś w ciągu zimy zapadła
się w różnych miejscach. Po
wstały „poprzeczne ścieki i

garby” jak to piszą w Kodek
sie Drogowym - dziury i wy
boje grożące kierowcom po
łamaniem resorów, a nie
szczęsnym pieszym wędrow
com kończyn górnych i dol
nych.

Szanowny Samorządzie Ol
kuski!

Czy to tak trudno postawić
znaki ostrzegawcze, a nawet

- być może - zamknąć ten

fragment ulicy Fr. Nullo?

Jak znamy życie - ten stan

rzeczy będzie trwał latami.

/A. O./
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UWAGA!!!
Ogłaszamy wielki, nie

ustający konkurs na „naj
piękniejszą” dziurę ziemi

olkuskiej. Wszyscy na co

dzień stykamy się z róż
nymi dziurami, najczęściej
zlokalizowanymi na dro
gach i chodnikach. Jeśli

jakaś dziura wydaje się
państwu godna uwiecz
nienia na łamach P.O., bę
dziemy wdzięczni za infor
macje. Mamy zamiar pro
wadzić co tygodniowy
ranking dziur. Dziś nasze

propozycje do kategorii
dziura:

1. Piękna, wypełniona wodą
przez większą część roku dziu
ra na placu manewrowym

„czerwonych” autobusów przy

super-samie w Olkuszu. Jej
atrakcyjność podkreślają wala
jące się zużyte opony.

2. Ciąg dziur na ulicy Rabsz-

tyńskiej, który zmusza kierow
ców zdążających w kierunku

Wolbromia do lewostronnego
ruchu.

3. Dziura na ul. księdza Bole
sława Zelka w Bukownie (od
dwóch tygodni jest gustownie
oznaczona kolorową taśmą,
mamy nadzieję, że szybko nie

zniknie z krajobrazu tej cichej i

sympatycznej uliczki),
4. Efektowny zespól dziur na

pętli autobusowej przy Dworcu

PKP w Bukownie (szczególnie
atrakcyjne w okresie roztopów),

5. Ciąg kilkudziesięciu ma
lowniczych dziur przy ul. Skal
skiej,

Już naprawiają!!!
W związku z licznymi telefonami od Czytelników, któ

rych denerwuje stan dróg wojewódzkich (Olkusz - Klu
cze - Zawiercie, Wolbrom - Dłużec - Strzegowa, Olkusz
- Wolbrom - Miechów, Wolbrom - Trzyciąż - Skała) po

informację, kiedy zacznie się remont tych dróg, za
dzwoniliśmy do Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie, Obwodu Drogowego w Wolbromiu.

Ulica Skalska i Słowackiego

Jak się okazuje, już od 4 marca (czwartek) planowany jest re
mont, czyli łatanie dziur na ul. Rabsztyńskiej i Sikorka w Olkuszu.
Ma się tym zająć firma p. Żabińskiego z Chrzanowa. Kierownik

Obwodu Drogowego w Wolbromiu p. Marek Piechulski zapewnił
nas, że do maja ma być naprawiona droga Wolbrom - Trzyciąż -

Skała. Na temat tzw. wymuldzin (wybrzuszeń) na drodze Olkusz -

Klucze, kierownik Piechulski zwrócił uwagę, że te zniszczenia są

związane z nierównym zamarzaniem wód gruntowych. Jest więc
szansa, że wiele z wymuldzin zniknie samych, tymi zaś, które

pozostaną, drogowcy zajmą się od wiosny.
/O/

6. Dziury i rozpadliny na dro
dze przez Bogucin Mały,

7. Droga z Olkusza do Klucz

z ciągiem dziur, pęknięć i tzw.

wymuldzin.
8. Głęboka, odnawiająca się

mimo remontów, dziura przy
studzience kanalizacyjnej na ul.

Jana Pawia II.

Zachęcamy do kore
spondencji, fotki naj
piękniejszych dziur

mile widziane.

Starszy Dziurowy

Slalom gigant na ulicy
Rabsztyńskiej wymaga

techniki godnej samego

Alberto Tomby

DROGOWE
IGRASZKI

Kierowcy podążający rzeko
mo międzynarodową drogą nr.

4 do Krakowa, mają szereg

atrakcji. Już nie tylko w postaci
dziur i wybojów, nieostrożnych
mieszkańców okolicznych wsi

i znanych na pamięć policyj
nych pułapek. Doszła do tego
sygnalizacja świetlna w Przegi-
ni. W założeniu ostrzega ona

kierowców: Jedziesz za szybko
- zwolnij. Kierowcy, naród prze
korny, nie tylko nie zwalniają,
ale pędzą „na łeb na szyję”, aby
sprawdzić to migające cudo

techniki. Obecnie sygnalizacja,
zdegustowana zapewne swoją
nieskutecznością - pokazuje, co

jej się podoba. Wlokącemu się
ciągnikowi: jedziesz 100 km/h
- zwolnij. Piratowi prującemu
„setkę”: jedziesz 30 km/h. Na
ród ma uciechę.

Wrato dodać, że był plan
umieszczenia w Olkuszu tzw.

czarnej tablicy, mówiącej o

śmiertelnych zagrożeniach dro
gowych. Na planach się skoń
czyło.

Żadne jednak tablice, sygna
ły i ostrzeżenia nie pomogą, je
żeli droga nr 4 nie zostanie po
szerzona i nadal będzie uda
wać międzynarodową.

/A.O/

Zarząd Powiatu Olkuskiego uprzejmie informuje mieszkańców

powiatu, iż zgodnie z ustawą o reformie ustrojowej państwa z dnia

24. VIII. 1998 w Dz. U. Nr. 106 poz. 668 odpowiedzialnymi za utrzyma
nie dróg wojewódzkich i krajowych są:

1. Dyrekcja Zarządu Dróg Wojewódzkich Kraków ul. Głowackiego 56

tel.(012)637-90-00
- obwód drogowy Wolbrom tel. 643-54-53

droga wojewódzka nr 791 Olkusz - Klucze - Zawiercie
“ “

nr 794 Wolbrom - Dłużec - Strzegowa
nr 783 Olkusz - Wolbrom - Miechów

“ “

nr 778 Wolbrom - Trzyciąż - Skała

- obwód drogowy Babice k/ Chrzanowa tel. (032) 613-49-61

droga wojewódzka nr 782 Olkusz - Trzebinia - Chrzanów.

- obwód drogowy Jakubowice k/ Proszowic tel. (012) 386-20-25

droga wojewódzka nr 773 Sieniczno - Kosmolów - Sułoszowa.

2. Dyrekcja Zarządu Dróg Krajowych Kraków, ul. Włościańska 4

tel. (012) 637-18-11

- obwód drogowy Olkusz, tel. 643-18-78 w.35

droga krajowa nr E40 Katowice - Olkusz - Kraków

Szczegółowe informacje na temat dróg można uzyskać w Wydziale
Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Olkuszu

ul. Mickiewicza 2, pokój 1, tel. 643-04-62

Zarząd
Powiatu Olkuskiego
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MUZYKA
BLONDIE „NO EXIT”

(Beyond)

Zawsze ceniłem Blondie z

dwóch powodów. Pierwszy to

taki mianowicie, że grając mu
zykę pop zawsze trzymali szta
mę z kapelami nowojorskiego
podziemia: Ramones, Televi-

sion czy Suicide, a więc prekur
sorami punkowego grania. Dru
gi to taki bardziej przyziemny,
gdyż wokalistka Deborah Har
ry to dla mnie, najbardziej uro
kliwa śpiewająca babka. Tak

więc kiedy usłyszałem w radio

nowy singiel grupy „Maria”, nie

mogłem się doczekać aby zapo
znać się z nowymi ich kawał
kami. I tak oto Blondie wydało
nową płytę od ponad 10 lat.

Krążek na pewno nie jest jakąś
tam rewelacją, ale słucha się go
z wielką przyjemnością. W koń
cu co Blondie to Blondie. Tro
chę jakby zaczęli grać ostrzej,
ale dalej jest melodyjnie, słod
ko, a w tytułowym kawałku ze
spól wspomaga Coolio. Szkoda

dalej bić pianę, w końcu kto lubi

to kupi. Ja szczególnie polecam.

GRIP INC. „SOLIDIFY”
(Metal Mind)

Slayer to dla mnie niemal

świętość. Tak więc jak tu nie

lubić Grip Inc. kiedy nawet

małe dziecko wie, że to kape
la byłego perkusisty właśnie

Slayera. Jest to już trzecia ich

|jjli

płyta i o ile pierwsza to przede
wszystkim popis umiejętności
Dave Lombardo, to już na dru
giej niekiepsko przyczadzili.
Na „Solidify” chłopaki trochę
zwolnili, ale za to gitara brzmi

tak ciężko, jak w Machinę
Head. Grip Inc. to taka super-

grupa, złożona z Lombardo,
który bez wątpienia jest naj
lepszym perkusistą metalo
wym na świecie, na gitarze
Waldemar Sorychta, także po
stać nietuzinkowa, a Gus

Chembers ze swym hard co-

rowym stylem śpiewania, też

do słabeuszy nie należy. Więc
jak widać o słabej płycie ra
czej nie może być mowy. I tak

w istocie jest. Mnie najbardziej
podoba się utwór „Humań?” -

palce lizać. Na koniec niezła

niespodzianka w postaci ka
wałka „Bug Juice”, który pa
suje tu niczym świni siodło.

Jest to jakaś wariacja na temat

muzyki.... Flamenco. „Solidi
fy” z pewnością będzie jedną
z lepszych płyt roku 1999.

ANIOŁY „NIE POKOCHAM

CIĘ” (BMG)
Ostatnio Proletaryat daje

plamę na całej długości, więc
gitarzysta Jarosław Siemieno-

wicz postanowił założyć
nowy zespół. Żyć w końcu za

coś trzeba. Zwąchal się z Ro
bertem Szymańskim z Sex

Bomby, który tym razem za
siadł za bębnami i założyli
grupę ANIOŁY. Jak na razie

nagrali tylko singielek „Nie
pokocham cię”. Muzyka to

takie gitarowe pięknie, ładnie

i przyjemnie. Jednym uchem

wleci, drugim szybciutko wy
leci. Teksty raczej te z rodza
ju „jajcarskich”. Chyba Anio
łami pan Jarosław świata rów
nież nie zawojuje. Za to wy
dawnictwo - zaledwie 5 zlo
ty. Fajnie by było gdyby
wszystkie single kosztowały
podobnie. Pomarzyć zawsze

można.

Grzegorz Trepka
Omawiane płyty i kasety moż

na kupić w sklepie muzycznym
PLAY, Olkusz ul. Górnicza

FILM
„Buntownik z wyboru”
reż. Gus Van Sant

To historia dzisiejszego kopciusz
ka, miody sprzątacz uniwresytecki
spędza czas na włóczeniu się z kole
gami, odwiedzaniu ciemnych spelun,
ulicznych bijatykach. Przypadkowo,
dzięki zadaniu domowemu studen
tów matematyki na jaw wychodzą
jego ponadprzeciętne umiejętności.
Okazuje się być geniuszem, samo
ukiem, człowiekiem renesansu. Po
trafi zarówno błyskawicznie rozwią
zywać problemy, nad którymi na
ukowcy głowią się godzinami, jak i

podrywać dziewczyny w barze im
ponując im znajomością literatury
pięknej. Zachwycony jego wszech
stronnym talentem wykładowca jest
zdecydowany zająć się jego przy
szłością dla dobra ludzkości. Nie

chce pozwolić, aby zmarnował się
taki człowiek, skarb na miarę Einste
ina. Problem w tym, że chłopak wca
le nie chce zmieniać swojego życia,
jest mu dobrze w gronie kumpli.
Film, choć przyjemny w odbiorze,
wydaje się zbyt naiwny, mit amery
kańskiego marzeniajest mocno prze
sadzony i mało wiarygodny, co dzi
wi tym bardziej, że przecież za sce
nariusz do tego filmu Matt Damon i

Ben Affleck (odtwórcy także głów
nych ról) otrzymali Oscara. Pomocą
w kształtowaniu młodego geniusza
zajął się psycholog, za tę rolę statu
etką Akademii Filmowej wyróżnio
ny został Robin Williams, lecz i on

stal się jedynie kolejnym dowodem

na zdarzające się zacnemu gronu po
tknięcia, jest nieporadny, rolą w

„Buntowniku...” powiela, mało uda
nie zresztą, postać graną już w „Sto
warzyszeniu umarłych poetów”.

„Wszyscy mówią kocham

cię” reż. Woody Allen

Stanowi propozycję dość oryginal
ną, bo jak inaczej określić musical w

starym stylu. Któż inny mógł nas tym
zaskoczyć jak nie sam Allen. Poja
wiają się jednak stałe u tego twórcy
akcenty. Film nie jest zatem nasta
wiony na akcję, określić go można

raczej jako przegadany, czy właści
wie prześpiewany, w głównych ro
lach zobaczyć możemy całą konste
lację gwiazd (tylko Woody zatrud
niłby Tima Rotha, aby zagrał bardzo

charakterystyczną dla niego rolę-ro-
syjski gangster świeżo po wyjściu z

więzienia- i kazał mu zaśpiewać li
ryczną, miłosną piosenkę) posługu
jących się, to kolejny atut, bardzo

dobrym dialogiem, nasyconym inte
ligentnym humorem. Pragnę uspoko
ić wszystkich, których meczą mu
zyczne dziwactwa charakterystycz
ne na przykład ostatnio dla Alana

Parkera, piosenki w „Wszyscy...” to

tylko ozdobnik, tak poza tym wszyst
ko jest na miejscu. Mimo, że osobi
ście zatęskniłem bardziej za ambit
ną komedią wiecznie niekochanego
Allena, film gorąco polecam wszyst
kim, nie tylko wielbicielom podsta
rzałego, snobistycznego i bardzo

zboczonego Żyda.

„Kod Merkury”
W tej sytuacji to oczywisty

kontrapunkt. Bardzo szybki
film akcji, scenariusz istnieje
tylko po to aby widz wiedział,
o co biega, a biega przeważnie
Bruce Willis w roli niegrzeczne
go oficera FBI, który podczas
rutynowych działań wplątuje się
w aferę o międzynarodowej
skali. Staje się jedynym obroń
cą poszukiwanego przez naj
bardziej tajne rządowe organi
zacje chłopca. Cierpiące na au
tyzm dziecko, właśnie dzięki
swojemu upośledzeniu rozszy
frowuje najdoskonalszy z ko
dów stworzony na potrzeby
amerykańskiej siatki szpiegow
skiej. Na drodze dwojga ucie-

kinierów wyrastają coraz po
ważniejsze problemy, nie mogą

liczyć na nikogo. W aferę wcią
gnięci są również agenci-kole-
dzy Willisa, atmosfera zagęsz
cza się. Zaręczam, że ogląda się
to „dzieło” jednym tchem, do
skonale dobrany duet, jak zwy
kle bezpardonowy Bruce i za
mknięty w sobie, zupełnie bez
bronny chłopiec, ciekawie ob
myślany zawiązek fabuły, któ
ry stanowi oczywiście prelu
dium do jak najbardziej standar
dowej treści, parady pościgów
i pojedynków. Zwyczajowo też

twórcy zupełnie olali zakończe
nie, siłą rozpędu pozwolili po
zabijać co do jednego, czarne

charaktery i zwieńczyć całość

miłym akcentem zawiązującej
się przyjaźni mężczyzny i chłop
ca.

Łukasz Seweryn.

Omawiane filmy można wy
pożyczyć w wypożyczalni przy
ul. K.K. Wielkiego 27.

WYPOŻYCZALNIA
KASET VIDEO

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

poniedzialek-sobota 10°° - 2100

niedziela 10°° - 20°°

Przegląd Olkuski 5 marca 1999
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„Kolejowe
manewry”

Posłusznie melduję, że w dniu 26

lutego 1999 roku, na przejeździe
kolejowym pomiędzy Jaroszowcem

i Pazurkiem odbyły się „kolejowe
manewry” z udziałem ciuchci, trzech

zielonych wagoników wraz z obsa
dą oraz kilkudziesięciu kierowców

samochodów czekających na prze
jazd.

Przez czterdzieści pięć minut upar
ta ciuchcia, nie mogąc się zdecydo
wać, jeździła w przód, a zaraz potem
w tył. Dzielni kolejarze przez zama
zane szyby podziwiali piękne krajo
brazy, a mimowolni widzowie ma
chali im pięściami i pozdrawiali
„pięknymi wiązankami”. Na szczę
ście żaden z kierowców „obserwato
rów” się nie śpieszył, a „manewry”
dobiegły końca w z góry zaplano
wanym terminie i zakończyły się
pełnym sukcesem.

Gratulacje Panowie!!! Ale gdy Was

znowu najdzie ochota na „manew
ry”, to kupta se w zabawkarskim ko
lejkę i pobawta sie w domu, bo lu
dzie muszą na czas zarobić.

/MK/

Tropem naszych
interwencji

W jednym z ostatnich wydań
„Przeglądu Olkuskiego” infor
mowaliśmy o otwartym trans
formatorze przy ul. Rabsztyń-
skiej w Olkuszu. Cieszymy się,
że sprawa została załatwiona

„po naszej myśli. Dzrzwi są za
mknięte na kłudki i zaopatrzo
ne w ostrzegawcze naklejki.

KĄTEM OBIEKTYWU

WWW [HS11
Oskar dla
kozaków

Kiedy przed laty w naszych ki
nach wyświetlano „Wejście Smo
ka”, widzowie tak bardzo iden
tyfikowali się z bohaterami filmu,
że po seansach, wszystkie drze
wa i żywopłoty w promieniu kil
ku kilometrów leżały pokotem.

W obecnych czasach wpływ
kina na publiczność wcale nie

maleje. Mogli się o tym przeko
nać widzowie szkolnego sean
su „Ogniem i mieczem”. Kilku

uczniów Zespołu Szkól Zawo
dowych - dawniej OFNE, tak

bardzo wczuło się w role pija
nych kozaków, że na prośbę
nauczycieli musiano przerwać
emisję. W sprawie „rozpalo
nych do czerwoności moloj-
ców” musiała interweniować

Straż Miejska.
Dziwne, że owe sokoły dały

wziąć się żywcem, a Strażnicy
nie nawlekli ich na pal.

/km/

W razie pożaru
wystarczy jedynie
pójść w prawo,
potem w lewo,
następnie
schodami w dół,
potem znowu w

lewo... a pożar
zgaśnie sam.

Hydrant w

Urzędzie Miasta i

Gminy Olkusz

Foto. Adam Sowula

Komputery i
Internet /cz.2/

W nowej postaci
„Przeglądu Olkuskiego”
ukazywać się będzie
rubryka poświęcona
komputerom i

Internetowi.__________
BIURO

Tutaj wykorzystanie komputera
jest oczywiste. Wspomaga on nie

tylko zwykłe rachunki, ale również

wystawianie faktur, może być wspa
niałą bazą danych o firmie, gdzie
po kilku prostych naciśnięciach kla
wisza mamy dostęp do wszelkich

informacji. Wymagania progra
mów biurowych, zwłaszcza pisa
nych przez polskie firmy (a są to

wspaniałe programy) są małe,
wręcz śmieszne w porównaniu do

zastosowań domowych. Jednakże i

tu szybki, a co za tym idzie, kom
fortowy w obsłudze komputerjest
na wagę złota. W przypadku kom
putera biurowego można darować

sobie niemalże wszystkie (poza CD-

ROMem) multimedialne dodatki,
jednakże musimy pamiętać o urzą
dzeniu do backup’u, czyli do ar
chiwizacji danych, gdyż bez tego

komputer może stać się przyczyną

naszych kłopotów. Tam gdzie bez
pieczeństwo danych jest bardzo

ważne, czyli właśnie w biurze, ta
kiego urządzenia nie może zabrak
nąć. Obecnie poleca się do tego celu

nagrywarki CD-R, lub CD-RW, ale

można się zaopatrzyć (zwłaszcza,
jeżeli te dane nie zajmują kilkuset

megabajtów) w streamery, dyskietki
ZIP o pojemności 100 -120 MB, a

nawet zwykłe dyskietki, a wybór
nośnika będzie determinował wy
łącznie wygodę pracy. Pamiętać
jednak należy o systematycznej ar
chiwizacji danych, bowiem bez tego
nawet najwymyślniejsze urządzenie
jest bezradne.

GRAFIKA i MUZYKA

Tworzenie i obróbka grafiki
komputerowej to coraz popular
niejsze i doceniane zajęcie. Jeżeli

chcielibyście Państwo na serio za
jąć się tym zastosowaniem kompu
tera, od razu trzeba zdać sobie spra
wę, że grafika na najwyższym po
ziomie wymaga nadzwyczaj silne
go komputera. Oczywiście, można

próbować swych sił i uczyć się na

komputerze domowym, który jest

zazwyczaj wystarczająco silny, aby
udźwignąć pierwsze kroki stawia
ne w tej dziedzinie, ale wtedy naj
lepiej od razu wyposażyć swój kom
puter domowy w co najmniej
64MB pamięci RAM, przy czym

panuje opinia, że pamięci w kom
puterze grafika nigdy za wiele.

Poza tym, wymagany jest szybki
procesor, aby obróbka grafiki, na
kładanie efektów nie zniechęciła
czasem oczekiwania do dalszych
działań. Ponadto w niektórych za
stosowaniach graficznych, takijak
raytracing (polega ona na projek
towaniu obiektów trójwymiaro
wych i nakładania nań różnych
„materiałów”, a komputer dokonuje
wizualizacji przy uwzględnieniu
zdefiniowanych przez grafika źró
deł światła, jego natężenia i rozkła
du promieni świetlnych na owych
materiałach - tą techniką wykona
ny był film TOY STORY, a także

dinozaury „występujące” w filmie

JURRASIC PARK) wymaga abso
lutnie najszybszych komputerów,
niewyobrażalnej ilości pamięci i

ogromnych zasobów dyskowych
oraz akceleratorów graficznych naj
wyższej klasy - przy czym oczywi-'
ście do uzyskania efektów na po- -

ziomie profesjonalnym. W przy
padku zastosowań muzycznych, ko
niecznajest dobra karta muzyczna,

oczywiście z układem wavetable

(układ ten przechowuje zapisane
próbki różnych naturalnie brzmią
cych instrumentów), przy czym
nawet dość proste i niedrogie karty
mają wejście midi, które pozwala
na podłączenie do komputera syn
tezatora (komputer pełni wtedy rolę
sekwencera i stołu mikserskiego) i

tworzenie muzyki na całkiem przy
zwoitym poziomie. Dla profesjo
nalistów dostępne są zarówno kar
tyjak i oprogramowanie warte nie
malże tyle, co dobry samochód, ale

należy to potraktować raczej jako
ciekawostkę, chyba że kogoś na to

stać, albo faktycznie planuje karie
rę profesjonalnego muzyka.

W następnym odcinku postaram
się przedstawić Państwu ciekawe

strony internetowe, zarówno zwią
zane z powiatem olkuskim, jak i te,
na których można się dowiedzieć

co nieco o samochodach, wytwor
nych trunkach, otrzymać serwis in
formacyjny, czy też poświęcone
jakiemuś hobby.

/Kipers/
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PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

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

O
OLKUSZ, ul.Slawkowska 5,

“MEDYK”

Lekarz Janusz Izdebski
specjalista radiolog

GABINET CZYNNY

Środa 15°° -17°°

Sobota 9°° -12°°

Wtorek j j400„jg00
Piątek j w te dni po uprzednim

ustaleniu terminu wizyty tel. 641 27 69

PRRKTYKR SPECJALISTYCZNY

STOMATOLOGICZNĄ GABINET LEKARSKI
Maria Trzcionkowska Marek

Trzcionkowski
czynny:

pon. -* 1O°°-1800

śr. -* 900-18°°

czw. -* 16°°-2100

pt. -

* 10°°-20“

tel. 643 19 55 | pon.-* 1600-18°° czw.- > 16°°-1800

GABINET PSYCHOLOGICZNY
Jolanta Wach, Olkusz, ul. Gęsia 25 |

DIAGNOZA DYSLEKCJI, BADANIA, PORADY

|Rejestracja lei. 754 81 74 po godz. 17.00|

’ W"uu-■" *
- '•"•/ Y ’O-t:

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:
poniedziałek-piątek 9.00-17.00 «...

sobota 9.00 -13.00 IOlkusz- KTM K- Wielkiego

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

i Dr Grzegorz Mocny
Chirurg

Asystent I Katedry Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum UJ w Krakowie,

ul. Kopernika 40

• schorzenia trzustki, wątroby,
przewodu pokarmowego, tarczycy

• gastroskopia
• wizyty domowe

tel. 0-604 503 799

GABINET OKULISTYCZNY
lek. med. Krystyna Wojnarowska-Wąs

OKULISTA

komputerowe bodonie wzroku, dobór okularów,
leczenie chorób oczu, konsultacje w chorobach

wewnętrznych.

Godziny przyjęć
środa, piątek: IS00-^*

Olkusz, ul. Bylicy 1

(poprzednio ul. Krakowska 9)

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

domowy 032/ 641-11 -28

GABINET PEDIATRYCZNY
Iek.med Małgorzata Bargieł-Padło

PEDIATRA

przyjmuje : pon, środa, piątek
w godz. 16-18

Olkusz ul.Kr.Kazimierza Wlk. 61

( Hotel OLKUSZ ) p. 412

w nagłych przypadkach
tel. 643-08-89 (0 602) 224-220

NOWO OTWARTY
GABINET STOMATOLOGICZNY

LEK. STOM. KRZYSZTOF JASIŃSKI
32-300 Olkusz, ul. Bylicy 1

pon.')
wt. > 10-17

śr. J
pt. -* 9-15

tel. 643-27-37 wew. 31

(rejestracja w godz.
pracy gabinetu)

OKULISTYKA PEŁNY ZAKRES USŁUG

SOCZEWKI KONTAKTOWE, PŁYNY.

Zaprasza lek. med. Wojciech Banyś
Gabinet “Medyk” pon.. wtorek, piątek od godz. 16.00

tel. 601542119, lub 6435202

PUB-RESTAURANT

JOKER
Czynne:
od 12”-23", soboty do 3”

Zapraszamy na
- KUFELEK PIWA W CIEPŁYM Kt

- DOBRA KUCHNIĘ:
DANIA OBIADOWE, SPECJAŁY PIWNE

- NASTROJOWA MUZYKA

V

organizujemy:
- bankiety, komunie, przyjęcia okolicznościowe i inne.

Pawilon "PLUS" I piętro

BROS.S
- OKNA

JE2legCLrLcjcc i Zdroivie
Krzeszowice, ul Kościuszki 44/ w Banku PKO /

tel.O-12/282 24 92,czynne od 10.00-17.00

przedstawiciel handlowy DLB -Niepołomice

-pontiur domu klienta, -transport bezpłatny
-wysoki standard wykończenia zamontowanych okien

okna można oglądać w pawilonie handlowym “PARTNER”, ul. K.K. Wielkiego

Miejski Dom Kultury Olkusz, ul. Nullo
<3B tel. 0604 ZI9S7O, 643 11 20 w, 21

WESELA, KOMUNIE
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Olkusz, ul. K.K.Wielkiego 24 tel. 032/641-22-24
Olkusz, Al. 1000-leda 15 tel.032/643-19-54

OŚRODEK SZKOLENIA MOTOROWEGO

32 - 300 OLKUSZ
ul.K.K. Wielkiego 24

(D.H. SKARBEK)
tel. (032) 641-34-71
tel.kom. (0602) 222 817

t/Ą/o
P(WO

F/Hsr4

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)
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PRACA
• Zatrudnię krawcowe, szwaczki rencistki. Tel.
0602/756458 9
• Zatrudnię pielęgniarkę, krawcowe lub szwaczki
z grupą inwalidzką. Tel. 643-32-89, od 9,00-15,00
9

• Absolwentka Liceum Ekonomicznego zaoczna

studentka ost. sem. zarządzania za znajomością
komputera (kurs komp II stopnia) i zagadnień ekon
omicznych poszukuje pilnie pracy, tel.6432363 9

• inżynier budowlany, autocad, arkusz kalkula
cyjny, kosztorysy, witraże, tel.6428 378 - szuka

pracy 9
• OSK NOWY - przyjmie instruktora nauki jazdy
kat. B z wyższym wykształceniem 10

• Szansa dla puszystych - tel. 0603207200,
6165816 18

• Przyjmę operatora Dźwigu Samochodowego,
tel.032/644-72 -25 10

• Pilnie poszukuję dowolnej pracy, może być chał
upnictwo, ukończony kurs spawacza gaz.+C02,
paszport, 28 lat, dyspozycyjny. Olkusz, Sikorka 57
st

• Kierowca z samochodem dostawczym 1,5 t.

szuka pracy dorywczo lub na stałe, tel.644942510
• Towarzystwa emerytalne i ubezpieczeniowe
oferują pracę. 300-1000 zł gwarantowane, tel.
6413796 10

• Operatywni - Biznes tel.032/6156214, 601/-
834461 9

• Absolwentka Liceum Ekonomicznego ze znajom
ością podstaw księgowości (ukończony kurs), dys
pozycyjna czasowo, podejmie pracę od zaraz na

terenie Olkusza i okolic, tel. grzecz. 643 02 67 14

USŁUGI
• "AR" - REMONTY BIEŻĄCE, KAPITALNE, kaf-

elkowanie, suche tynki, gładź, panele ścienne, pod
łogowe, malowanie, tapetowanie, Olkusz, ul.
Strzelców Olkuskich 7A/28, tel. 754-66-54 9

• obsługa imprez okolicznościowych -

WESELA, BANKIETY. PRZYJĘCIA - TEL . 64115 28
12

9 “DARGIPS" - SUCHA AKUSTYCZNA BUDOWA -

adaptacja poddaszy, ścianki działowe, sufity podwie
szane, boazerie i podłogi panelowe, wymiana okien,
gładź gipsowa, suche tynki. Tei. 643-01-83 0601-
87-86-71 10

'

''aprawa wersalek, tapczanów, foteli, mebli, sto-

u klientów. Tel. 64119 53 11

9 PRALNIA CHEMICZNA - A. Majer, tel. 643-

2427. Bukowno, ul. Zelka 11A, Olkusz, ul. Strz.
Olkuskich 7A/1. NAJNIŻSZE CENY W REGIONIE
12

9 Język francuski - korepetycje. Przygotowanie do

matury, tel.643-19-69 9

9 Chemia - rozwiązywanie zadań i udzielanie korep
etycji. Jaroszowiec, tel. 642 86 35 10

9 TRALKI BETONOWE zbrojone (balkony, tarasy,
ogrodzenia)-tel. 6433383 20

9 Płyty gipsowe, sufity, gładzie, malowanie, tapet
owanie, boazerie, panele , docieplanie budynków.
Tel. 6441668, 6411923 9

9 Gładź gipsowa, malowanie, suche tynki - tanio i

solidnie 0603167 618 11

9 FITNESS KLUB Tylko dla Pań - czynny pn-pt.
15.00-20.30, sob. 13-18, ul. K.K.Wielkiego 65,
tel.641-35-36 11

9 "RENAULT” - sklep z częściami zamiennymi,
Olkusz, ul. K.K. Wielkiego (na przeciwko byłej
Stylowej), tel. 641-37-45,0-601892 506 30

9 NAPRAWA PRALEK AUTOMATYCZNYCH i innego
sprzętu zmechanizowanego, A. KOTAS, ul. Tuwima

3/23, Olkusz, tel. 6434146. 9

9 HERBALIFE - produkty 032/6156214, 0601/8
44 61 9

9 TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

9Krystyna Adamus „LINGUA” ul. K. K. W. 43 (obok
sądu),tel: 6431931,643 4150 45

9 PIANINA, fortepiany, akordeony- naprawa, stroj
enie, renowacja, wycena, tel.643-28-87 9

9 JĘZYK NIEMIECKI-TŁUMACZENIA TEL:

643-41 -50, 643-19-31

9 ZAKŁAD KAMYK - BUDOWA KOMINKÓW,
OBUDOWA WKŁADÓW KOMINKOWYCH,
tel. 644 7114 9

9 AEROBIC - Hala Sportowa, Olkusz. Wtorki,
czwartki 18.45 9

9 Kredyty gotówkowe “Prosper-Banku”, Olkusz ul.
Rzemieślnicza 2, tel. 0603302 753 19

9 Usługi transportowe - 8 osób lub 1 tona,
6431132,0501935358 10

9 Usługi budowlane - murowanie, tynkowanie,
montaż okien, montaż płyt korkowo-gipsowych,
ocieplenia budynków, glazura ścienna i podłogowa-
rachunki VAT. Tel. 0604470093 13

9 Kompleksowe sprzątanie mieszkań, biur,
czyszczenie wykładzin, dywanów i tapicerki
samochodowej, tel. 6422216 21

9 Videofilmowanie, cyfrowy montaż, stereo, Hi-Fi

(dojazd gratis), tel. 6424315. 9

9 “CEKAZ” wykonuje ogrodzenia, bramy, balus
trady, wiaty, konstrukcje reklamowe i inne ślusarsko-
tokarskie. Wierzchowisko 155A lub Olkusz, Al. 1000-
lecla 9/13, tel. 643 35 08-wieczorem. 29

9 Salon fryzjerski Marzena Loch - Olkusz,
Kościuszki 14, zaprasza od 900 do 1700, sobota

800-1300, tel. 64137 27 17

9 Telefony GSM, DCS promocyjna sprzedaż u

klienta - również bezabonamentowe,
tel. 0 603 189 357 15

9 VIDEO - „COMBO” - Videorejestracja S-VHS,
Stereo HIFI, montaż, oprawa komputerowa, tel.035
643 2195 9

9 VIDEO - realizacje filmowe, montaż. Tylko dla

wymagających. Zespół Filmowy PROFART,

tel. 64120 62, 643 33 30 10

9 PIANINA, akordeony - naprawa, strojenie, renow
acja, wycena, tel. 643 2887. 11

9 Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego,
Krystyna Adamus, „LINGUA", ul. K .K. Wielkiego 43

(obok sądu), tel. 64319 31,643 4150 9

9 Montaż - Remonty, okna, drzwi (PCV, drewno),
panele, tynki, suche tynki, sufity, ściany działowe,
kuchnie, łazienki, flizy, hydraulika, malowanie i

inne... Tel. (012)283-52-20, (032) 641-26-33 is

9 DEKOR - remonty mieszkań, biur, sklepów:
kafelkowanie, gładzie gipsowe, sufity napinane
systemem DPS, panele ścienne i podłogowe.
Faktury VAT-tel. 6413170 st

9 Przewozy do ślubu białym Mercedesem 220C,
tel. 6435196, kom. 602841964 9

9 Ubezpieczenia indywidualne - III filar, Informacje
odAdoZ,tel.6412693 14

9 Atestowane haki holownicze, Olkusz,
ul.Piłsudskiego 12A,tel. dom. O 32 6430489 9

9 Tłumacz przysięgły języka francuskiego mgr
Jadwiga Młynarska, tel. 641 26 75, Olkusz,
Orzeszkowej 12/4 bt

■ KUPIĘ - SPRZEDAM ■
9 Sprzedam dom jednorodzinny + działka, Olkusz,
ul. Długa 103tel. 6433035, kom. 602841964 9

9 Projektor video kolor, maksymalny rozmiar obrazu

6x8m, cena ok. 4000 zł, tel. 6432784 9

9 Sprzedam używany sprzęt kosmetyczny w bardzo

dobrym stanie. Tel. 012/389-80 -62 10

9 Sprzedam Żuka skrzyniowego. 1991r. prod. stan

dobry, tel. 6449425 10

9 Sprzedam elektroniczną wagę sklepową. Możliwa

współpraca z kasą fiskalną. Stan bardzo dobry,
tel.6412156 9

9 Sprzedam kolorowy telewizor “Helios" tel. 64-
300-94 9

9 Herbalife - produkty, tel. 6165816, 0603 207
200 is

9 Sprzedam telefon komórkowy Simens S6 Power,
gwarancja, tel. 0 -602 869 502 9

9 Sprzedam tanio Skodę 105L, rok 1987,
Bukowno Reymonta 57 9

9 Sprzedam suknię ślubną rozm.36-38, cena 200

zł i dodatki (welon, wianuszek, buty atłasowe,
rękawiczki) 50 zł. Olkusz, Al. 1000-lecia 6/30 9

9 Sprzedam części do Mazdy 626d oraz silnik ze

skrzynią kompletny z roku 1991, tel. 643-52-92
Olkusz 9

9 Sprzedam VW Passata Combi r. prod.91, tel.

643-38-67, (0604) 501096 9

9 Do sprzedania suknia ślubna rozm. 38/40. Tel.

(012) 283-52-20, (032) 641-26-33. 10

9 Sprzedam 180 sztuk eternitu niskofalistego.
Cena do uzgodnienia. Telefon 641-32-52 do

9 Sprzedam POLONEZA 1,9D rok p. 1992, 123

tyś.km. tel. 603239 792 11

9 OKAZJA: sprzedaż betoniarek 1001 - cena 1000

zł, 150l-1300zł, 200l-1400zł, oraz innych maszyn
rolniczych. Możliwość transportu do klienta. Nr
tel.090 561770 11

■ NIERUCHOMOŚCI ■
9 Młode małżeństwo wynajmie M-l lub M-2 w

Olkuszu lub Bukownie (preferowane stare

budownictwo) 641-19-53
9

9 Poszukuję garażu do wynajęcia (murowanego) na

Oś. Młodych, tel. 641-22 -24 10 do 18, 641-15-80

po 18 9

9 Sprzedam działkę budowlaną 480 m2, Wolbrom,
ul. Fabryczna, tel. 644 74 70 10

9 Sprzedam mieszkanie M-5 73m2 w Wolbromiu,
tel. 644-17-73 os. Łokietka. 12

9 Wynajmę cztery pomieszczenia na gabinety
lekarskie, biuro itp.w Wolbromiu, Rynek 7,1 piętro,
tel. 644 74 05

ROŻNE
9 Bilety lotnicze, przewozy autokarowe CAŁA
EUROPA Z OLKUSZA!!!. “ILKUS” Rynek 20, tel./fax
032/64315 85 11

9 Wynajem mikrobusów, tel./012/ 389-80-62 9

9 Sklep motoryzacyjny-osiedle słowiki poleca czę
ści do samochodów zagranicznych 10

9 Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-

Nederlanden (II filar). Zadzwoń 643 46 11 i umów

się na spotkanie z Janem Barczykiem. 9

9 Kosmetyki, środki dietetyczne, środki hig
ieniczne, bogaty wybór, atrakcyjne ceny-promocje,
zadzwoń-64139 29 11

9 Chcesz schudnąć bezpiecznie - skutecznie zad
zwoń, tel. 7511915 18

9 Telefony komórkowe - Idea, Centertel, dojazd do

klienta-6431132,0501935 358 10

9 AIG-Amplico Life -ubezpieczenia na życie (III Fdar)
AGI-PTE-Fundusz Emerytalny, tel 643-27-38, wie
czorem 14

9 SKLEP “PŁYTKI CERAMICZNE”-PRZENIESIONY z

ul. Kolejowej na ul. Niepodległości la w

BUKOWNIE. Czynne od poniedziałku do piątku w

godz. 11.00-16.00. 10

Punkt przyjęć ogłoszeń do

Przeglądu Olkuskiego.
AGSMC3A REKLAM 5>WA S.C.
*9-339 SLAWKŻŻW, >1. RpUt 9, talYj w(O 39) 993 11 10

HURTOWNIA WĘDLIN i DROBIU
32-300 Olkusz

jil. Sławkowska 20

tel. 641-35-33,
602646481

Zakład Opakowań Foliowych
Małkowski Władysław

Olkusz ul. Okrzei 6 tel. 643 33 94

4 Wysoka Jakość - Niskie Ceny
+ Korzystne warunki współpracy
4 X5O pozycji w asortymencie

Parówki Pilskie,
Parówki Pilskie porcjowane
Z FIRMY “FARMUTIL”

W REWELACYJNIE NISKICH CENACH

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

Wyroby renomowanych zakładów mięsnych.

APD LLD Wszystkie kasy fiskalne na rafy bez Pierwszej wpłaty
SERWIS CAŁODOBOWY KAS FISKALNYCH - tel. 090 361 818

Kupuj nowocześnie!!!
Leviałań Nie trać czasu na poszukiwanie

potrzebnych artykułów!!!
My załatwimy to za Ciebie!!!

LEVIATAN zaprasza biura i instytucje
do korzystania z usług naszego Biuroserwisu.

FISKALIZACJA - TWÓJ OBOWIĄZEK
NASZ PROBLEM

PRZENOŚNA
ELEKTRONICZNA
KASA FISKALNA

od 1290,
(ceny netto)

ZAKŁAD INFORMATYCZNY

PASCOM
AUTORYZOWANY DEALER
32-300 Olkusz, ul. Krakowska 18

tel./fax:(032) 643 29 30, 641 26 25

Dzwonisz, zamawiasz .dostarczamy!!!
tel/fax (035) 643-04-01 (0501) 402-706
Olkusz ul.Mickiewicza 14

Zapraszamy w godz. 9 -17 sobota 9-13.

KURS PRAWA JAZDY
sam. osobowy (kat. B) OSK "NOWY1

w Szkole P. Nr 5 Olkusz, ul. Cegielniana
(blisko dworca MPK - skrzyż. Kościuszki z trasą Krak-Katowice)

ceny zawierają:
oprogramowanie, fiskalizację, szkolenie
i instalację u klienta !!!

Kasy fiskalne ELZAB

już od 1890,-

Wykłady poniedziałki i czwartki o 16.00,
rozpoczęcie 15(22)-03-1999 rok.

Jazdy: samochody Punto,
plac manewrowy w Szkole Nr 5.

(ceny netto)

Cena: 480-, (raty)
inf.: tel. 6431912, 6430055 (po 18-tej.)

Informacja - zapisy: sklep RTV Jaspis, ul. Mickiewicza
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Program
TVP1

CZWARTEK 04.03.1999
6:00 Kawa czy herbata w tym Wiadomości
8:00 Inny świat serial prod.USA
8:20 Giełda
8:30 Wiadomości
8:42 Prognoza pogody
8:45 Nasza klasa Leniwy Ptyś powt.
9:10 Mama i ja
9:30 Domowe przedszkole powt.
9:55 Porozmawiajmy o dzieciach
10:05 Kraina obudzonych nadziei 1978

serial prod. USA reż: Boris Sagal
wyk: Elizabeth Montgomery,Hal
Holbrook

10:55 Miliard w rozumie teleturniej powt.
11:25 Opowieści o ewolucji
11:35 Przyrodnicy Muzyka ziemi-

Magiczne Karpaty
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes rolniczy program

informacyjny
12:20 Magazyn Notowań - Gleba po

zimie, Poradnik mechanizatora

(3), Pogoda dla rolnika
12:50 Klan 189 telenowela TVP powt.
13:15 Zwierzęta świata Żyjąca Europa

4/16-Kraina lodu i śniegu/2/ powt.
13:45 Gotowanie na ekranie
14:10 Małe musicale
14:35 Manifest Wayne'a serial

Prod.australijskiej
15:05 Diariusz rządowy
15:30 Teleexpress Junior
15:40 Rower Błażeja program dla

młodzieży
16:25 Wywiad z Danem McVicarem
16:30 Moda na sukces 800 serial prod.USA
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? quiz
17:50 Gość Jedynki
18:00 Magazyn olimpijski
18:25 Credo magazyn katolicki
18:50 Reporter
19:00 Wieczorynka Przygody Kota

Filemona
19:10 Wieczorynka Śpiewanki Misia i

Margolci
19:15 Jutro weekend
19:30 Wiadomości
19:56 Sport
20:01 Prognoza pogody
20:10 Nash Bridges serial prod.USA
21:00 Jaka emerytura
21:05 W centrum uwagi
21:25 Sprawa dla reportera
21:50 Automania
22:05 Czas na dokument Dreszcz

emocji. Skoki bungy. film dok. franc.

22:35 Pegaz
23:00 Wiadomości
23:12 Sport
23:15 Fronda Ucieczka od starości
23:50 Jasnowłosa śmierć 1993 film fab.

hol. reż: Jean Van de Velde wyk:
Antonie Kamerling.Loes
Wouterson

01:20 Grajmy w szachy powt.
01:30 Wieża Babel powt.
01:50 Zakończenie programu

PIĄTEK 05.03.1999
6:00 Kawa czy herbata w tym
Wiadomości
8:00 Karinę i Ari serial prod.francuskiej
8:20 Giełda
8:30 Wiadomości
8:42 Prognoza pogody
8:45 Domowe abecadło C powt.
9:10 Mama i ja powt.
9:30 Kolory
10:00 Raven 9/21 serial prod. USA
10:50 Studio sport Halowe MŚ w lekkiej

atletyce
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes rolniczy program

informacyjny
12:25 Magazyn Notowań

Ekoogrodnicy,Giełdowa szansa

12:50 Klan 190 telenowela TVP powt.
13:15 Bank nauki Komórki i tkanki serial

dok.prod.angielskiej
13:30 Czas na komputer
13:50 Szansa nie bez ryzyka

Prywatyzacja likwidacyjna i spółki
pracownicze

14:15 U siebie - Jako i my odpuszczamy
14:35 Manifest Wayne'a serial

prod.australijskiej
15:05 Twarzą w twarz z Europą
15:30 Teleexpress Junior
15:40 Rower Błażeja
16:30 Moda na sukces serial prod.USA
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia? guiz

TV
17:50 Gość Jedynki
18:05 Randka w ciemno quiz
18:50 Tata, a Marcin powiedział
19:00 Wieczorynka Smerfy
19:30 Wiadomości
19:56 Sport
20:01 Prognoza pogody
20:10 Mała doboszka 1984 film fab. USA

reż: George Roy Hill wyk: Dianę
Keaton.Yorgo Voyagis

22:25 W centrum uwagi
22:45 Studio sport Kronika Halowych

MŚ w lekkiej atletyce
23:00 Wieczory pod śledzikiem Obcy
23:05 Wiadomości
23:17 Sport
23:25 MdM
23:55 Crash 1996 film fab. usa reż:

David Cronenberg wyk: James

Spader.Holly Hunter
01:35 Mroczne dziedzictwo Poltergeist:

The Legacy 1996 serial prod. USA

wyk: Derek DeLint, Helen Shaver,
Patrick Fitzgerald

03:00 Zakończenie programu

SOBOTA 06.03.1999
7:00 Samo życie
7:15 Agrolinia
7:45 Wszystko o działce i ogrodzie
8:10 Rynek
8:30 Wiadomości
8:42 Pogoda
8:45 Droga do NATO
9:05 Ziarno pr.red.katolickiej dla dzieci i

rodziców
9:30 5-10-15 pr.dla dzieci i młodzieży
9:50 Bliskie spotkania z historią
10:20 Walt Disney przedstawia Kacza

paczka,Kochanie zmniejszyłem
dzieciaki

11:30 Ubezpiecz się z nami-emerytura
to nie wszystko

12:00 Wiadomości
12:10 Z kamerą wśród zwierząt
12:40 Jeśli nie Oxford,to co? teleturniej
13:05 Ala R-M
13:30 Ubezpiecz się zami-emerytura to

nie wszystko
13:40 Fałszywy kadr
14:00 Studio sport Koszykówka - Liga

Polska Nobiles Anwil Wlocławek-
Trefl Sopot

15:40 Twoja gwiazda Urszula
16:15 Ubezpiecz się z nami-emerytura to

nie wszystko
16:25 Frasier serial prod.USA
16:50 Ubezpiecz się z nami-emerytura to

nie wszystko
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:50 To jest telewizja
18:05 Zony Hollywoodu 2 serial

prod.USA reż: Robert Day wyk:
Candice Bergen,Joanna Cassidy

18:50 Ubezpiecz się z nami-emerytura to
nie wszystko

19:00 Wieczorynka Mapeciatka
19:30 Wiadomości
19:51 Sport
19:56 Prognoza pogody
20:05 Goldeneye 1995 film fab. ang. reż:

Martin Campbell wyk: Pierce
Brosnan, Sean Bean

22:20 Sportowa sobota
22:30 Zielono mi - piosenki Agnieszki

Osieckiej
01:20 Szepty 1989 thriller kanad. reż:

Douglas Jackson wyk: Victoria
Tennant.Jean Leclerc

02:55 Namiętni przyjaciele 1949 dram,
psych-obycz. ang. reż: David
Lean wyk: Ann Todd,Trevor
Howard

04:20 Zakończenie programu

Niedziela 07.03.1999
7:00 Liderzy
7:10 Notowania
7:40 Śniadanie na farmie
8:00 Poranek filmowy
8:25 Teleranek
8:55 Elza z Afrykańskiego Buszu serial

prod. USA
9:45 Ubezpiecz się z nami-emerytura

to nie wszystko
10:00 W Starym Kinie Zaklinacz

deszczu - cz.l 1956 film fab. USA
reż: Joseph Anthony wyk: Burt
Lancaster,Katherine Hepburn

11:05 Ubezpiecz się z nami-emerytura
to nie wszystko

11:25 Magazyn motoryzacyjny "MOC”
11:40 Ubezpiecz się z nami-emerytura to

nie wszystko
12:00 Anioł Pański transmisja z

Watykanu
12:15 Czasy katolicki magazyn

informacyjny

12:25 Ludzki świat
12:45 Ubezpiecz się z nami-emerytura to

nie wszystko
13:00 Wiadomości
13:10 Tydzień
13:40 Goniec kulturalny
13:40 Zaproszenie do Teatru TV
14:00 Mistrz szpady 1993 film fab. hiszp.

reż: Pedro Olea wyk: Omero
Antonutti, Assumpta Serna

15:25 Ubezpiecz się z nami-emerytura to
nie wszystko

15:35 Zwierzęta świata Żyjąca Europa
5/16-Ostatnie pierwotne lasy/1/
serial dok. prod. angielskiej

16:00 A to Polska właśnie Kalisz
17:00 Teleexpress
17:25 Śmiechu warte

17:50 Dziennik telewizyjny - program
Jacka Fedorowicza

18:10 Akademia policyjna serial

prod.USA
18:55 Ubezpiecz się z nami-emerytura to

nie wszystko
19:00 Wieczorynka Gumisie
19:30 Wiadomości
19:51 Sport
19:56 Prognoza pogody
20:05 Dom 15 serial TVP
21:30 Taksówka Jedynki Wieczorek

panieński
21:45 Audiotele - rozwiązanie konkursu
21:50 Decyzja należy do ciebie Bogaty

tato
22:35 Kwadrat dwutygodnik nie tylko dla

młodzieży
23:00 Sportowa niedziela
23:35 Kino kultowe Romper Stomper

1992 film fab. austral. reż:

Geoffrey Wright wyk: Russel
Crowe, Daniel Pollock

01:05 Archiwum gwiazd
01:30 JulesVerne 1/2 film

dok.prod.francuskiej
02:20 Zakończenie programu

PONIEDZIAŁEK 08.03.1999
6:00 Kawa czy herbata w tym

Wiadomości
8:00 Pan Złota Rączka serial prod.USA
8:20 Giełda
8:30 Wiadomości
8:42 Prognoza pogody
8:45 Klechdy i bajania Baśnie Pomorza

Zachodniego
9:10 Mama i ja
9:25 Domowe przedszkole
9:55 Porozmawiajmy o dzieciach
10:05 Dotyk anioła serial prod. USA
10:55 Śmiechu warte powt.
11:20 Książki, które wstrząsnęły światem

Bhagavad-Gita powt.
1:40 Co orzeknie sąd Przyczepa bez

sternika
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Kontrasty - świat, ludzie, pieniądze
12:30 Wielkie sprzątanie
12:40 Chcemy pomóc
12:50 Taksówka Jedynki Pojedynek

powt.
13:05 O tym co jest odc.2 Skandal

metawizyjny,czyli filozofia dla

każdego
13:30 Ja i moje życie odc.4 Rodzina-

tradycja powt.
13:45 Giełda pracy, giełda szans

14:10 Tik - tak program dla dzieci
14:35 Manifest Wayne'a odc.26-ost.

serial prod.australijskiej
15:05 Tydzień Prezydenta
15:30 Teleexpress Junior
15:40 Rower Błażeja
16:30 Moda na sukces 802 serial

prod.USA
17:00 Teleexpress
17:25 Klan odc.191 telenowela TVP
17:50 Gość Jedynki
18:00 Forum program publicystyczny
18:50 Reporter
19:00 Wieczorynka Zwierzaki cudaki
19:30 Wiadomości
19:56 Sport
20:01 Prognoza pogody
20:10 Gliniarz z dżungli odc.26 ser. Prod.USA
20:55 Jaka emerytura
21:05 Teatr Telewizji Arszenik i stare

koronki 1975 autor: Joseph
Kesselring reż: Maciej Englert
wyk: Irena Kwiatkowska,Barbara
Ludwiżanka,Czesław
Wołłejko,Wiesław Michnikowski

22:20 Na początku był stół-reportaż
22:50 W centrum uwagi
23:05 Wiadomości
23:17 Sport
23:25 Pułapka
00:00 Mistrzowie kina Skradzione

pocałunki Baisers voles 1968 film

fab.prod.francuskiej reż: Francois

Truffautwyk: Jean-Pierre
Leaud.Claude Jade.Delphine
Seyring

01:25 program dokumentalny powt.
01:50 Mistrzowie prof.Jan Strzałko powt.
02:10 Zakończenie programu

WTOREK 09.03.1999
6:00 Kawa czy herbata w tym

Wiadomości
8:00 Pan Złota Rączka serial prod.USA
8:20 Giełda
8:30 Wiadomości
8:42 Prognoza pogody
8:45 Słowa,słówka i półsłówka

teleturniej dla młodych widzów
9:10 Mama i ja powt.
9:30 Domowe przedszkole
9:55 Porozmawiajmy o dzieciach
10:05 Milagros 114/200 serial

prod.włoskiej
10:45 teleturniej
11:10 Arcydzieła odc.24 -

Caravaggio:Lutnista film dok.

prod. angielskiej
11:20 Nasz wszechświat Jowisz serial

dok.prod.angielskiej
11:30 Zdobywcy karpat Tytus

Chałubiński
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes rolniczy program

informacyjny
12:20 Magazyn Notowań Białko w

listkach
12:50 Życie moje
13:15 Życie Elektrokardiogram
13:45 Patrz w serce

13:50 Dom pełen zwierząt
14:10 Ciuchcia
14:35 serial dla młodych widzów
15:05 Magazyn parlamentarny
15:30 Teleexpress Junior
15:40 Raj
16:05 Rower Błażeja
16:30 Moda na sukces odc.803 serial

prod.USA
17:00 Teleexpress
17:25 Klanodc.192 telenowela TVP
17:50 Gość Jedynki
18:00 Bądź gotowy dziś do drogi...

Włochy/1/ teleturniej
18:30 Kwadrans na kawę
18:50 Reporter
19:00 Wieczorynka Przygody Misia

Paddingtona
19:30 Wiadomości
20:01 Prognoza pogody
20:10 Szpital dobrej nadziei odc.5 serial

prod. USA
20:55 Jaka emerytura
21:05 W centrum uwagi
21:20 Czas na dokument S.O.S. Walki

zwierząt. Program Brigitte Bardot
22:20 Unisex
22:45 Czytadło
23:00 Wiadomości
23:12 Sport
23:15 Reportaż międzynarodowy
23:50 Zabójcy gliniarza Police Story:Cop

Killers 1988 film fab.prod.USA reż:

Larry Shaw wyk: Ken Olin.Glynnis
O'Connor,Joe Regalbuto

01:25 Ja i moje życie Rodzina-/9/-Kryzys
rodzinny powt.

01:40 program muzyczny powt.
02:00 Zakończenie programu

TVP2
Czwartek 04.03.1999
7:25 Sport-telegram powt.
7:30 Dziennik krajowy
7:50 Studio urody
8:00 Program lokalny
8:30 Złotopolscy 113 telenowela TVP powt.,
9:00 Transmisja obrad Sejmu
13:00 Panorama [w przerwie obrad Sejmu]
14:55 Recepta na sukces
15:10 Prawie doskonali serial
16:00 Panorama
16:10 5x5 wygrajmy razem teleturniej
16:40 Europejski przegląd piłkarski
17:10 Egzarha Stefan film dok.Krzysztofa

Langa i Bożydara Stawowa
17:30 Program lokalny
18:00 Panorama
18:10 Program lokalny
18:35 Jeden z dziesięciu teleturniej audiotele
19:05 W cieniu Kremla - Długie cienie historii
19:35 Klub Pana Rysia
20:00 Saga rodu Azeraków 5 serial

prod.francusko- hiszpańskiej
21:35 Tele-rady, czyli co trzeba wiedzieć o

emeryturach
21:50 Dwójkomania
22:00 Panorama
22:27 Prognoza pogody
22:35 Sport-telegram
22:40 997-magazyn kryminalny
23:10 Studio Teatralne Dwójki Scena miłosna

1995 autor robert Coover powt. reż:
Maria Zmarz-Koczanowicz wyk:
Natasza Sierocka,Paweł Iwanicki

23:40 III Symfonia Brahmsa F-dur op.90
00:25 Mistrzowskie kreacje /13/ - serial USA
00:50 Światowa piłka
01:15 Zakończenie programu
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PIĄTEK 05.03.1999
7:25 Sport-telegram powt.
7:30 Dziennik krajowy
7:50 Studio urody
8:00 Program lokalny
8:30 Złotopolscy 114 telenowela TVP powt.
9:00 Transmisja obrad Sejmu
13:00 Panorama [w przerwie obrad Sejmu]
14:55 Ojczyzna-polszczyzna

Nienawidzić,wypatrzyć-wypaczyć
15:10 Prawie doskonali 21,22 serial prod. USA
16:00 Panorama
16:10 Teleadwokat teleturniej
16:40 Nasza fantastyczna przyszłość serial

dok. ang. powt.
17:10 Świątek-piątek
17:30 Program lokalny
18:00 Panorama
18:10 Program lokalny
18:35 Jeden z dziesięciu teleturniej,
19:05 Ekspres reporterów
19:35 Mogę wszystko
20:00 Ziemia obiecana 2/4 .serial TVP powt.
21:05 Rewa czyli "Jakby cię pytali..." - cz.l
22:00 Panorama
22:27 Prognoza pogody
22:35 Sport-telegram
22:45 Zacni kowboje 1995 film fab. USA reż:

Tommy Lee Jones wyk: Tommy Lee

Jones,Sissy Spacek
00:45 Muszę się żenić-koncert z okazji 40-

lecia Teatru Muzycznego w Gdyni cz.ll
01:35 Zakończenie programu

SOBOTA 06.03.1999
6:15 Sport-telegram powt.
6:20 Studio sport Halowe MŚ w lekkiej

atletyce
8:00 Tacy sami
8:30 Program lokalny
9:30 Powitanie
9:35 Życie obok nas Dzikie horyzonty Balet

na wodzie serial dok. prod. angielskiej
10:00 Niezapomniane interpretacje Leonarda

Bernsteina
11:00 Ginące cywilizacje Mawkensi z Birmy-

Koczownicy morscy zniknęli film

dok.prod. francusko-polskiej
12:00 Kino bez rodziców Spotkanie z Hanna -

Barberą
12:35 Kino bez rodziców Cudowne lata serial

prod.USA
13:00 Chopinowscy interpretatorzy-recital

chopinowski A.Rubinsteina
13:30 Ballykissangel serial prod.angielskiej
14:25 Animals
15:00 Familiada teleturniej
15:30 Złotopolscy 119 telenowela TVP
16:00 Koc-Komiczny Odcinek Cykliczny
17:00 Siedlisko odc.9 serial TVP
18:00 Panorama
18:10 Program lokalny
18:35 Duety do mety - teleturniej stereo
19:05 Latający Cyrk Monty Pythona serial

kom. prod. angielskiej
19:40 Truskawkowe studio
20:05 Benefis Kazimierza Kutza powt.
21:25 Najbardziej niebezpieczne pościgi

policyjne świata 9 serial dok.prod.USA
21:50 Słowo na niedzielę
22:00 Panorama
22:27 Proonoza oooodv
22:40 Psy 2. Ostatnia krew 1994 film fab.

prod.polskiej powt. reż: Władysław
Pasikowski wyk: Bogusław
Linda,Cezary Pazura,Artur Żmijewski

00:20 Sport-telegram
00:20 Reklama FIL422
00:30 Czas sprawiedliwości 1997 film sensac.

USA reż: Leon Ichaso wyk: Louis
Gosset Jr.,Cynthia Martells

02:00 Zakończenie programu

NIEDZIELA 07.03.1999
5:35 Sport-telegram powt.
5:40 Halowe MŚ w lekkiej atletyce
6:30 Echa tygodnia /dla niesłyszących/
7:05 Dom w wersji dla niesłyszących
8:25 Słowo na niedzielę [dla niesłyszących]
8:30 Program lokalny
9:30 Powitanie
9:35 Klasztory polskie Tajemnice Skarbca

Bożogrobowców
10:05 Szalone liczby teleturniej
10:35 Kręcioła
11:00 Studio sport Halowe MŚ w lekkiej

atletyce
12:30 Najlepsze wakacje The Best Bad Thing

1997 film fab.prod.USA reż: Peter
Rowe

14:00 Ulica Sezamkowa program dla dzieci
14:30 30 ton! - lista,lista- lista przebojów
15:05 Familiada teleturniej
15:35 Złotopolscy telenowela TVP
16:05 Szansa na sukces Zdzisława Sośnicka
17:10 Rycerze i rabusie 6/7 Skarb Mohilanki

serial TVP
18:00 Panorama
18:10 Program lokalny
18:35 Duety do mety - teleturniej stereo
19:05 7 dni świat
19:30 Dlaczego to my
20:00 Alosza Awdiejew w Teatrze STU - cz. II
21:00 Nowojorscy gliniarze serial prod.USA
21:50 Dwójkomania

2:00 Panorama
22:27 Prognoza pogody
22:30 Gustawa Herlinga Grudzińskiego

rozważania o cnotach odc.5 Piękno
22:45 Encyklopedia Sztuki XX wieku Mówili o

nim, że lewituje film dok.prod.polskiej
reż: Anna Brzozowska wyk: stereo

23:35 Szalone czasy Crazy Times film

fab.prod.USA reż: Lee Philips wyk: Ray
Liotta,David Carusso.Michael Parę

01:10 Gwiazdy światowego jazzu Michel
Petrucciani Sextet

01:55 Sport-telegram
02:00 Zakończenie programu

PONIEDZIAŁEK 08.03.1999
7:25 Sport-telegram powt.
7:30 Dziennik krajowy
7:50 Studio urody
8:00 Program lokalny
8:30 Złotopolscy 115 telenowela TVP powt.
9:00 Świat kobiet audiotele 0-70035277

9:35 Krok za krokiem serial prod.USA
10:00 W zagrożeniu /7/ Harpijnik szary-

władca lasu serial dok.prod.angielskiej
10:30 Duety do mety - teleturniej powt.
11:00 Jake i Ben 19/26 serial prod.

kanadyjskiej
11:50 Szczęście na telefon 121 Kochankowie z

Pułtuska
12:30 Familiada teleturniej powt.
13:00 Panorama
13:20 Dziennik krajowy powt.
13:40 Za głosem serca /13-ost/ serial prod.

kanadyjskiej
14:15 Gramy piosenki /1/Na przekór

niechętnym i drwiącym
15:10 Prawie doskonali serial prod. USA
16:00 Panorama
16:10 Krzyżówka szczęścia teleturniej
16:40 Nie tylko w koszarach
17:05 Nasze miejsce - małe ojczyzny
17:30 Program lokalny
18:00 Panorama
18:10 Program lokalny
18:35 Va banque teleturniej
19:05 Wydarzenie tygodnia
19:35 Krzyżówka 13-latków teleturniej
20:00 Indeks 1977 film fab.prod.polskiej reż:

Janusz Kijowski wyk: Krzysztof
Zaleski,Ewa Żukowska,Justyna
Kulczycka,Małgorzata Niemirska

21:40 Tele-wizje-kultury Ogólnopolski Festiwal
Sztuki Reżyserskiej - Interpretacje

21:50 Dwójkomania
22:00 Panorama
22:25 Prognoza pogody
22:35 Sport-telegram
22:40 Wielcy Polacy na koniec wieku Mini

wykłady o maxi sprawach profesora
Leszka Kołakowskiego - O terroryżmie

23:00 Tajemnice Rosji Czukotka - zapomniana
armia

23:50 Magazyn literacki
00:20 publicystyka
00:50 Szkoła uczuć Erzekek iskolaja 1996 film

fab.prod.węgierskiej reż: Andras

Solyom wyk: Dorka Gryllus,Attila
Kaszas.Lajos Kovacs

02:20 Zakończenie programu

WTOREK 09.03.1999
7:25 Soort-teleoram powt.

7:30 Dziennik krajowy
7:50 Studio urody
8:00 Program lokalny
8:30 Złotopolscy 116 - Życiowe remanenty
9:00 Świat kobiet audiotele 0-70035277

9:35 Krok za krokiem serial prod.USA
10:00 W zagrożeniu odc.8
10:30 Duety do mety - teleturniej powt.
11:00 Wielka ławica serial

12:00 Gwiazdy tamtych lat Stefania
Grodzieńska powt.

12:30 Familiada teleturniej powt.
13:00 Panorama
13:20 Dziennik krajowy powt.
13:40 W krainie władcy smoków 1/26 serial
14:10 Gramy piosenki Czerń i inne odcienie

piosenki powt.
15:00 Recepta na sukces odc.9 Polak potrafi
15:10 Prawie doskonali serial prod. USA
16:00 Panorama
16:10 Krzyżówka szczęścia teleturniej
16:40 Świat wokół nas - Bliżej Europy

Cywilizacja trzeciego tysiąclecia
17:10 W okolice Stwórcy Rozmowy o

przyszłości
17:30 Program lokalny
18:00 Panorama
18:10 Program lokalny
18:35 Va banque teleturniej
19:05 Magazyn teatralny
19:35 Bądź mistrzem Tomasz Leżański
20:00 Linia specjalna Jerzy Buzek
21:00 Z Archiwum X serial prod.USA
21:50 Dwójkomania
22:00 Panorama
22:27 Prognoza pogody
22:35 Sport-telegram
22:40 Auto
23:05 Kocham kino Biedroneczko,

bieroneczko
00:50 Uwaga I Debiut .Gąszcz
01:15 Mistrzowskie kreacje - serial prod.USA
01:40 Zakończenie programu
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TV POLSAT
CZWARTEK 04.03.
6.00 Muzyka
7.00 Kto się boi wstać - program poranny
7.55 Informacje poranne
8.00 Batman, serial animowany
8.30 Dziedziczna nienawiść, serial prod.

brazylijskiej (powt.)
9.30 Żar młodości, serial prod. kanadyjskiej
10.30 Słoneczny patrol, serial prod. USA
11.30 Nikita, serial prod. USA (powt.)
12.30 Magazyny TV POLSAT - powtórki
15.00 Projekt Geeker, serial animowany
15.30 Drzewko szczęścia
16.00 Informacje
16.15 Świat według Bundych, serial prod.

USA
16.45 Dziedziczna nienawiść, serial prod.

brazylijskiej
17.40 Życie jak poker, serial prod. polskiej
18.10 Allo, allo, serial prod. angielskiej
18.45 Informacje
19.05 Słoneczny patrol, serial prod. USA
20.00 "Kochanie, powiększyłem

dzieciaka",film prod. USA (1992), 85m.
22:00 Ostry dyżur, serial prod. USA
23.00 Informacje i biznes informacje 23.30

Bumerang - program publicystyczny
23.55 Czas na Biznes
00.30 4 x 4 - magazyn motoryzacyjny
01.00 Muzyka Piątek 05.03
6.00 Muzyka

7.00 Kto się boi wstać - program poranny
7.55 Informacje poranne
8.00 Zwierzęta z Zielonego Lasu, serial

animowany
8.30 Dziedziczna nienawiść, serial prod.

brazylijskiej (powt.)
9.30 Żar młodości, serial prod. kanadyjskiej
10.30 Słoneczny patrol, serial prod. USA
11.30 Ally McBeal, serial prod. USA (powt.)
12.30 Magazyny TV POLSAT - powtórki
15.00 Magiczny kapelusz, serial animowany
15.30 Strzał w 10
16.00 Informacje
16.15 Świat według Bundych, serial prod.

USA
16.45 Dziedziczna nienawiść, serial prod.

brazylijskiej
17.40 Życie jak poker, serial prod. polskiej
18.10 Allo, allo, serial prod. angielskiej
18.45 Informacje
19.05 Słoneczny patrol, serial prod. USA
20.00 Najemnicy, serial prod. USA około
20.50 - losowanie LOTTO
21.00 Komisarz Rex, serial prod. niemieckiej
22.00 Prawnik z Manhattanu, serial
23.00 Informacje
23.20 Biznes Tydzień
23.45 "Charty'',film prod. USA (1994), 92 min.
01.30 "Dziewczyny z collegu" film prod. USA

(1993), 55 min.
02.30 Muzyka

SOBOTA 06.03
6.00 Disco Relax (powt.)

7.00 Fundacja / Oskar (powt.)
7.30 W drodze - maqazvn katolicki

8.00 Jumanji, serial animowany
8.30 Power Rangers, serial dla młodzieży
9.00 Kalambury dla dzieci
9.30 Talent za talent (teleturniej wiedzowy

dla dzieci i młodzieży)
10.00 Strażnik Texasu, serial prod. USA
11.00 "Ukochana szwagierka",film prod. USA
12.45 "Jego rybki",film prod. francuskiej
14.30 Gospodarz - teleturniej
15.00 Magazyn
15.30 1 x Fundacja / 3 x Oskar - magazyn

filmowy
16.00 Informacje
16.15 Człowiek, którego nie ma, serial
17.15 F/X, serial prod. USA
18.15 Xena, serial prod. USA
19.05 Disco Polo Live
20.00 Idź na całość - show z nagrodami około
20.50 - losowanie LOTTO
21.00 Nocny patrol, serial prod. USA
22.00 "Osadzony",film prod. USA (1989),
23.55 Opowieści z krypty, serial prod. USA
00.30 Beverly Hills Bordello, serial Playboya
01.00 Między jawą a snem, serial Playboya
01.30 "Seks - bombki", film prod. USA (1996
03.00 Muzyka

Niedziela 07.02
6.00 Disco Polo Live (powt.')
7.00 Ręce, które leczą.../ Twój lekarz (powt.)
7.30 Jesteśmy - magazyn katolicki
8.00 Jumanji, serial animowany
8.30 Power Rangers, serial dla młodzieży
9.00 Kalambury dla dzieci
9.30 Tadeusz Drozda - dyżurny satyryk kraju
10.00 Disco Relax
11.00 Oni, ona i pizzeria, serial prod. USA
11.30 Sabrina, serial prod. USA
12.00 Spytajcie Harriet, serial prod. USA
12.30 “Żwariowany piątek",film prod. USA

14.30 F/X, serial prod. USA
15.30 Perła, serial prod. USA

16.00 Informacje
16.15 100% dla stu - zabawa telewizyjna
16.45 Miłość od pierwszego wejrzenia -

program rozrywkowy
17.15 Nowe przygody Robin Hooda, serial

prod. USA
18.15 W słońcu Kalifornii, serial prod. USA
19.05 Idź na całość - teleturniej
20.00 Strażnik Teksasu, serial prod. USA
około 20.50 - losowanie LOTTO
21.00 "Bonnie i Clyde",film prod. USA (1967),
23.00 Na każdy temat - talk show M.

Szczygła
23.55 Sport
01.30 Muzyka

PONIEDZIAŁEK 08.03
6.00 Muzyka
7.00 Kto się boi wstać - program poranny
7.55 Informacje poranne
8.00 Batman, serial animowany
8.30 Dziedziczna nienawiść, serial prod.

brazylijskiej
9.30 Żar młodości, serial prod. kanadyjskiej
10.30 Słoneczny patrol, serial prod. USA
11.30 Ochrona absolutna, serial prod. USA
12.30 Życie jak poker, telenowela prod.

polskiej
13.00 Magazyny TV POLSAT - powtórki
15.00 Magiczny kapelusz, serial animowany
15.30 Twój lekarz / Ręce, które leczą
16.00 Informacje
16.15 Świat według Bundych, serial prod.uSA
16.45 Dziedziczna nienawiść, serial prod.

brazylijskiej
17.40 Pomoc domowa, serial prod. USA
18.10 Allo, allo, serial prod. angielskiej
18.45 Informacje
19.05 Słoneczny patrol, serial prod. USA
20:00 Ally McBeal, serial prod. USA
około 20.50 - losowanie LOTTO
21.00 MEGA HIT: - "Zabójcza broń 2",film

prod. USA (1989), 109 min.
23.00 Informacje i biznes informacje
23.30 Życie jak poker, serial prod. polskiej
23.55 "Kieszonkowcy", film prod. kanadyjskiej
01.30 Muzyka

WTOREK 09.03
6.00 Muzyka

7.00 Kto się boi wstać - program poranny
7.55 Informacje poranne
8.00 Batman, serial animowany
8.30 Dziedziczna nienawiść, serial prod.

brazylijskiej (powt.)
9.30 Żar młodości, serial prod. kanadyjskiej
10.30 Słoneczny patrol, serial prod. USA
11.30 Najemnicy, serial prod. USA (powt.)
12.30 Życie jak poker, telenowela prod.

polskiej (powt.)
13.00 Magazyny TV POLSAT - powtórki
15.00 Projekt Geeker, serial animowany
15.30 Podravka gorąco poleca - program

kulinarny
16.00 Informacje
16.15 Świat według Bundych, serial
16.45 Dziedziczna nienawiść, serial prod.

brazylijskiej
17.40 Pomoc domowa, serial USA
18.10 Allo, allo, serial prod. angielskiej
18.45 Informacje
19.05 Słoneczny patrol, serial prod. USA
20.00 "Rodzina zastępcza"
20.30 "Mężczyzna się żeni",film prod. USA
22.30 Telewizyjne Biuro Śledcze - magazyn

kryminalny
23.00 Informacje i biznes informacje
23.30 Życie jak poker, telenowela produkcji

polskiej (powt.)
23.55 Motowiadomości
00.30 Muzyka

ŚRODA 10.03.
6.00 Muzyka

7.00 Kto się boi wstać - program poranny
7.55 Informacje poranne
8.00 Batman, serial animowany
8.30 Dziedziczna nienawiść, serial prod.

brazylijskiej (powt.)
9.30 Żar młodości, serial prod. kanadyjskiej
10.30 Słoneczny patrol, serial prod. USA
11.30 Nocny patrol, serial prod. USA (powt.)
12.30 Piloty polskich sitcomów (powt.)
13.00 Magazyny TV POLSAT - powtórki
15.00 Magiczny kapelusz, serial animowany
15.30 Link Journal - magazyn o modzie
16.00 Informacje
16.15 Świat według Bundych, serial

16.45 Dziedziczna nienawiść, serial prod.
brazylijskiej

17.40 Pomoc domowa, serial prod. polskiej
18.10 Allo, allo, serial prod. angielskiej
18.45 Informacje
19.05 Słoneczny patrol, serial prod. USA
20.00 Ochrona absolutna, serial prod. USA
około 20.50 - losowanie LOTTO
21.00 Nikita, serial prod. USA
22:00 Tok Szok w Polsacie
23.00 Informacje i biznes informacje
23:30 Piloty polskich sitcomów (powt.)
23.55 “Kot",film prod. francuskiej (1971),.
02.00 Muzyka
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OLKUSZ

Ciągle wyświetlany jest film

„Ogniem i Mieczem”, prawdopodob
nie jego prezentacja w Olkuszu zo
stanie przedłużona.

SŁAWKÓW
W każdy poniedziałek o 15,00 -

Spotkania w Klubie Seniora (z róż
nych okazji)
W czwartki o 17,00 - Na wieczor
kach poetyckich spotykają się mi
łośnicy literatury
05.03. o godz. 10,00 -

„ Śluby Pa
nieńskie” A. Fredry - spektakl te
atralny w wykonaniu
Teatru Dzieci Zagłębia dla mło
dzieży z liceum i starszych klas

szkoły podstawowej
12.03. Filharmonia Śląska - Mu

zyka Młodej Polski dla klas V-VIII

22.03. po południu- Powitanie wio
sny - topienie Marzanny
25.03. w Klubie Literackim wie
czór autorski olkuskiej poetki Ire
ny Włodarczyk
KONKURS na kartkę świąteczną,
pisankę, palmę wielkanocną, stro
ik wiosenny;
termin przyjmowania prac -

do24.03., a 29.03. nastąpi otwar
cie wystaw zgromadzonych prac i

wręczenie nagród.
31.03. o godz. 16,00 - Finał kon
kursu recytatorskiego dla szkół pod
stawowych (termin został przesu
nięty z 21.02)

WOLBROM

Repertuar kina „Radość”:
5.03. o godz. 19,00 -"CUDO
TWÓRCA” - USA od 15 1.

6i703.ogodz. 18,00 - „CUDO
TWÓRCA” USA od 15 lat

12.03. o godz. 19,00 - „DŁUGO I

SZCZĘŚLIWIE” - USA od 12 lat

13 i 14. 03. o godz. 18,00 DŁU
GO I SZCZĘŚLIWIE” - USA od

12 lat

19. 20, 21. 03 o godz. 19,00 -

„ZAKLNACZ KONI” - USA od

15 lat

26.03 o godz. 19,00 - „KILERÓW
DWÓCH”-POL. od 15 lat

27i28.03ogodz.16,00i18,00 -

"KILERÓW DWÓCH” - POL. od

15 lat

30.03 - 01.04. o godz. 18,00 - ,KILE
RÓW DWÓCH” - POL. od 15 lat

17.03. o godz. 9,00 i 11,00 - „KRÓ
LEWNA ŚNIEŻKA” - spektakl

teatralny dla dzieci w wykonaniu
Teatru Dzieci Zagłębia.

OŁTMtA KOŁTORM KUlTOitA
OLKUSZ______________

„ŻYWIOŁY”
Wszystkim, którym tęsk

no do klimatów w stylu
King Crimson czy Haw-

king, bardzo miłą niespo
dziankę sprawił olkuski

zespół „ŻYWIOŁY”, który
27 lutego, wieczorem, dał

koncert w olkuskiej basz
cie właśnie w stylu psy-
chodelic art. rock.

/O, zdjęcie A. Sowula/

KLUCZE______________

„Jego ojciec grał w

orkiestrze

wojskowej, którą
oklaskiwał Józef
Piłsudski. . . .

”

Nowi w kapeli

„Jasie”.
W obecnym składzie kapeli „Ja

sie” śpiewają: Janina Walnik,
Helena Smętek i Leopold Sier-

ka, Grają: Jan Klich (skrzypce
prym.), Tadeusz Dąbek
(skrzypce sec.), Henryk Guzik

i Mieczysław Muzyk (klarnet),
Stefan Piątek (trąbka) i Jerzy
Mentel (kontrabas).

Mieczysław Muzyk (Olku-
szanin) - jest doświadczonym
muzykantem, bo wiele lat gry
wał w różnych zespołach, na

weselach i imprezach okolicz
nościowych. Jego ojciec grał
w orkiestrze, którą oklaskiwał

sam Komendant J. Piłsudski, i

która w pewnym sensie uczest
niczyła w wojnie „bolszewic
kiej”.

Było tak żywiołowo, że mu
zycy nawet zdjęli koszulki.

Wprawdzie gitarzysta Artur

Nowak wyjawił nam, że nie do

końca jest zadowolony z tego
koncertu, ale to chyba zbytnia
skromność. Ludziom się podo
bało, a przecież o to chodzi. Tak

więc po disco-polowym, blu
esowym i rockowym wcieleniu,
poznaliśmy kolejną z „muzycz
nych” twarzy „Żywiołów”. Jaka

będzie następna? Może coun
try?! Czekamy niecierpliwie...

Jerzy Mentel (mieszkaniec Klucz)
- gra na basie w kluczewskiej orkie
strze dętej.

Kierownik kapeli - Jerzy Mrówka,
powiedział Przeglądowi Olkuskie
mu, że pierwszy z wymienionych
muzyków, jako drugi klarnet,
wzmocni brzmienie kapeli, natomiast

kontrabasista, po odejściu Andrzeja
Sadurskiego, uratował klasyczny
skład kapeli ludowej.

/inf. ifoto: bh./

KSIĄŻKI______________
DZIESIĘĆ NAJLEPIEJ

SPRZEDAJĄCYCH SIĘ
KSIĄŻEK W KSIĘGARNI
PRZY UL. KOŚCIUSZKI W

OLKUSZU:
1. „Matura pisemna z języka polskiego”
2. „Język polski - Vademecum”

3. „Informator na studia 1999/2000”

4. „Vademecum maturzysty - historia”

5. Cewe - „Tablice matematyczne”
6. Annę Moir, Darid Jessel - „Pleć mó
zgu”
7. Disney’s - „Dawno temu w trawie”

8. K. Wojtyła - „Renesansowy psałterz”
9. H . Sienkiewicz - „Ogniem i mieczem”

10. Wiliam Wharton - „Opowieści z Mo-

ulin du Bruit”

11. Jerzy Kloczowski - „Młodsza Euro
pa” (PIW)

KONKURS!

Dla pierwszej osoby, która przyjdzie do

naszej redakcji i odpowie na pytanie: „ile
lat miał literacki Rzędzian?” - z książki
„Ogniem i Mieczem”, mamy prezent. ,

W poprzednim konkursie pytaliśmy Za

jaka książkę H. Sienkiewicz otrzyma! na
grodę Nobla. Prawidłową odpowiedź
(„Quo Vadis”) udzielił p. Piotr Rymsza z

Olkusza, który otrzymał komplet najnow
szych map Polski i plan Krakowa, ufun
dowane prze księgarnię przy ul. Kościusz
ki w Olkuszu

PŁYTY_______________
Lista najlepiej
sprzedających się płyt w

sklepie muzycznym PLAY

przy ul. Górniczej w

Olkuszu:
PREMIERY - MARZEC 1999.

POMATON - EMI

99.03 .15 Biur-1

Różni wykonawcy - Hop Bęc vol.6

Płyty z serii „Złota kolekcja”
Wodecki Zbigniew
Gąsowski Wojciech
Sipińska Urszula

Prus Łucja
Republika
Pod Budą
99.03.22 Skunkannsie „Post orgasmic
chill”

Różni wykonawcy „Lista przebojów pr.
III 1988”

Różni wykonawcy „Lista przebojów pr.
III 1989”

Różni wykonawcy „Lista przebojów pr.

III 1990”

KONKURS!

Dla pierwszej osoby, która przyj
dzie do redakcji P.O. i odpowie na

pytanie: „jaki zespól o światowej re
nomie zagra w marcu koncert w War
szawie?” mamy nagrodę ufundowa
ną przez Sklep Muzyczny PLAY z

ul. Górniczej w Olkuszu.

W poprzednim konkursie nagrody (ka
sety) otrzymali: Piotr Rymsza i Grażyna
Puz. „Dumkę na dwa serca” śpiewa E.

Górniak i M. Szczęśniak.
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Lekarz
radzi

Nawiązując do artykułu za
mieszczonego w poprzednim nu
merze PO pragnę przypomnieć, że

za jedną z podstawowych metod

zapobiegania nowotworowi sutka

uważa się samokontrolę piersi. W

związku z tym, w dzisiejszej wy
powiedzi przedstawię podstawo
we czynności związane z samo
kontrolą.

Drogie
Olkuszanhi.

I tak badanie rozpoczynamy eta
pem I. Stajemy przed lustrem,

przodem do niego, z rękoma opar
tymi na biodrach. Obejrzyj swoje
piersi, szukając wszelkich zmian

w ich wyglądzie (np. guzków, za
głębień).

Powtarzamy tę samą czynność z

ramionami podniesionymi nad

głową. Teraz z rękami na biodrach

i wypiętą klatką piersiową patrzy
my jeszcze raz, czy nie pojawiają
się jakieś zmiany.

CZOSNEK - ALLIUM -

POTĘŻNE PANACEUM
Gatunki lecznicze : czosnek pospolity
(Allium sativum L.), czosnek niedźwie
dzi (Allium ursinum L.)
Rodzina: liliowate - Liliaceae

SUROWIEC: cebula czosnku, olejek
czosnkowy.
DZIAŁANIE: nawet,jeśli zdajemy so
bie sprawę z niezwykłej leczniczej
mocy czosnku, często rezygnujemy z

niego na samą myśl o tym, że smuga

upojnej woni będzie nam towarzyszyć
wszędzie odstraszając od nas owady i

ludzi. Tymczasem możemy uchronić się

przed tym zastępując surowy czosnek

jego preparatami w kapsułkach. W naj
starszych źródłach piśmienniczych (pa
pirusy egipskie, Stary Testament, księ-

Na koniec pochylamy się w

lewo, potem w prawo i patrzymy
raz jeszcze na swoje piersi.

II etap badania przeprowadza
my leżąc na plecach.

Układamy się w wygodnej pozy
cji, podkładamy pod lewy bok

matę lub poduszkę, a lewą dłoń

umieszczamy pod głową.
Badamy lewą pierś prawą ręką,

korzystając z jednego z przedsta
wionych poniżej rysunków.

Prowadzimy palce po po
wierzchni piersi płasko, uciskając
piersi najpierw lekko, a później
silniej, za trzecim razem dość sil
nie szukając guzków lub miejsc
bolesnych.

Teraz podkładamy poduszkę
pod prawym bokiem, zmieniamy
rękę pod głową i badamy prawą

pierś.
III etap to badanie pod pryszni

cem. W tych właśnie okoliczno
ściach badamy swoje piersi i pa
chy. Namydlamy dłonie, gdyż wte
dy łatwiej ślizgają się po skórze.

Badamy swoje piersi pod pryszni
cem układając ręce tak jak w po
zycji leżącej.

gi hinduskie i chińskie) czosnek jest
wymieniany jako roślina magiczna i

lecznicza. W Europiejuż we wczesnym

średniowieczu czosnek był używany
jako lek. Szczególną rolę odgrywał w

okresach epidemii. Współczesne bada
nia nad właściwościami leczniczymi
czosnku potwierdziły w pełnijego wła
ściwości bakteriobójcze i bakteriosta-

tyczne - praktycznie nie ma szczepów
bakterii opornych na działanie czosn
ku. Spektrumjego działaniajest bardzo

szerokie. Występująca w czosnku alli-

statyna niszczy nawet gronkowce. Czo
snek zawiera również substancje hor
monalne i antybiotyczne (garlicynę), a

także witaminy, składniki mineralne i

mikroelementy (w tym tak rzadkiejak
kobalt, nikiel, chrom).
Wyciągi z czosnku działają przeciw-
grzybiczo i przeciwwirusowo, zmniej
szają napięcie mięśni gładkich jelit i

oskrzeli, oraz ścian małych naczyń
krwionośnych, pobudzają wydzielanie
soku żołądkowego i śluzu w oskrzelach,

obniżają ciśnienie tętnicze, hamują od
kładanie się cholesterolu w naczyniach
krwionośnych, zmniejszają stężenie cho
lesterolu w surowicy. Olejek czosnko
wy działa przeciwmiażdżycowo, obni
ża ciśnienie tętnicze, zapobiega starczym
zmianom w ścianach żył i tętnic. Pobu
dza żywotność i regenerację komórek

organizmu. Stosowany na skórę działa

bakteriobójczo.
ZASTOSOWANIE: stany nieżytowe
żołądka ijelit, niedostateczne wydzie
lanie soków trawiennych, atonia prze
wodu pokarmowego, nieżyt oskrzeli,
zakażenia gardła i krtani, osłabienie or-

Jeżeli Drogie Panie zauważycie
jakiekolwiek zmiany w wyglądzie
piersi, wyczujecie guzek lub bo
lące miejsce, albo wydzielinę są
czącą się z brodawek zgłoście się
do lekarza!

Pamiętajcie, że najlepszym ter
minem wykonania badania jest:

* jeśli miesiączkujesz: dzień

między 7 a 10 dniem cyklu,
* jeśli nie miesiączkujesz - ten

sam dzień każdego cyklu,

ganizmu, nadciśnienie tętnicze,
miażdżyca, pasożyty jelitowe, reuma
tyzm, niedokrwienie mózgu. Zewnętrz
nie: grzybica, brodawki, odciski, mo-

dzele, źle gojące się rany, ukąszenia
owadów itp. Podkreśla się również

przeciwnowotworowe oraz odtruwają
ce organizm działanie czosnku. Prepa
raty czosnku mają szczególne znacze
nie w pediatrii (mogą być stosowane

równolegle z antybiotykami albo za
miast nich) i w geriatrii ( w leczeniu

miażdżycy naczyń krwionośnych, nad
ciśnienia tętniczego, zanikowego nieży
tu żołądka ijelit. Profilaktycznie stosu
je się w celu zwiększenia odporności
organizmu.
PRZECIWWSKAZANIA: ostry nieżyt
żołądka ijelit, obniżone ciśnienie tętni
cze, ciężkie schorzenia nerek, okres kar
mienia. Przy zbyt dużych dawkach

może wystąpić podrażnienie błony ślu
zowej żołądka. Zalecana dawka - rów
nowartość 2 g świeżego czosnku dzien
nie.

PREPARATY DOSTĘPNE W APTE
KACH:

AKTIV-KAPSELN KLOSTER-

FRAU (macerat olejkowy z czosnku,
kiełków pszenicy i dziurawca, wit.A i

E).
ALLIOSTAT 1 DO 4 (w zależności od

dodatku do suszonego czosnku).
ALITOL (olejowy wyciąg z czosnku).
ALLIOFIL (suszony czosnek z liściem

pokrzywy)
ALLIOGAL (substancje czynne czosn
ku, olej z nasion wiesiołka, wit.E).

PORADY
W odpowiedzi na list pani
Dominiki Bigaj podaję
dwa zestawy ziół
odchudzających:

1) *Rp.:
1. morszczyn pęcherzykowy
2. kora kruszyny
3. korzeń mniszka lekarskiego
4. korzeń wilżyny
5. korzeń lubczyka
6. znamię kukurydzy po 50g
7. strąk fasoli

8. ziele skrzypu polnego
9. liść szałwii

10. ziele srebrnika

11. ziele krwawnika

Pić trzy razydziennie po szklan
ce naparu 20 minut przed posił
kiem.

2) Rp.:
1. morszczyn pęcherzykowy

40,o
2. korzeń bzu czarnego 20,0
3. kora kruszyny 15,0
4.owoc szakłaku 15,0
5.ziele dymnicypospolitej

10,0
2-4 łyżki ziół zalać 1 litrem

wrzątku i macerować przez noc.

Rano zagrzać, przecedzić. Pić 3x

dziennie szklankę ziół po posił
kach.

*zestaw 1) wg receptury O. An
drzeja Klimuszki

2) wg receptury Jana Schulza i

Moniki Uberhuber

Chętnie odpowiem również na

pytania dotyczące profilaktyki i

kompleksowego leczenia natural
nego (ziołolecznictwo, dietetyka,
ćwiczenia, techniki relaksacyjne,
akpresura). Joanna S.

ALLIOGEL (etanolowy wyciąg z

czosnku, alantoina - w leczeniu ran opa
rzeniowych)
KNOFLOX (czosnek, naturalny chlo
rofil)
KYOLIC (czosnek, enzymy i białka z

ryżu, wapń, wit.C, lecytyna i magnez)
ODOURLESS HI GARLIC PERLES

(olejek czosnkowy)
SHEN CZOSNEK (chiński czosnek)
SHEN-GARLIC j.w.
TABLETKI Z CZOSNKU (susz

czosnkowy)
TABULETTAE ALLIUM S ATIVUM

j.w.
XUND-KNOBLAUCH-RATIO-

PHARM (olejek czosnkowy).
Joanna S.
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Horoskop
BARAN

Koniec trosk.

Właściwa ci szczerość i spontanicz
ność nie zawsze działa na twoją korzyść. Zwa
żywszy jednak na to, że są to cechy rzadkie i

cenne, i takjesteś doceniany i zauważany przez

ludzi, z którymi warto się przyjaźnić. Wraz z

pierwszymi, nieśmiałymi sygnałami wiosny,
rozbudzi się twoja sentymentalna, romantycz
na natura. Poddaj się tym porywom, bo akurat

teraz możesz sobie na to pozwolić. W rodzinie

na jakiś czas zapanuje spokój, a i twoje troski

związane ze sprawami uczuciowymi, miną. Nie

pozwól się zanadto wykorzystywać ! Zawsze

przypadają ci prace, których nikt nie ma ocho
ty wykonywać.

BYK

Trafny wybór.
Twoimi wielkimi zaletami są:

potrzeba nieustannego doskonale
nia się, ciekawość świata, ambicja i żywe, na

ogól pogodne (chociaż często zmienne) uspo
sobienie. Wróży ci to szybki awans i pełną
sukcesów karierę zawodową. Zdarzająca ci się
czasami gwałtowność i nadmierna wylewność
już parokrotnie ściągały na ciebie kłopoty.
Twój wspólnik powinien umieć je załagodzić.
Dokonasz trafnego wyboru pamiętając, że po
trzebna ci osoba inteligentna, równie kompe
tentna jak ty, ale nieco bardziej niekonwen
cjonalna, która odważy się wprowadzić zmia
ny, przed którymi ty się wahasz.

BLIŹNIĘTA
Licz na siebie.

Nie ufaj obietnicom. Nadzieje i'

złudzenia, które mogą okazać się próżne, ha
mują i opóźniają twoje działanie. Być może

źle ulokowałeś swoje zaufanie. Zacznij liczyć
na siebie, zanim fakty brutalnie przywołają
cię do rzeczywistości. Znajdujesz się na dro
dze, która może okazać się niebezpieczna. Po
trzebujesz teraz całej swojej rozwagi, więc
przestań bujać w obłokach. Tym razem zdaj
się na rozum, nie ufaj swoim impulsom. Zwróć

uwagę na swoje zdrowie, zadbaj o siebie, okaż

sobie nieco więcej uwagi.
RAK

Ognisko domowe zagrożone.
Kobieta, zamiast według ocze

kiwań scalać i jednoczyć, sieje niezgodę w

rodzinie. Ponieważ jest to osoba silna i nieza
leżna, przez cale swoje życie balansująca na

granicy ryzyka, oczekiwanie na jej opamięta
nie się jest przedsięwzięciem chybionym. Je
śli w grę wchodzi również nadmierna swobo
da moralna, rozstanie będzie rozwiązaniem
kłopotów. Jeśli jednak artystyczna część two
jej natury znajduje upodobanie w szalonym,
trochę cygańskim życiu, poddaj się domina
cji silniejszej osobowości.

LEW

Strzeż się zdrady.
Zaczął się dla ciebie niespokoj

ny okres, pełen ścierających się sprzeczności
i napięć. Bardzo łatwo o nieporozumienia i

kłótnie, wybuchające zdawałoby się, zupeł
nie bez powodu i na trudny do przewidzenia
temat. To po prostu musi się wypalić. Bądź
ostrożny w sprawach finansowych, łatwo te
raz o porażkę. Dyskusje o interesach bardzo

cię absorbują, zachowaj jednak czujność, aby
zapobiec ewentualnej zdradzie, która w tym
momencie byłaby dla ciebie prawdziwą kata
strofą. Jeśli możesz, wszystkie formalne zała
twienia przesuń na inny termin.

PANNA

Przeciwności.

Chwilowo, Panno, jesteś bezsilna.

Nieoczekiwane zdarzenia i niewy
godne okoliczności zakłócą twoją pomyśl
ność. Przed tymi przeszkodami nie ma uciecz
ki, to po prostu fatalny los, przy którym jesteś
bezsilna. Jedno, co możesz zrobić, to uzbroić

się w cierpliwość i wiarę, że to wszystko wkrót
ce minie. Unikaj nieszczerych rozmów i fał
szywych związków. Jesteś za pan brat z sa
motnością, przez jakiś czas doskonale pora
dzisz sobie bez towarzystwa, lepiej żadne niż

byle jakie i obłudne. Zatroszcz się o swoje
zdrowie i samopoczucie, w tej dziedzinie wie-
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le zależy od ciebie. Skorzystaj z pierwszych
promieni słońca.

WAGA

Ucz się wytrwałości.
Kiedy sprawy przestają iść po

twojej myśli, masz tendencje do przyjmowa
nia postawy skrzywdzonego dziecka. To może

być rozbrajające u nastolatka, no, ostatecznie

dwudziestolatka, ale im dalej, tym gorzej. Nie

wiadomo kiedy zamiast dziecinny staniesz się
zdziecinniały. Konsekwencja i pracowitość
może nie są w realizacji specjalnie pociągają
ce, ale przynoszą dobre efekty. Uważaj, to nie

jest dobry okres na spory. Jeśli zdecydujesz
się na proces, okaże się dla ciebie niekorzyst
ny.

SKORPION

Możesz się wzbogacić.
Los ci sprzyja, masz szansę na nie

oczekiwane poprawienie swojej sy
tuacji materialnej. Może darowizna? Twój roz
wój duchowy wyraźnie postępuje. Odkryjesz
w sobie zdolności i możliwości, których na
wet nie podejrzewałeś. Może to być nawet dar

jasnowidzenia. Twoje dolegliwości mają źró
dło w psychice, chociaż są uciążliwe, nie za
grażają życiu. Możesz pocieszyć się, że miną
wraz z zimą. Aura tajemniczych spraw, która

zaczyna cię otaczać, jest bodźcem do rozwoju
twojego talentu. Skorzystaj z tej inspiracji. A

twoje uczucie? Czy to wciąż miłość, czy już
tylko przywiązanie?...

STRZELEC

Harmonia i pomyślność.
Twoje długoterminowe plany zo

staną zrealizowane. Możesz liczyć
na wsparcie Opatrzności niosące ci pomyśl
ność i powodzenie w każdej dziedzinie życia.
Pomyślność materialna i wspaniały rozwój
duchowy. Jest to bardzo dobry czas na dalekie

podróże, na podejmowanie decyzji o zmianie

miejsca pobytu. Twój organizm stanie się od
porny na choroby, ajeśli niedomagasz - z całą
pewnością wyzdrowiejesz. Rozkoszuj się har
monią, która zapanowała w twoim życiu i po
staraj się obdarzyć nią ludzi, z którymi masz

do czynienia.
KOZIOROŻEC A

Zachowaj optymizm.
Cel, do którego dążysz, osiągniesz z Br

całą pewnością, chociaż nie nastąpi to

łatwo. Jesteś człowiekiem odważnym, a naj
większym twoim bogactwem jest siła psy
chiczna, która wyzwala twoją aktywność w

trudnych momentach, w chwilach stresu, nie
pokoju czy depresji. Oddala również choro
by i przeciwności losu. Kierunek twojego
działaniajest słuszny i chociaż czeka cię trud
na droga, zatriumfujesz. Obecny splot wyda
rzeń powoduje, że musisz dostosować się do

okoliczności. Kondycja fizyczna i samopo
czucie dobre, ale przyda ci się zwolnienie

tempa.
WODNIK

Możesz liczyć na pomoc.

Znalazłszy się w trudnej sytuacji,
zaufaj swojemu instynktowi. Podsunie ci po
mysły, które spowodują nie ominięcie, ale usu
niecie przeszkody z twojej drogi. Twoje dzia
łania będą bardzo zdecydowane, a decyzje osta
teczne, ale tego właśnie wymaga sytuacja, w

jakiej się znalazłeś. Wielką pociechą będzie
ci świadomość, że możesz liczyć na pomoc ze

strony rodziny i znajomych, a szczerze ci od
dani i dzielni przyjaciele natchną cię odwagą.
Cokolwiek robisz, nie jesteś sam, nie każdy
ma takie szczęście.

RYBY

Brak równowagi.
W twoim życiu zapanował zamęt,

nie jesteś pewien swoich decyzji, nie wiesz,

jak masz postępować i komu wierzyć. Przy
gnębiają cię knowania nieprzyjaciół, podko
pują twoja, zachwianą ostatnio, wiarę w sie
bie. Wahania, niezdecydowanie, opóźniają lub

wręcz uniemożliwiają twoje działanie. Potrze
bujesz chwili oddechu, zdystansowania się do

osaczających cię wydarzeń. To będzie najtrud
niejsze. Bardzo pomocna może okazać się
medytacja, relaks, trening autogenny.
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LISTY OSTY
JAK POWSTAŁ HERB KLUCZ?

Z zainteresowaniem przeczytałem w Przeglądzie Olkuskim artykułpt. „Herby
do poprawki” i muszę przyznać, że zdziwiły mnie niektóre określenia i porówna
nia.

Nie tylko Klucze, ale i cała gmina stała się szczególniepo wojnie, terenem prze
mysłowo - turystycznym ifakt ten musiał być uwzględniony przy opracowaniu
symboliki herbu.

Zarówno w okresie przedwojennymjak i po wojniefabryki cementu i papieru, a

potem papieru i huta szkła stały się podstawowym źródłem utrzymania dla kilku

tysięcy mieszkańców. Nie powinno to nikogo dziwić, że kominyfabryczne symbo
lizujące przemysł uwidocznione zostały w herbie. Są po prostu symbolem reali
zmu, a niejakiegoś tam „soc.. ”.

Zaprojektowanie herbu w końcu XX wieku i nie uwzględnienie aktualnie istot
nych elementów, byłoby właśnie błędem podstawowym. Jestem więcej niż pewny,

Że gdybyjuż w średniowieczu istniałyfabryki, to oprócz baszt i wież zamkowych
na tarczach rycerskich umieszczano by równieżfragmentyfabryk.

A teraz szczegóły. Herb gminy Klucze zawiera symbolikę przemysłu, przyrody
i legendy.

Przemysł omówiony zostałjuż wcześniej. Przyroda - to charakterystyczna dla

naszego regionu Jury roślina - dziewięćsił na żółtym tle - symbolizującym piaski
pustyni. Dwa skrzyżowane klucze to legenda związana zpowstaniem nazwy Klucz.

Faktycznym błędemjest niebieski kolorpołowy liścia. Nie mogę tego wyjaśnić,
gdyż przy ustalaniu kolorystyki liść miał być zielono - srebrny. Również srebrny
miał być kwiat i ten elementfaktyczniepowinien ulec zmianie. Srebrny kolor dla
tego, że zarówno kwiatjak i końcówki liści podjesień stają się srebrne.

Problem kształtu uważam za zdecydowanie nieistotny. Od czasów średniowie
cza tarcze uległy tak wielkim przeobrażeniom, że gdyby używane przez policję
tarcze nie mogłyby być ani przeźroczyste, aniplastikowe. Świat tak szybko ulega
zmianie, że i w problematyce heraldycznejpowinno się dopuścićpewną elastycz
ność szczególnie dla herbów nowoprojektowanych. Natomiast, nie uważam za

dopuszczalne jakiekolwiek zmiany w herbach starych, posiadających charakter

historyczny lub chociażby tradycyjny.

Zpoważaniem Marian Maryszewski

OKIEM SATYRYKA
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TENIS ZIEMNY

W dniach 20.02.99 i

27.02.99r. w Hali Sportowej w

Olkuszu odbył się turniej teni
sa ziemnego o Puchar Dyrekto
ra MOSIR w Olkuszu.

Turniej cieszył się dużym za
interesowaniem zwolenników

tenisa ziemnego.
Wyniki końcowe:

1. Rafał Krawczyk
2. Tomasz Bocianowski

3. Janusz Piasny
4. Stanisław Kocjan
Najlepsi otrzymali puchary i

dyplomy ufundowane przez

Dyrekcję MOSIR Olkusz.

TENIS STOŁOWY

W dniu 28.02.99r. w hali

Sportowej w Olkuszu odbył się
Strefowy Turniej Tenisa Stoło
wego (eliminacje do Mistrzostw

Polski). W turnieju wystartowali
zawodnicy woj. małopolskiego
i podkarpackiego.

Wyniki końcowe:

Kobiety:
1. Jolanta Szatko- Nowak -

WANDA NOWA HUTA

2. Anna Dławoł - BRONO-
WIANKA KRAKÓW

3. Wioletta Świniuch - BRO-

NOWIANKA KRAKÓW

4. Elżbieta Skrzypek - BRO-
NOWIANKA KRAKÓW

Mężczyźni:
1. Krzysztof Marcinowski -

ZKS „ IZOLATOR” BOGU
CHWAŁ

2. Dariusz Lasek -ZKS „ IZO
LATOR” BOGUCHWAŁ

3. Konrad Zieliński - POD
GÓRZE KRAKÓW

4. Adam Kieroński - PUKS
TARNÓW

Zwycięzcy turnieju zagrają w

Mistrzostwach Polski, które od
będą się w Jastrzębiu w dn. 6 -

7.02.99r.

LEKKA ATLETYKA

MYSŁOWICE

W XXVII „Crossie Wieczo
ru” wystartowali zawodncy KS

Olkusz.

W kategorii juniorów Skóra G.

byl 11, a juniorek Kordaszew-

ska Joanna była 12.

W kategorii seniorów Szatan

Marek był 24, a Kowina Gra
żyna była 4.

CHRUSZCZOBRÓD.

W meczu IV ligi tenisa stoło
wego, tenisiści ŁKS- u KŁOS

doznali niespodziewanej poraż
ki, przegrywając z gospodarza
mi 6:4.

OLKUSZ.

Drugie zwycięstwo w II run
dzie rozgrywek odnieśli tenisi
ści UKS- 10 pokonując KS

„PLASTYK” Dąbrowa Górni
cza 6:4. Najlepszym zawodni
kiem byl Rusek Marcin.

Punkty zdobyli:
Rusek Marcin - 2pkt.
Dębski B. - 1.5 pkt.
Kowal Ł. - 1.5 pkt.
Noga P. - l.Opkt.

PIŁKA NOŻNA
Pomimo ciężkich warunków

terenowych, piłkarze wygrywa
ją mecze kontrolne!

MKS SŁAWKÓW - KS OL
KUSZ 3:1 (1:0)

Gol dla Olkusza - Ciuła

Do przerwy mecz bardzo wy
równany. Sławków grał w swo
im podstawowym składzie, Ol
kusz tylko do przerwy. Przy ta
kim układzie sił gospodarzom
udało się strzelić do przerw_y

tylko jedną bramkę. Po prze
rwie, trener Olkusza, Kalman

dokonał kilku zmian. Na boisko

wybiegło kilku młodych za
wodników, próbowanych w

podstawowym składzie. Z mi
nuty na minutę gospodarze uzy
skiwali przewagę, co podkreśli
li dwoma golami.

KS OLKUSZ - LZS ZEDER-

MAN 14:0 (5:0)
Najwięcej goli strzelili - Ba-

nyś- 6, Ciula- 3.

Skład: CHANDYSZ (KA
LASZ), MALINOWSKI, BA-

NYŚ, ŻUCHOWICZ, PYSZ,

ŁYDKA, GŁOWACKI, SOJKA,
PLEWIŃSKI, CIUŁA, NATKA-

NIEC.

Zespół Zedermana to słaby
zespól „B” klasowy stąd m.in.

tak wysoka wygrana. Gościom

starczyło sil tylko na kilkanaście

minut, później grał tylko jeden
zespół, a drugi wyjmował piłkę
z siatki i wznawiał na środku co

zajmowało im połowę czasu

gry. Po przerwie na śnieżnej pły
cie pokazało się znowu kilku

młodych zawodników, ale na

gości, którym wysiłek sprawia
ło nawet poruszanie się po bo-
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isku, to zupełnie wystarczyło.
Teoretycznie gole padały co

pięć minut, z czego trzy to

wznawianie gry.

GHKS BOLESŁAW - KS

SZCZAKOWIANKA 1:5 (1:3)
Gol - Curyło.
Śnieżna płyta nie sprzyjała fi

nezji gry. Grano by grać, bo tak

przed rozgrywkami należy. W

Bukownie nie odliczyło się
ośmiu zawodników z podstawo
wego składu. Zagrali tylko
Szczepanowski, Dużyński, Ślę
zak, Matysek. W takiej sytuacji
trener Borecki prowadził do gry
wielu juniorów. Mecz bez histo
rii.

GHKS BOLESŁAW - JAN III

SOBIESKI W- WA 2:2 (1:0)
Gole: Ryndak, Fiedorczuk.

Mecz miał być rozegrany na

bocznej płycie, ale gwałtowna
odwilż zmieniła boisko w grzę
zawisko. Oba zespoły wsiadły
w autobusy i szukały boiska do

gry. Zagrali w Bukownie Wsi,
jednak i tam było ciężko. Pierw
szą połowę grano 35 min. z lek
ką przewagą GHKS i golem
Ryndaka. Drugą zagrano tylko
30 min. gdyż warunki do gry

były coraz gorsze, a oba zespo
ły nie chciały ryzykować kon
tuzji.

Skład GHKS - u: PISKORSKI,
SZCZEPANOWSKI, DUŻYŃ

SKI, SZYMCZYK, JANU
SZEK, BENDEK, ŚLĘZAK, SE-

MENIUK, (BERNACKI), RYN
DAK, STAŁA (CURYŁO), FIE
DORCZUK (WĄCHALSKI).

KS UNIA STRZEMIESZYCE
- MKS SŁAWKÓW 0:3

MKS SŁAWKÓW - KS GÓR
NIK SOSNOWIEC 3:2

MKS SŁAWKÓW - KS

SZCZAKOWIANKA 0:3

Piłkarze Szczakowianki poko
nując MKS skompletowali zwy
cięstwa nad zespołami V ligi na
szego powiatu. Oba zespoły
zagrały w pełnym składzie, co

miało być dla trenerów miaro
dajnym sprawdzianem, jak
przepracowano okres przygoto
wawczy. Różnica klasy rozgry
wek była widoczna na boisku

nie tylko w grze, ale i w golach.
KS ŚWIT KRZESZOWICE -

LZS KORONA LGOTA 2:0

(1:0)

Na dobrze przygotowanym
boisku, goście (zespół dużo ni
żej klasyfikowany) spisali się
całkiem przyzwoicie. Mecz z

lekką przewagą miejscowych,
co udokumentowali golem w I

połowie, a potem też jednym
golem w drugiej. Oba zespoły
miały trochę okazji na zmianę
wyniku, m.in. piłkarze Świtu nie

strzelili rzutu karnego, a goście
w sytuacji sam na sam oddali

strzał obok bramki.

Olkusz, Bukowno_ _ _ _ _ _

„Czarny Koń”
wraca do Olksza?

W ramach autopopraw
ki do tegorocznego bu
dżetu Zarząd Miasta Olku
sza zaproponował 25 tys.
zł na dofinansowanie dru
żyny szachowej „Czarny
Koń” Bukowno.

25 lutego, na sesji Rady Miejskiej
Olkusza, radny SLD Janusz Mentle-

wicz zapytał Zarząd, dlaczego ten

chce dofinansować szachowy klub.

Wiceburmistrz Włodzimierz Łysoń
tłumaczył, że szachis'ci „Czarnego
Konia” to olkuszanie, więc trzeba ich

wspomóc: „Pochodzą z miasta i gmi
ny Olkusz, i zdaniem Zarządu powin
ni promować Olkusz” - zauważył.

Burmistrz Łysoń, pytany przez

P.O., czy oznacza to, że „Czarny
Koń” wróci do Olkusza, odparł,
że jest taka możliwość. Przypo-
mnijmy, że niegdyś szachiści

„Czarnego Konia” walczyli w bar
wach Olkusza, ale kłopoty finan
sowe i brak zainteresowania dofi
nansowaniem sekcji ze strony

ówczesnych władz gminnych spo
wodował „secesję” zawodników

trenowanych przez Andrzeja Bleh-

ma do Bukowna.

Klub „Czarny Koń” Bukow
no, w którego barwach starto
wał m. in. mistrz świata junio
rów Paweł Blehm, całkiem nie
źle poczyna sobie w rozgryw
kach II ligi. Burmistrz Łysoń
koszt utrzymania sekcji ocenił

na 50 tys. zł. 25 tys. zł zapew
niałoby miasto, a drugie tyle
sponsorzy (Już są chętni - za
znaczył burmistrz Łysoń). Jeśli

więc olkuscy radni przyjmą po
prawkę, klub wróci do Olkusza.

/O/
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Rozstrzygnięcie konkursów dla dzieci

Ogłaszamy
dziś wyniki

naszego konkursu

plastyczno -

matematycznego dla

dzieci (z numeru4748/98 PO)
CYFROBAJECZKA -

postać Cyfromamusi składa

sięzcyfrodOdo9.
Cyfronagrody za prace

plastyczne otrzymują:
I. miejsce - Ola Gaj z

Kwaśniowa Dolnego za

"Cyfrokaczkę"

Marcin Jurczyk z Kwaśniowa

Dolnego za "Cyfrotarczę" i

"Cyfrorzutki"

Wyróżnienia:
Paulina Piwowarczyk z

Sieniczna

Wyniki konkursu z numeru

1/99 Przeglądu Olkuskiego
“ZDJĘCIE”

I. miejsce - Ania Kowal z

Sieniczna

Magdalena Bartoszek z

Wiśliczki,

Wyróżnienia: Paulina

Jałowiec z Olewina,

Qd,2,3A5,G4.8,9

II. miejsce - Joasia Jurczyk z

K«waśniowa Dolnego za

"Cyfrosukienkę"

j

Paulina Błonarowicz z

Sieniczna,

Justyna Kisiel z Sieniczna.

II. miejsce - Darek Stach z

Sieniczna

III. miejsce - Agata Izdebska z

Zimnodołu
III. miejsce - Agnieszka
Chwast z Sieniczna za

"Cyfrodiabła",

Nagrody dla zwycięzców i

wyróżnionych, ufundowane

przez firmę NEON, można

odebrać w redakcji "Przeglądu
Olkuskiego". Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za

udział w konkursie i

zapraszamy do udziału w

kolejnych.
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