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STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP •

tel. 662 660 373
www.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu.
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety,
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

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

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

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

PRZYKŁADOWE INNE DZIAŁANIA
• Ścianki RG /gipsowe/ • podwieszane sufity •
• Przywóz mebli własnym transportem zgodnie ze wskazaniem
z katalogu następnie montaż w mieszkaniu, biurze •
• Uzupełnianie uszkodzonych płytek podłogowych, ściennych •
• Ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie budownictwa •

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, przedsiębiorców prywatnych, firm państwowych.

tel. 530 819 919

PROJEKTOWANIE W 3D

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

STR. 8  OBWODNICA CIĄG DALSZY

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

OPTYK

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

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

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

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

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

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

• Nowoczesne Laptopy • Szybkie Komputery • Tanie kasy ﬁskalne •
• Wszystko, czego potrzebujesz do komputera •
Profesjonalny serwis:

Usługi związane z pełnym zakresem serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2014
DLA WSZYSTKICH NASZYCH WIERNYCH KLIENTÓW
AKTUALNYCH I PRZYSZŁYCH

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

TELEFONY • KOMPUTERY • GPS • REJESTRATORY

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

WOBUD

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

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

PROMOCJA!!!
SPORTOWA SŁUCHAWKA BLUETOOTH
STEREO NOKIA BH-505 - 99 zł
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Informacje

Prof. Senyszyn odwiedziła targ w Olkuszu
3 stycznia, w słoneczne piątkowe przedpołudnie olkuski targ przy ul. Świętokrzyskiej odwiedziła europosłanka prof.
Joanna Senyszyn. Eurodeputowana wraz
ze swoimi asystentami – Włodzimierzem Michalakiem, Katarzyną Jaworską
oraz Dawidem Przybylskim rozdawała
zarówno kupującym jak i handlującym
kalendarze na 2014 rok oraz tradycyjnie
już - czerwone antystresowe serduszka.
Jak zawsze olkuszanie przywitali prof.
Senyszyn z entuzjazmem, rozmawiali
na temat bieżących wydarzeń w kraju
oraz pracy w europarlamencie. Była to
też świetna okazja do zrobienia sobie
pamiątkowego zdjęcia.
Ciepłe przyjęcie europosłanki przez
mieszkańców Olkusza sprawia, że
eurodeputowana w najbliższym czasie
jeszcze nieraz odwiedzi nasze miasto.

PORADY PRAWNE

Zmiany w prawie w 2014 roku
Przepisy prawa, które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. przewidują kilka
istotnych zmian. Po pierwsze i najważniejsze, od nowego roku wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, które wynosi 1680 zł brutto, czyli zostało
podwyższone w stosunku do poprzedniego roku o 80,00 zł. Pracownik, po
odprowadzeniu wszystkich składek, otrzyma na rękę 1237,20 zł. Wraz ze
wzrostem płacy minimalnej wzrosną też dodatki za pracę w porze nocnej,
odprawy dla objętych zwolnieniami grupowymi oraz odszkodowania za dyskryminację.
Od 1 stycznia 2014 roku wystartował program „Mieszkanie dla
młodych”. Pomoc w ramach tego
programu będzie polegać na dofinansowaniu wkładu własnego.
Rodziny, w których pojawi się
trzecie dziecko własne lub przysposobione, będą mogły dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą
spłatę części kapitału kredytu.
Ponadto osoby, które rozpoczną w przyszłym roku budowę
pierwszego własnego mieszkania
(lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego) będą mogły
na nowych zasadach skorzystać
z tzw. częściowego zwrotu VAT
na materiały budowlane. Warunki, jakie będzie trzeba spełnić
to m.in. nie posiadanie innego
mieszkania (także w przeszłości),
wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego
małżonka), zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do
75 m2 lub domu jednorodzinnego
do 100 m2, albo odpowiednio do
85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca
wychowuje min. 3 dzieci, zaciągnięty kredyt na co najmniej 50%
ceny mieszkania, na co najmniej
15 lat, cena mieszkania nie może
przekroczyć wskaźnika określo-

nego dla danej lokalizacji. Po
spełnieniu w/w warunków będzie
można liczyć na dopłatę do 50
m2 (nie więcej niż powierzchnia
kupowanego mieszkania), 10%
dopłaty do wkładu własnego dla
osób samotnych i małżeństw bez
dzieci, 15% dopłaty do wkładu
własnego dla osób i małżeństw
wychowujących co najmniej
jedno dziecko, dodatkowe 5%
na wcześniejszą przedterminową
spłatę części kapitału kredytu dla
osób, którym w ciągu 5 lat od
dnia zakupu mieszkania urodzi
się lub zostanie przysposobione
trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko.
Należy również podkreślić, iż od
1 stycznia 2014 roku pośrednikiem w obrocie nieruchomościami będzie mógł zostać dosłownie
każdy i to bez żadnych szczególnych kwalifikacji. W związku
z tym Polska Federacja Rynku
Nieruchomości (PFRN) uruchamia własny rejestr pośredników
i zarządców nieruchomości.
W ten sposób zamierza ułatwić
klientom orientację w rynku.
Ponadto w 2014 roku mają wejść
długo oczekiwane zmiany w prawie budowlanym. Projekt nowe-

lizacji ustawy Prawo budowlane
powinien trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów na początku
tego roku. Pierwotnie regulacja,
która upraszcza formalności
związane z budową domu jednorodzinnego, miała wejść
w życie w pierwszym kwartale
2014 r. Według resortu transportu
znowelizowana ustawa wejdzie
w życie najwcześniej w połowie
2014 r.
Celem nowych przepisów jest
uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych dla większości inwestycji. Propozycja
ministerstwa transportu znosi
wymóg uzyskania pozwolenia
na budowę domów jednorodzinnych. Taki dom nie może jednak
ograniczać możliwości zabudowy
działki sąsiada, a także negatywnie oddziaływać na środowisko.
Zamiast pozwolenia wystarczy
zgłoszenie wraz z projektem
budowlanym w urzędzie administracji architektoniczno-budowlanej. Starosta będzie miał 30
dni na ewentualne wniesienie
sprzeciwu od zgłoszenia.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze
w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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Kiepski początek
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Tragicznie rozpoczął się ten nowy 2014 rok. Od pierwszego dnia słyszymy tylko o wypadkach, ofiarach i pijanych kierowcach. Najbardziej
poruszająca historia z Kamienia Pomorskiego, gdzie pijany kierowca
zabił 6 osób i poważnie ranił dwie kolejne, wywołała burzliwą dyskusję
w mediach o karach dla osób prowadzących pod wpływem.
Zdaniem wielu specjalistów, w
tym policjantów, psychologów,
terapeutów, prawników – to nie
prawo jest zbyt łagodne, tylko
ludzie nieczuli. Mamy zbyt wielu
pobłażliwych sędziów i prokuratorów, którzy najwidoczniej nie
bardzo rozumieją czym kończy
się łagodne traktowanie pijanych
kierowców (i nie chodzi tu o
tych, którzy prowadzili rower po
kilku głębszych). Wyroki sądowe
są ewidentnym przykładem na
to, że polskie prawo jest ,może
nie martwe, ale umierające, jeśli
zasądza się kary w zawieszeniu
nawet za spowodowanie wypadku. Jest to widoczny sygnał, że
tak naprawdę kary nie ma.
Pomysłów na karanie pijanych
kierowców jest wiele – wyższe wyroki, nawiązki, renty i
odszkodowania dla pokrzywdzonych, odbieranie samochodów,
praw jazdy itp. Problem nie w
tym, aby kary zaostrzać, tylko
żeby je skutecznie zasądzać i
egzekwować.
Inną kwestią jest społeczne
przyzwolenie na prowadzenie
po alkoholu. Nie mamy odwagi,
aby powtrzymać pijanego przed
siadaniem za kierownicę lub nie
chcemy się wtrącać, usprawiedliwiając się przed samym sobą, że

przecież on wie co
robi w końcu nie
wypił aż tak dużo
itp. Tymczasem,
jak podkreślają
leka rze, nawet
minimalna dawka alkoholu może
negatywnie wpływać na zdolność
postrzegania i na
szybkość reakcji.
Jedna k że nasz
sprzeciw, odebranie kluczyków,
a nawet zawiadomienie policji
to nie jest działanie na niekorzyść kolegi, przyjaciela, członka
rodziny – to być może uratowanie temu pijanemu życia, albo
komuś, kogo mógłby skrzywdzić.
Ludzie błędnie sądzą, ze reagując narażają się na gniew, na
miano „kapusia” „donosiciela”
itp. Tymczasem powinni zacząć
myśleć ,że swoim działaniem być
może ratują komuś życie.
Kiedy myślę o społecznym przyzwoleniu dla pijanych za kółkiem
nasuwa mi się skojarzenie z politykami. Trochę dziwne? Może
jednak nie do końca. Pozwalamy
pijanym jeździć po naszych drogach i siać zagrożenie, podobnie
pozwalamy wciąż tym samym
ludziom piastować wysokie sta-

Co czeka Olkusz w roku 2014?
nowiska państwowe – chociaż
systematycznie i z premedytacją
wyniszczają nasz kraj. Dajemy
społeczne przyzwolenie, aby
nieudolni i nienadający się do
sprawowania władzy politycy
oszukiwali, kradli i wmawiali nam że robią to dla naszego
dobra. Nie ma kary dla pijanych
kierowców, podobnie jak nie
ma kary dla tych, których rządy
zmuszają nas do emigracji i do
życia na skraju nędzy.
Czas już chyba jednym i drugim
powiedzieć „dość”. Pijanych z
naszego otoczenia nie dopuszczać do aut, a polityków, którzy
się nie sprawdzają nie dopuszczać od władzy. To przecież takie
proste, prawda?

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

Na kłopoty… Rzońcowa!
Spektakl powiatowych „dożynek”, czyli procesu dożynania urzędującego Starosty dobiegł właśnie końca. Razem z nim swojego żywota
dokończyła dotychczasowa koalicja, która została zastąpiona przez
nowy układ sił, z radnymi wybranymi z listy PO na czele. I pomimo
tego, że partia ta w skali kraju wydaje się być już w odwrocie, u nas
nieoczekiwanie opcja te sięga po pełnię władzy. Zwycięstwo to może
jest mało spektakularne, bo to liga okręgowa, a widowisko poprzedzające końcowy gwizdek do najwspanialszych nie należało. Główni
napastnicy próbując ograć pozostałych, o mały włos nie okiwali się na
śmierć i cudem uniknęli samobójczego gola do własnej bramki. Koniec końców skłóconym
radnym udało się jednak wypracować kompromis, w efekcie którego na fotelu olkuskiego
starosty po raz pierwszy zasiądzie kobieta. Radni zdecydowali, że urzędującego Jerzego
Antoniego Kwaśniewskiego zastąpi Barbara Rzońca.

Stare przysłowie głosi, że gdzie
diabeł nie może, tam zapewne
pośle niewiastę. Mądrość tą pojął
premier Donald Tusk, który przy
pomocy Elżbiety Bieńkowskiej
zastąpił skompromitowanego zegarmistrza Sławomira Nowaka. A że
busola na ręku pomorskiego barona
była równie żenująca, co wyczyny
naszych powiatowych radnych, to
i u nas takie rozwiązanie okazało
się jedyną możliwością wyjścia z
twarzą. Po wielomiesięcznym boju
przyszedł więc moment zmiany za
sterami olkuskiego powiatu. Starosta Jerzy Antoni Kwaśniewski, a
razem z nim wicestarosta Henryk
Kieca zostali odwołani. Teraz nadchodzi czas Platformy, która oprócz
Urzędu Miasta, przejmuje teraz też
władzę w Starostwie.
W polityce nie ma przyjaźni, sojusze bywają kruche, a drogę do celu
czasem trzeba wyrąbywać sobie za
pomocą maczety. Czternastu radnych, którzy postanowili odwołać
urzędującego starostę, było zgodnych tylko co do jednego – taki
stan rzeczy nie może mieć dalej

miejsca. Resztę spraw miała uregulować dżentelmeńska umowa.
W zaistniałej sytuacji określenie
takie było jednak zdecydowanie
na wyrost. Skończyło się więc na
pospolitej umowie „na gębę”. A że
dane słowo każdy i tak odebrał na
swój własny sposób, to i nagle okazało się, że kandydatów na Starostę
jest bez liku. Kwestia podziału stanowisk okazała się być problemem
niemalże nie do przeskoczenia.
Radni przyszłej koalicji mieli więc
nie lada orzech do zgryzienia. Czas
uciekał z każdym dniem, a końca
sporu nie było widać. W takiej sytuacji coraz bardziej realna wydawała
się wizja dalszego trwania obecnego
Starosty albo też totalnej kompromitacji rady poprzez wprowadzenie
komisarza. Po długim przeciąganiu liny postanowiono postawić na
sprawdzoną kartę, czyli na Barbarę
Rzońcę, którą kilka tygodni wcześniej wybrano już na Przewodniczącą Rady Powiatu. W układance
tej Pawłowi Piasnemu przypadło
stanowisko wicestarosty, a na nieetatowych członków zarządu wyty-

powano Edmunda Pęgla, Robert
Kozłowski oraz Norberta Bienia.
Prezydium Rady oddano w ręce
lewicy, gdzie Przewodniczącym
został Robert Herzyk.
W naszym powiatowym piekiełku,
gdzie ambicje radnych są odwrotnie proporcjonalne do możliwości
wprowadzenia przez nich realnych
zmian, kompromis to słowo, które niejednemu stawało w gardle.
Paradoksalnie więc, jedyną osobą
zdolną do podejmowania męskich
decyzji w tym gronie wydaje się
być kobieta. I gdyby nie to, że do
wyborów zostało już kilka miesięcy
a uchwalony budżet daje małe pole
manewru, można byłoby pokusić się
o stwierdzenie, że zmiana ta może
przynieść rewolucję. Biorąc jednak
pod uwagę wyczyny dotychczasowego Starosty i jego zastepcy, możemy przynajmniej mieć nadzieję, że
do końca tej kadencji „obciachu” już
nie będzie. A jak na Powiat Olkuski,
to i tak jest już duży sukces…

vv www.jakubfita.pl

17 grudnia 2013 na sesji Olkuskiej Rady Miejskiej, prawie
wszyscy radni poparli projekt budżetu gminy Olkusz na
rok 2014 (134,3mln zł wydatków), który zaproponował
burmistrz Rzepka. Jedynym radnym, który głosował
przeciw temu budżetowi był pan Roman Piaśnik.
Przed głosowaniem nad budżetem trzech radnych zabrało głos
w jego sprawie. Ostro skrytykował budżet radny Roman
Piaśnik, który zauważył m.in.
że nie ma w nim wystarczających
środków na tworzenie nowych
miejsc pracy i pomoc ludziom
dotkniętym bezrobociem. Wydatki na pomoc społeczną
w gminie Olkusz zostały obniżone w roku 2014 do 16,8mln zł,
w tym na dodatki mieszkaniowe
proponuje się tylko 920tys.zł, a na
pomoc rodzinom, tylko 27 tys.zł
(równocześnie na schronisko
dla zwierząt burmistrz Olkusza
zaproponował, aż 287 tys.zł)!!!
Spójrzmy na gminę Chrzanów,
która ma prawie identyczną liczbę mieszkańców oraz wysokość
wydatków budżetowych (132,9
mln zł), jednak niższe bezrobocie.
Na pomoc społeczną przeznaczono tam, aż 21,8 mln zł, w tym
ponad 2,7 mln zł na dodatki
mieszkaniowe, czyli 3 razy więcej niż w Olkuszu!!!
Radny Piaśnik przypomniał również, że na transport zbiorowy
przeznaczono w Olkuszu 3,2 mln
zł, czyli sumę podobną jak w dużo
większych Żorach, jednak tam
wprowadzono za te pieniądze
darmową komunikację miejską
dla wszystkich mieszkańców.
Radny byłby skłonny poprzeć
proponowaną sumę, jednak
tylko pod warunkiem wprowadzenia darmowych przejazdów
dla uczniów, a zwłaszcza dla
dzieci z rodzin wielodzietnych.
- Apelowałem o to niedawno
w mojej interpelacji, w której
zaproponowałem również m.in.
ulgi w opłatach za śmieci oraz
za wodę i ścieki w wysokości
10% na każde dziecko. Niestety burmistrz nie przychylił się
do żadnej z moich propozycji,
a uważam, że polityka prorodzinna powinna być jednym
z podstawowych priorytetów
dla rządzących naszą gminą
(...). Drugim priorytetem według
radnego Piaśnika musi być polityka prorozwojowa. - W jednej
z moich interpelacji zwróciłem
się do pana burmistrza z wnioskiem o ujęcie w budżecie gminy
na rok 2014 środków na wydatki
związane z tworzeniem warunków do powstawania nowych
miejsc pracy w wysokości co
najmniej 10% łącznych wpływów z podatku dochodowego
oraz od nieruchomości. Jednak
w budżecie przedstawionym

przez burmistrza Rzepkę środki na te cele są kilkukrotnie
mniejsze od tych, które zaproponowałem i do tego, moim
zdaniem, nieumiejętnie wykorzystane. Burmistrz nie powinien
tłumaczyć się brakiem pieniędzy, bo skoro ma miliony na cele
mało istotne z punktu widzenia
potrzeb mieszkańców, to tym
bardziej powinien znaleźć pieniądze na walkę z bezrobociem.
Praca dla mieszkańców i nowe
firmy w Olkuszu, to większe
dochody gminy, czyli podstawa
przyszłego rozwoju (…). Ponadto radny zauważył, że w proponowanym budżecie radykalnie
maleją wydatki na drogi gminne
(ponad trzykrotnie w stosunku do
2012r.). - Panie burmistrzu dlaczego stale tnie pan wydatki na
infrastrukturę? Przecież to zniechęca potencjalnych inwestorów
(…). Kończąc radny stwierdził,
że proponowany budżet nie jest
ani prospołeczny, ani prorozwojowy i dlatego będzie głosował
przeciw jego przyjęciu.
Następnie głos zabrał radny
Łukasz Kmita – przewodniczący olkuskiego PiS, który
również skrytykował projekt
budżetu. - Budżet nie rozwiązuje w wystarczającym stopniu
problemów, z jakimi na co dzień
borykają się mieszkańcy Olkusza.
A problemów niestety jest wiele
– począwszy od dramatycznie
wysokiego bezrobocia, przez
podwyżkę cen wody i ścieków,
po niewystarczające środki na
pomoc społeczną. Brakuje mi
śmiałych decyzji, które mogłyby dać impuls do rozwoju naszej
małej Ojczyzny (…). Jednakże
ostatecznie pan Łukasz Kmita
podczas głosowania wstrzymał
się w tej sprawie...
Na koniec głos zabrał radny
Janusz Dudkiewicz – przewodniczący powiatowego SLD
(później głosował za przyjęciem budżetu). - W dużej mierze popieram moich przedmówców (…). Musimy mieć odwagę
podejmować decyzje. Myślę, że to
już nie my, ale przyszła rada na
początku swojej kadencji będzie
miała chwilę refleksji i to co
powinna zrobić zrobi (…). Z roku
na rok uczniów mamy coraz
mniej, a nauczycieli tyle samo
(…). Nie da się pewnych decyzji
odkładać na później, mamy już 50
mln zł długu (…). Niech nikt nie

ma złudzeń,
że dług ten zniknie w roku 2023
(…).
Ponadto na sesji zgłoszono
dwie interpelacje, obie wystosował radny Roman Piaśnik.
W pierwszej radny już po raz
trzeci zaapelował do burmistrza
Rzepki o podjęcie skutecznych
działań w sprawie umożliwienia przejścia oraz przejazdu
samochodów przez teren Emalii
SA na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. Partyzantów, drogą
obok Marketu Budowlanego.
A także w sprawie szybkiego
otwarcia kładki nad torami
przy Stacji PKP. Niestety jak
na razie sprawa utknęła w martwym punkcie. Natomiast druga
interpelacja dotyczyła Olkuskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej, która ma powstać kosztem
8,3mln zł przy ul.Wspólnej na
28ha (tereny pod nowe inwestycje
to tylko ok.9ha). Radny Piaśnik
zapytał burmistrza m.in. o to, ile
nowych miejsc pracy przyniesie
Strefa i czy firmy działające obecnie na jej obszarze zobowiązały
się do zwiększenia zatrudnienia.
Z ogólnie dostępnych informacji
wynika m.in. że na większości
obszaru Strefy (16,1 ha) działa
już na prywatnych działkach 11
firm, w tym Boloil SA., której
prezesem jest szef klubu olkuskich radnych miejskich PO –
pan Józef Sarecki. Przypomnę,
że burmistrz Rzepka na swoje
stanowisko również startował
z listy PO. W ramach projektu
w Strefie zostaną zmodernizowane i rozbudowane drogi,
powstanie kanalizacja opadowa,
sieć teletechniczna i oświetlenie
uliczne. Co ciekawe w zamian
za te inwestycje (z pieniędzy
publicznych) oraz za zapowiedziane przez burmistrza zwolnienia z podatku od nieruchomości w Strefie, wspomniane
11 firm nie zobowiązało się do
zwiększenia zatrudnienia.
Wszystko wskazuje na to, że rok
2014 będzie kolejnym, w którym liczni mieszkańcy wyjadą
z naszego miasta w poszukiwaniu
pracy i lepszego miejsca do życia.
Czy radni głosujący za budżetem
w ogóle o tym pomyśleli? Ciekawe jak to ocenią ich wyborcy...

vv Robert Rusinek
email: biurorusinek@interia.pl
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Szanowni Mieszkańcy Olkusza

w miejscowej prasie coraz częściej zamieszczane są artykuły krytykujące działalność burmistrza naszego miasta
Dariusza Rzepki. Również i ja nie szczędzę słów krytyki.
Wytykając szkodliwą zdaniem wielu mieszkańców politykę
władz wypadałoby jednak zastanowić się nad jej przyczynami. Może wina leży po naszej stronie, czyli mieszkańców
Olkusza. Może kiedyś uraziliśmy naszym postępowaniem
burmistrza, sprawiliśmy mu jakąś przykrość lub zaszkodziliśmy mu w czymś i dlatego nie lubi nas mieszkańców i naszego miasta. Dlatego być może postanowił on
wymierzać nam różne kary. A to nic nie zrobił przeciw
zaprojektowaniu i rozpoczęciu budowy znienawidzonego
przez mieszkańców osiedli Młodych i Pakuska odcinka
pseudo-obwodnicy, a to postanowił ukarać wszystkich
mieszkańców, w szczególności z centrum, wymyślając
strefę płatnego postoju, a to kolejny raz przyczynił się
do podniesienia ceny wody i za odprowadzenie ścieków,
przekraczających ceny w wielu innych miastach Polski.
Drodzy mieszkańcy Olkusza, nic z tych rzeczy. Wiele
wskazuje na to, że burmistrz ani nas lubi, ani nas nie lubi,
i nie z powodu jego uczuć do mieszkańców dosięgają nas
te różne nieszczęścia. Najwyraźniej jego stosunek do nas
jest obojętny, o czym może świadczyć nie rozmawianie
z nami. Chodzi o faktyczny dialog, a nie wypełnianie procedur tzw. konsultacji społecznych, o których mało kto
słyszał. Taka postawa wskazuje na obojętność na głos
mieszkańców i na nasze faktyczne potrzeby.
Oprócz wymienionej wcześniej znienawidzonej pseudo-obwodnicy, niechcianej i szkodliwej strefy płatnego
postoju, czy horrendalnie wysokich cen za wodę i ścieki,
burmistrz Dariusz Rzepka w ostatnim czasie ma na koncie
inne dzieła. Do nich należy wieloletni remont rynku i budowa
skateparku. Historię przedłużającego się remontu rynku
większość mieszkańców zna i z pewnością odczuła negatywne skutki. Jeśliby się okazało prawdą, że wykonując
skatepark nie zachowano standardów przy realizacji tego
typu obiektów, to oznaczałoby, że kosztowny skatepark

nie nadaje się do przeprowadzenia znaczących oficjalnych
zawodów, czy też prowadzenia profesjonalnych treningów.
Byłby to kolejny bubel i potwierdzałoby to, że niestety na
stanowisko burmistrza trafił człowiek nieudolny i niekompetentny.
Oby nie okazało się prawdą, że te inwestycje mają wspólną
wadę, której nie można wybaczyć. Burmistrz zaniechał
wybudowania w rynku toalety. Ktoś zrobił projekt za niemałe pieniądze, bardzo kosztowna inwestycja jest oddana
do użytku, a nas i turystów burmistrz zaprasza do toalety
w biurze na ul. Floriańskiej, czyniąc z tego miejsca niejako
szalet publiczny. Czy jest prawdą, że w projekcie skateparku
również nie uwzględniono WC? Oby nie, bo mamy już dość
wstydu za brak szaletów na rynku.
Inną cechą charakterystyczną wielu inwestycji jest rozmach,
zwłaszcza jeżeli chodzi o ich koszty. Rozmach w wydawaniu
publicznych pieniędzy jest wielki. Inwestycje zdaje się tak
długo trwają, aby nikt nie mógł zarzucić, że są zbyt drogie,
bo jak coś się długo buduje to musi kosztować. Nic nowego, znamy to z przeszłości. Jak było dawniej, wymownie
przedstawił nam reżyser Stanisław Bareja w słynnym
filmie „MIŚ”. Pamiętamy fragment wypowiedzi prezesa
klubu „Tęcza” Ryszarda Ochódzkiego cyt.: „prawdziwe
pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach”. Czy filozofia prezesa Ochódzkiego przeminęła
razem z PRL? Czy do przeszłości odeszły inwestycje drogie
i słomiane, bez znaczenia czy zyskały aprobatę ludzi, czy
są faktycznie potrzebne mieszkańcom? W Olkuszu wiele,
o ile nie większość inwestycji i pomysłów jest niechcianych
i nawet znienawidzonych przez Olkuszan, jak w przypadku
pseudo-obwodnicy prowadzonej w sąsiedztwie balkonów
mieszkańców osiedli Młodych i Pakuska.
Mało tego, realizując takie inwestycje burmistrz Olkusza
zadłużył miasto, co wiąże się z coraz większym uzależnieniem naszej wspólnej kasy od instytucji bankowych,
uzależnieniem szczególnie niebezpiecznym w obecnych
trudnych czasach. Co gorsze w budżecie Miasta i Gminy

Olkusz na obecny 2014 rok burmistrz przeznacza kolejne wysokie kwoty na kontynuację swoich pomysłów na
uszczęśliwianie nas i dalej pogłębia zadłużenie miasta.
Dlatego w tegorocznych wyborach samorządowych powinniśmy lepiej zadbać o to, aby do władz samorządowych
miasta i powiatu wybrać ludzi, którym nie jesteśmy obojętni my - mieszkańcy. Szukajmy takich ludzi wśród nas,
na naszych osiedlach, w naszych grupach zawodowych.
Nie dajmy się zwodzić kolejnymi obiecankami i okrągłymi
zdaniami wypowiadanymi dobrze nam znanych miejscowych polityków, żeby tylko ich popierać. Pamiętajmy że są
to ludzie bezkompromisowi i zahartowani w zdobywaniu
władzy i będą kolejny raz przedstawiać się jako jedyni,
którzy posiedli mądrość w sprawowaniu władzy. Dlatego
poszukajmy kandydatów do wyborów wśród nas, bo nie
jesteśmy od nich gorsi. Zlecać wykonanie robót i płacić
za nie pieniędzmi z kredytów potrafi każdy. Nam potrzeba
rozwoju gospodarczego, inwestorów, nowych miejsc pracy.
Bądźmy aktywni przed wyborami, w trakcie wyborów i po
nich. Dość już obojętności wobec nas władzy biorącej
niemałe pensje z naszych podatków. W naszych rękach
jest los Miasta i Gminy Olkusz oraz Powiatu Olkuskiego,
tym bardziej że pierwszy raz do Rady Miejskiej będziemy
głosować na konkretnych ludzi a nie na listy partyjne. Nie
wolno nam zmarnować tej okazji po to żeby w naszym
mieście i naszych wioskach zaczęło się żyć inaczej niż
dotąd, żeby nareszcie władza rozmawiała z nami i nie
lekceważyła mieszkańców, żeby mądrze gospodarować
naszymi wspólnymi pieniędzmi, żeby inwestycje służyły rozwojowi a nie tylko generowały nowe koszty, żeby
wreszcie dobrze wykorzystać potencjał zdolnych ludzi
jakich u nas jest wielu, bo nie ma potrzeby ściągać ich
z zewnątrz jak teraz.
Drodzy mieszkańcy Olkusza, zachowajcie ten artykuł,
przynajmniej w pamięci, żebyśmy wszyscy razem na jesieni
dokonali mądrych wyborów.

Wiesław Cader

OLKUSZ
Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu
OGŁASZA

XVIII EDYCJĘ KONKURSU LITERACKIEGO

Bolesławska Zima Prozy 2014
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przebiegał będzie w czterech kategoriach wiekowych:
• I kat. – Szkoły Podstawowe
• II kat. – Gimnazja
• III kat. – Młodzież licealna
• IV kat. – Dorośli
2. Prace konkursowe winny być wytworem własnym autora.
3. Przedmiotem konkursu objęte są wszystkie gatunki literackie.
4. Każdy z uczestników może złożyć jedną pracę do 5 stron maszynopisu (opatrzoną godłem
– pseudonimem, nie znakiem graficznym) nigdzie dotychczas nie publikowaną ani nie nagradzaną w innych konkursach w 2 egzemplarzach.
5. Nazwisko, imię, wiek oraz adres autora nadesłanych utworów należy umieścić w osobnej
kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe.
6. Termin nadsyłania prac upływa 07.02.2014 r.
7. Prace konkursowe oceni Jury, powołane przez organizatorów.
8. Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi
w dniu 21.02.2014 r. o godz. 17.00 w bolesławskim dworze.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych
na konkurs prac bez honorariów autorskich.
11. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą uwzględniane w Konkursie.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
13. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą
organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:

Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu,
ul. Główna 55, 32-329 Bolesław
Wszelkie informacji nt. konkursu można uzyskać pod numerem tel. 32 642 40 73

Na ten Nowy Rok budżet Olkusza 2014

Media donoszą, że mamy budżet na 2014 rok. Kolejny kredyt w kwocie 4 mln zł na
pokrycie różnicy między dochodami i wydatkami, następne 4 mln zł na oprotestowaną
przez mieszkańców obwodnicę i prawie 2 mln zł na tzw. Strefę Gospodarczą, na
której terenie firmy już są, a po utworzeniu Strefy Gospodarczej płacić będą niższe
podatki od nieruchomości. Takie niespodzianki przygotował nam Burmistrz Dariusz
Rzepka, a 19 radnych go poparło.

Są w Olkuszu ludzie, którzy mówią,
że jest dobrze, coś się dzieje, buduje,
nie czepiajmy się Burmistrza. Takich
osób jest z dnia na dzień mniej, ale
może faktycznie przesadzamy
z krytykowaniem naszej władzy?
Przydałaby się ocena fachowców,
a najlepiej spoza Olkusza, obiektywnych i takich co mają porównanie
z innymi miastami. No i dostaliśmy
na święta prezent w postaci opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej,
która przygląda się finansom samorządów w całym województwie.
Otóż Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii do budżetu Olkusza
na przyszły rok zwróciła uwagę na
konieczność ograniczenia wydatków
bieżących...
Można by już nic do tego nie dodawać, ale pójdźmy tropem uwagi
RIO. Wydatki bieżące zapisane
w budżecie 2014 r. wynoszą 119 mln
zł, w tym wydatki na administrację.
A ile przeznaczyły nasze władze
na wydatki majątkowe, po ludzku
inwestycyjne? Otóż 15,5 mln zł. Z tej
puli 4 mln zł z okładem pójdzie na
obwodnicę umilającą życie ludziom
z osiedla Młodych i z Pakuski, prawie 2 mln zł na Strefę Gospodarczą
obniżającą podatki kilku firmom
już działającym. Uczciwie trze-

ba przyznać, że są na budżetowej
liście inwestycji rozsądne pozycje,
np. termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, ciąg dalszy remontu
ul. Jana Pawła II. Ale co z tego, jak
zaraz obok nich wpisane jest projektowanie i budowanie toalet w rejonie
Olkuskiej Starówki!
W 2009 r. nasze władze złożyły
wniosek o dofinansowanie rewitalizacji z unijnych pieniędzy, a zatem
planowanie i projekt musiały być
przygotowane wcześniej. Potem
przez 2010, 2011, 2012 i 2013 rok
trwały wykopy i inne roboty, niektóre powtarzane po kilka razy. Jak
już nareszcie gehenna mieszkańców
brodzących przez Rynek w błocie,
właścicieli sklepów i lokali tracących
klientów, po prawie pięciu latach
nasze władze wpadły na pomysł, że
przydałaby się tutaj toaleta publiczna. Nie wpadły na to wtedy, kiedy
rysowano projekty, ani kiedy likwidowano szalety w Rynku. Żeby jakoś
wybrnąć zrobiły z Punktu Informacji Turystycznej szalet. Jak ktoś
był tam, to mógł zobaczyć miny
turystów, gdy co chwila wchodzili
ludzie pytający, czy można skorzystać z ubikacji. Żenada!
Nie dało się z udziałem unijnej

dotacji. Teraz trzeba błąd naprawiać
pieniędzmi wyłącznie z naszych
podatków. 120 tys. zł. będzie nas
wszystkich kosztować refleks naszej
władzy. Zdaje się niewiele mniej, bo
około 90 tys. zł. kosztowało wykonanie nawadniania drzew w Rynku gdy
się okazało że usychają, bo ktoś albo
czegoś nie dopatrzył albo zapomniał.
Nic to że trzeba było rozkopywać
ledwie co położone nowe chodniki.
Ciekawe, czy tak samo gospodarują w swoich domach nasze władze,
kiedy muszą wydawać pieniądze
ze swoich portfeli. Jeśli tak samo to
tylko im współczuć.
Nam współczują ludzie którzy
z Olkusza wyjechali do innych miast
i przyjeżdżają na święta. Widzą
w różnych miejscach Polski jak
można gospodarować, jaki gdzieś
indziej jest rozwój, jak przybywa
inwestorów i miejsc pracy (tam prowadzi się inwestycje przynoszące
dochody a nie tylko wydatki). No
i patrzą na to co jest w ich rodzinnym Olkuszu... Dzisiaj już można
zauważyć że w Nowym Roku na
nic lepszego od obecnej władzy nie
mamy co liczyć..
vv Wiesław Cader

Reklamy

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

Zapraszamy
do współpracy

32-300 Olkusz
Al. 1000-lecia 15D
tel: +48 38 641 52 22
fax: +48 38 641 54 44
e-mail: sekretariat@emalia.com.pl
www.emalia.com.pl

MARKET BUDOWLANY
Nowe miejsce, nowa jakość
Nie zwlekajcie i nas odwiedzajcie

Świąteczna Promocja

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

Najniższe ceny w mieście
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Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy, udziela świadczeń opieki zdrowotnej
polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie
niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego . Szpitalny Oddział Ratunkowy
oferuje najwyższej jakości świadczenia medyczne z zakresu medycyny
ratunkowej i ratownictwa medycznego.
Do zadań Oddziału należy:
Stabilizacja funkcji życiowych, wstępna diagnostyka i leczenie
pacjentów z szeroko rozumianymi nagłymi zachorowaniami,
zatruciami oraz urazami, którzy są przywożeni przez zespoły
ratownictwa medycznego lub zgłaszają się do oddziału samodzielnie
Procedury medyczne wykonywane w oddziale ratunkowym są zgodne
z aktualnymi wytycznymi polskich i międzynarodowych towarzystw
Medycyny Ratunkowej. Dysponujemy najnowszym sprzętem i możliwościami diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, dostępnej w trybie całodobowym dla chorych w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.
WAŻNE!!
Do szpitalnego oddziału ratunkowego możemy zgłosić się bez
skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania
ani zdarzenia.
Warto również wiedzieć, że szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie
zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza poradni
specjalistycznej ani też lekarza Opieki Nocnej i Świątecznej.
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie dyżuruje całodobowo lekarz
pediatra.

KOLOR ZIELONY: pomoc odroczona (np. łagodny wzrost ciśnienia, ból
ucha, drobne urazy) - osoby z łagodnymi zachorowaniami i urazami mogą
oczekiwać na zbadanie nawet 6 godzin. Najczęściej tego typu zachorowania nie wykraczają poza możliwości leczenia w warunkach POZ lub
ambulatoriów Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej. Osoby z zieloną
kategorią ustępują kolejki wszystkim pacjentom z priorytetem żółtym lub
czerwonym
Po wstępnej ocenie pacjenci otrzymują na ręką kolorową opaskę i są
kierowani do obszaru konsultacyjnego , oczekując na badanie.
W czasie pobytu na SOR często wykonywane są badania dodatkowe zwłaszcza diagnostyka laboratoryjna i obrazowa .Po otrzymaniu wyników,
wszystkie badania - niezależnie od ich rodzaju - muszą być wnikliwie
zinterpretowane przez lekarza dyżurnego SOR. W związku z tym czas
pobytu w SOR niejednokrotnie wydłuża się nawet do kilku godzin, co
wynika z dbałości o właściwe rozpoznanie choroby i ustalenie najbardziej
odpowiedniego postępowania.
W czasie pobytu pacjenta w SOR, uprawniona przez pacjenta osoba jest
w miarę możliwości informowana o stanie zdrowia chorego. W przypadku
zwiększonego obciążenia oddziału może się jednak zdarzyć, że każda
minuta poświęcona na rozmowę z rodziną będzie opóźniać zbadanie
nowych chorych, oczekujących w kolejce do przyjęcia. W takich przypadkach, pomimo naszego zrozumienia potrzeby informacji na temat stanu
zdrowia bliskich osób, czynność ta jest drugorzędna w stosunku do
udzielenia pomocy kolejnym chorym dlatego też prosimy pacjentów
o cierpliwość i wyrozumiałość .

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać
w celu:
• kontynuacji leczenia
• uzyskania recepty na stosowane przewlekle leki
• konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych
• przedłużenia zwolnienia lekarskiego
• wypełnienia wniosku do ZUS
• uzyskania skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń
i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem

W trosce o zapewnienie Państwu pilnej pomocy w stanach zagrożenia życia
i w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, każda osoba zgłaszająca się do
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest wstępnie oceniana przez ratownika
medycznego lub pielęgniarkę celem ustalenia priorytetu przyjęcia. Proces taki
w terminologii medycznej jest określany mianem segregacji medycznej i ma
na celu ustalenie poziomu pilności w przypadku danego zachorowania Na
podstawie uzyskanych informacji podejmowana jest decyzja o przyznaniu
pacjentowi jednego z trzech priorytetów przyjęcia:
KOLOR CZERWONY: pomoc natychmiastowa - pacjent jest niezwłocznie
przekazywany na salę resuscytacyjno-zabiegową i badany przez lekarza
ratunkowego SOR.
KOLOR ŻÓŁTY: pomoc pilna - pacjent oczekuje na zbadanie przez jednego
z lekarzy systemu SOR - z wyjątkiem szczególnych sytuacji czas do zbadania
przez lekarza nie powinien przekroczyć 1 godziny.

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu

Grupa NOWY SZPITAL to:
13 szpitali

3700 pracowników

109 oddziałów

85 000 hospitalizacji (2012 r.)

Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów
Dlatego:

zmieniamy się dla pacjentów
inwestujemy w szpital

212 poradni specjalistycznych

655 000 osób objętych opieką medyczną
250 mln zł

2250 łóżek szpitalnych

dbamy o bezpieczeństwo ﬁnansowe szpitala

łączna wartość kontraktów z NFZ (2012 r.)

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti,
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny
rolnicze oraz budowlane JCB.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie
dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując
rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję
jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego
na południu Polski.

STOPNICA
Mariusz Bąk

poszerzamy zakres świadczonych usług

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

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

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

OLKUSZ

Antywampiry z „Mechanika”

W jakich sytuacjach przetacza się krew? Jaką pełni ona funkcję w organizmie człowieka? Z czego składa się krew? Jaka jest droga od donacji do transfuzji? – odpowiedzi
na te i inne pytania dotyczące krwi mogli dowiedzieć się uczniowie popularnego
„Mechanika” w Olkuszu podczas akcji pobierania krwi, która jest organizowana
cyklicznie w ZS Nr 1 w Olkuszu.

Po raz pierwszy uczniowie Szkoły
przy ul. Górniczej 12 poddali się
donacji 13 lutego 2013 r. pamiętając,
że każdy z nas jest potencjalnym
biorcą krwi.
W dniu 7 stycznia 2014 r. młodzież
po raz kolejny oddała krew dla
potrzebujących bo kropla do kropli
a uzbiera się życie.
Zbiórki krwi w „Mechaniku” odbywają się dwa razy w roku a przeprowadzane są przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
Na sali gimnastycznej kolejka do
stosownego badania. Na specjalnych łóżkach dawcy. Wagomieszarki ustawicznie mieszają krew
aby nie dopuścić do jej krzepnięcia.
Ich funkcją jest równocześnie mierzyć czas donacji, jak również ilość
oddawanej krwi. Pełne pojemniki
krwi. Posiłek regeneracyjny. Radość
z udziału w Akcji. Zawsze ten sam
rytm każdej donacji, ale za każdym
razem uratowane jakieś ludzkie
życie i zdrowie.
„To buduje”(...) „Świadomość, że co
kilka minut ktoś potrzebuje krwi
przynagla do dzielenia się darem
życia”(...) . „Krwi nie można wyprodukować a nie może jej zabraknąć
dla nikogo” (...)„Informacje pozyskiwane przez nas podczas kolejnych
edycji honorowego krwiodawstwa
łatwo zapadają w pamięć, kiedy
samemu aktywnie uczestniczy się

w przekazywaniu daru życia”(...)
„Czujemy się jak antywampiry
– bo wenflony z płynącą krwią są
założone do naszych żył ale to my
oddajemy krew – dar życia” – wypowiadali się uczniowie.
Organizatorkami wydarzenia były
panie: Edyta Haberka i Bożena
Czerwonka.
„Mechanik” angażuje się w przedsięwzięcia prozdrowotne. We współpracy z olkuskim SANEPIDEM są
organizowane eventy promujące
zdrowie, jak Marsz przeciw dopalaczom, NO PROMIL NO PROBLEM, czy Rzuć palenie razem
z nami, nie przebywaj z palaczami.
Jabłko zamiast papierosa” (w kontekście Światowego Dnia Rzucania
Palenia).
W Szkole ma miejsce współpraca
uczniów pod kierunkiem pani Anny

Kowal z Fundacją DKMS Polska.
Utworzono stały punkt informujący,
gdzie można uzyskać dane dotyczące
procedury zostania dawcą komórek
macierzystych lub szpiku kostnego.
W zorganizowanym 13.03.2013 r.
w ZS Nr 1 w Olkuszu Dniu Dawcy
Szpiku, chętni mogli zarejestrować
się w bazie dawców. Ochotników
do walki z białaczką nie brakowało. Przedstawiciele społeczności
szkolnej jak i mieszkańcy Olkusza,
poddali się badaniom zgodności
genetycznej i wyrazili wolę stania
się bliźniakami genetycznymi dla
osób cierpiących na choroby układu
krwiotwórczego. Potencjalni dawcy
komórek macierzystych lub szpiku
pomogli innym w walce o życie..
vv Zespół Szkół Nr 1

Informacje, Reklamy

Ostrzeżenie przed kieszonkowcami

Po raz kolejny kieszonkowcy wykorzystali nieuwagę kupujących na targowisku w Wolbromiu. 18. grudnia
2013 roku dwie kobiety straciły pieniądze oraz dokumenty, w tym karty bankomatowe.
Apelujemy o „włączenie” wyobraźni i zadbanie o swoje mienie.
w sklepie, na targowisku, na ulicy, czy autobusie uważajmy na osoby podejrzanie zachowujące się.
Często nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy obserwowani przez kieszonkowców, którzy czekają tylko
na naszą nieuwagę.
Najczęściej giną nam telefony, pieniądze, dokumenty. Kieszonkowcy bardzo często wykorzystują nasze
zaabsorbowanie robionymi zakupami, czy też roztargnienie.
Pamiętajmy:
1. Sprawdzajmy, czy nie jesteśmy obserwowani w trakcie robienia zakupów, a w szczególności podczas wyjmowania i wkładania portfela.
2. Wsiadając do autobusu lub do minibusu przede wszystkim zachowajmy uwagę i czujność, zwłaszcza gdy jest tłoczno.
3. Nie wkładajmy wartościowych rzeczy do zewnętrznej kieszeni marynarki lub kurtki.
4. Nie sprawdzajmy co chwilę miejsca przechowywania portfela itp., takim zachowaniem można
zwrócić uwagę kieszonkowca.
5. Gotówkę nośmy w kilku różnych miejscach. Dzięki temu nie stracimy wszystkich pieniędzy.
6. Kobietom odradzamy przechowywania dużej ilości gotówki w torebkach. Złodziej może przeciąć
pasek lub torebkę a potem spenetrować jej zawartość.
7. Nie nośmy portfela ani wartościowych rzeczy w tylnej kieszeni spodni, ani w reklamówce, bowiem
łatwo ją przeciąć.
Pamiętajmy!
Kieszonkowcy działają głównie w grupach. Kieszonkowcem może być każdy. Bywa nim także kobieta.

Uwaga na włamywaczy.
Kolejne włamanie do domu w powiecie olkuskim

To czwarte w tym miesiącu włamanie do domu w naszym powiecie. 19. grudnia 2013 roku włamano się
do domu w Cieślinie. Skradziono pieniądze i biżuterię. Za kradzież z włamaniem grozi 10 lat pozbawienia
wolności.
Policja apeluje!
Zanim wyjedziemy na świąteczny wypoczynek, należy wcześniej pomyśleć o właściwym zabezpieczeniu
swojego mieszkania, czy domu. Jednym ze sposobów jest zapewnienie systematycznej opieki zaufanej
osoby. Warto zadbać, aby ktoś z rodziny lub zaprzyjaźnionych sąsiadów sprawdzał nasz dom i stwarzał
pozory obecności domowników. Pamiętajmy, aby nie zostawiać w domu pieniędzy i kosztowności.
Wartościowe przedmioty na czas wyjazdu można zdeponować u kogoś z bliskiej rodziny.
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OPTYK
GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60
(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA • WYMIANA OPON OD 40 zł
-

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

WIOSNĄ ZAPRASZAMY DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI W PROMOCYJNEJ CENIE

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (za stacją diagnostyczną)
czynne: pn.-pt od 900-1800, sob.od 900-1400
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

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

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości
i naturalności kosmetyków. W naszej bogatej
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700, piątek 1200 - 1800

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

SPRZEDAM DOM W SŁAWKOWIE
PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 26
O POWIERZCHNI 156 m2
na działce budowlanej o powierzchni 19 arów.
Dom z cegły, ocieplony.
Cena 320 000 PLN
W rozliczeniu może być mieszkanie 3 pokojowe w Olkuszu.
tel. 537-725-394, 798-933-103

12 stycznia

2014

Dobry Pan, ludzki Pan…
Prof. Robert Gwiazdowski napisał kiedyś: „Chłop pańszczyźniany pracował więc dla pana feudalnego na początku
XVI wieku 52 dni w roku, a później 104 dni. I to był feudalny wyzysk. My na początku XXI wieku pracujemy dla
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej 164 dni. I to jest sprawiedliwość społeczna”. Dobry i trafny aforyzm, który działa
na emocje. Nic dziwnego, że zdobył on taką popularność. Jako internetowy mem jest rozpowszechniany przez
ludzi posiadających zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia. Wydawać by się mogło że prostota i trafność tego argumentu przekona wielu ludzi, że godność jest im przez współczesne państwo polskie odbierana.
Z wielkim zdziwieniem stwierdziłem, że tak się nie stało…
Przecierałem oczy ze zdumienia,
kiedy czytałem komentarze z pozoru inteligentnych i myślących osób.
Większość z nich oscylowała wokół
argumentu, że przecież trzeba wziąć
pod uwagę, jak wiele dzisiaj dostajemy
od Rzeczpospolitej, podczas gdy chłopi od Pana nie dostawali niczego, lub
otrzymywali bardzo niewiele. Dzisiaj
przecież rząd „funduje” nam służbę
zdrowia, edukację, emerytury, ubezpieczenia, zasiłki, renty, drogi i szereg
innych, dodatkowych funkcji państwa,
które nie należą do jego obowiązków.
Aż chciałoby się powiedzieć: „dobry
Pan, ludzki Pan”. To zdumiewające jak
łatwo ludzie godzą się na niewolnictwo
i nawet nie próbują temu zaprzeczać,
choćby dla pozoru. Sytuację usprawiedliwiają jedynie korzyściami płynącymi z tego stanu rzeczy.
Ostatecznie można stwierdzić, że
murzyni na plantacjach bawełny
w USA, też nie mieli przecież tak źle.
Właściciel zapewniał im mieszkanie
i wyżywienie (nasz Pan daje to tylko
bezrobotnym, z pieniędzy niewolników pracujących!). Powiem więcej,
mieli nawet darmową służbę zdrowia! W koloniach nie było bezrobocia,
wszyscy pracowali, bo Panowie DALI

im pracę. Brzmi jak lewicowa utopia,
nieprawdaż? Mało - kto wie, że po
wojnie secesyjnej, kiedy niewolnictwo
zostało zniesione, tysiące czarnoskórych ex-niewolników zmarło z głodu,
pozbawieni opieki swoich niedawnych
właścicieli.
Dzisiaj ludzie godzą się być sprowadzeni do roli niewolników. Mają
pracować na swojego Pana, oddawać
mu ponad połowę zysków, a w zamian
otrzymają od państwa tyle dobrodziejstw! Nasz właściciel zadba nawet,
abyśmy nie zabili się jadąc bez pasów,
nie zatruli jedząc czy pijąc co sami
(głupi) chcielibyśmy albo nie zatruli
środowiska, jako zacofani wkręcając
tradycyjne żarówki. Niedawno w jednym ze stanów USA zalegalizowano
marihuanę. „Przyjaciele wolności”
na całym świecie zaczęli świętować,
podczas gdy dla mnie był to raczej
powód do płaczu. Otóż ludzie, zdający
sobie sprawę z opresyjności dzisiejszego państwa świętowali, że właściciel
POZWOLIŁ im palić zioło. Zdumiewające! Dla mnie sukcesem będzie,
kiedy wszyscy, na czele z rządzącymi
zrozumieją, że nikt nie ma prawa za
mnie, ani za nikogo innego decydować o naszym życiu! Człowiek jest

z natury przedsiębiorczy i doskonale
dba o siebie i swoją rodzinę. Jednostka
rozumie swój interes! Wie co jej wolno,
a czego robić nie powinna. A nawet
jeśli, ktoś jest głupi i sobie szkodzi
– co z tego? Jeżeli ma upośledzony
instynkt samozachowawczy, to chyba
lepiej, że umrze nim spłodzi równie
niezdrowego potomka?
Salvador Dali powiedział kiedyś: „Nienawidzę wolności – zmusza do dokonywania wyboru”. Miał
rację. Wolność to również odpowiedzialność, za skutki podjętego przez
nas wolnego wyboru. Jak sprawić, by
społeczeństwo nagle to pojęło i wzięło odpowiedzialność za siebie i swój
kraj? Nie od dziś wiadomo, że ludzie
dostosowują się do panującego ustroju.
Wystarczy więc zmienić system, choćby na siłę zaprowadzić liberalizm. Być
może, część współczesnych niewolników umrze, tak jak murzyni kiedyś.
Jednak w ostatecznym rozrachunku,
tylko tak będziemy mogli trwale
zmienić myślenie ludzi i otaczającą
nas rzeczywistość. Inaczej czeka nas
zagłada, taka jaka spotkała społeczeństwa starożytnej Grecji czy Rzymu,
w momencie kiedy ich mieszkańcy
zatracili w sobie poczucie odpowie-

dzialności.
Ja wierzę, że Bóg stworzył człowieka
jako istotę wolną, a więc i GODNĄ.
Godność i wolność to dwa pojęcia
ściśle ze sobą związane. Jedno nie
występuje bez drugiego. Nawet, gdybym nie był chrześcijaninem, wierzyłbym w wolność, bo dzięki niej
mogę tylko zyskać. A więc walczmy
o nią! Nie pozwólmy traktować się
jak niewolników! Nie myślmy w ten
sposób o sobie! Jak słusznie napisał
św. Paweł: „Ku wolności wyswobodził
nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej
i nie poddawajcie się na nowo pod
jarzmo niewoli!”.

vv Conrad Gadomski

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu
knpolkusz@wp.pl
knpolkusz.cba.pl
facebook.com/KNP.Olkusz

• Wolność • Własność •
• Sprawiedliwość •

Prawda o działaniach władz w sprawie obwodnicy Olkusza

W ostatnich tygodniach nasilił się protest mieszkańców Osiedla Młodych i Osiedla Pakuska przeciwko budowie odcinka „wschodniej obwodnicy
Olkusza” w obecnym przebiegu. Wyjaśniamy, że nasze zastrzeżenia odnoszą się do odcinka zaprojektowanej obwodnicy, który od połączenia
z drogą wojewódzką 791 ma przebiegać po śladzie ul. Kochanowskiego, w odległości nawet do 17 metrów od bloków mieszkalnych Osiedla
Młodych oraz w odległości 43 metrów od bloków na wysokości Armii Krajowej.
Dwukrotnie Komitet Protestacyjny wraz z mieszkańcami spotykał się z władzami
miasta i inwestorem. Protestowaliśmy w Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie gdzie marszałek przedstawiał sejmikowi status inwestycji.
Spotkaliśmy się też z Marszałkiem Woj. Małopolskiego, Burmistrzem UMiG
Olkusz i inwestorem Zarządem Dróg Wojewódzkich w magistracie 22 listopada,
a następnie 30 listopada na Os. Młodych. Trzykrotnie (w dniach 20 XI, 23 XI i 29
XI) odbył się protest na drodze krajowej 94 w Olkuszu. Chcielibyśmy przeprosić
wszystkich mieszkańców miasta oraz przejeżdżających kierowców za wszystkie
utrudnienia spowodowane protestem. Protest stanowi wyraz naszej determinacji
związanej z brakiem reakcji inwestora oraz władz województwa i miasta na
żądania zmian w projekcie. Ponieważ w „Przeglądzie Olkuskim” z 22 i 29 listopada b.r. ukazały się artykuły burmistrza Olkusza Dariusza Rzepki zawierające
nieprawdziwe oraz nieścisłe informacje dotyczące budowy obwodnicy Komitet
Protestacyjny Osiedla Młodych i Osiedla Pakuska chciałby się do nich odnieść.
Wprawdzie ukazała się już nasza odpowiedź w „Przeglądzie Olkuskim” (nr 932
z 6 grudnia 2013r.), ale z przyczyn technicznych tekst był krótki.
Burmistrz stwierdził, że „wybrany wariant przebiegu drogi [...] był opiniowany
przez Gminę już w grudniu 2007 i od tego czasu nie uległ zasadniczej zmianie.
Ze strony gminy w uzgodnieniach brali udział m.in. radni z obu osiedli (tj. Osiedla
Młodych i Osiedla Pakuska), a także przewodniczący Zarządów wymienionych
osiedli. W tamtym czasie nikt nie wnosił uwag ani zastrzeżeń do planowanego
przebiegu drogi”. To jest nieprawda! Sprzeciwy były już od 2007 roku, co
zresztą zostało Burmistrzowi udowodnione na spotkaniu w studio telewizyjnym
Kraków w programie XXX w dniu 18 października. W 2007 r. powstał Komitet
Protestacyjny Mieszkańców Osiedla Młodych, który wysyłał wielokrotnie
pisemne sprzeciwy do Burmistrza Olkusza, Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Krakowie, Biura Projektów AUTOSTRADA, Wojewody Małopolskiego,
Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie , Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie. Na Osiedlu Pakuska również zebrano kilkaset podpisów. Informacja o braku akceptacji społecznej dla zaproponowanego
przebiegu obwodnicy znalazła się w decyzji środowiskowej z 2011 r. na stronie
11. Protesty mieszkańców trwają nieprzerwanie od wielu lat ale były i są przez
władze całkowicie ignorowane.
Władze UMiG Olkusz do wydania opinii na temat przebiegu drogi, czyli opracowania „Wstępnego studium wykonalności” zaprosiła wyłącznie radnych oraz
zarządy osiedli. Pod tym kluczowym dokumentem z grudnia 2007 r. podpisali się:
Marcin Pietraszewski, Marek Miłek, Józef Sarecki, Łukasz Kmita, Jerzy Pandel,
Janusz Dąbek, Monika Wierciak, Artur Rosołek. Nikt nie podjął wówczas rozmów
z mieszkańcami, czyli od początku zabrakło konsultacji społecznych, które jak
to napisał burmistrz są „niezbędnym elementem procedury oceniającej wpływ
planowanego przedsięwzięcia na środowisko”. Władze Olkusza, korzystając
z możliwości prawnych, przekazały wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie,
który „zobowiązany był” do przeprowadzenia konsultacji. Jednym z założeń
konsultacji społecznych jest zasada czynnego udziału społeczeństwa, a więc
m.in. zapewnienie możliwości wyrażenia oceny danego projektu. Powinny być
rozpoczynane na tyle wcześnie, aby wszystkie warianty inwestycji były możliwe do
rozpatrzenia. Poprzedzone winny być publicznym powiadomieniem o planowanej
inwestycji. Stosowna informacja powinna zostać zamieszczona w internetowym
Biuletynie Informacji Publicznej urzędu prowadzącego sprawę, wywieszona
w pobliżu miejsca przygotowywanej inwestycji (przy siedzibach ludzkich)
oraz nagłośniona „w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie”. Jednak
należytych konsultacji z mieszkańcami nie było. Nie zadbano o wywieszenia
ogłoszeń na osiedlach, bądź opublikowanie komunikatów w prasie. Nasuwa się
wręcz oczywiste pytanie: dlaczego burmistrz nie skorzystał z łamów „Przeglądu

Olkuskiego” i nie opublikował tekstu, w którym poinformowałby mieszkańców
Olkusza o planowanej obwodnicy? Czy nie byłaby to najprostsza forma rozpoczęcia konsultacji społecznych? Pytanie to jest zasadne zwłaszcza dlatego, że
właśnie w tej gazecie ukazywały się jeszcze w latach 2011 i 2012 artykuły (z dnia
1.06.2007, 16.03.2011, 2.10.2011, 6.04.2012, 21.02.2012r.) informujące o tym
jakoby wg wybranego już wariantu projektowana obwodnica miała przebiegać
równolegle bądź wzdłuż ul. Kochanowskiego, a nie po jej śladzie. Dlaczego
w stosownym czasie władze miasta nie wydały dementi?
Pomimo braku odpowiedniego powiadomienia społeczeństwa do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęły jednak sprzeciwy. Za
pośrednictwem radnego Łukasza Kmity został wniesiony sprzeciw Komitetu
Protestacyjnego Osiedla Młodych z dnia 16 maja 2011 r. podpisany przez kilkuset
685 mieszkańców. Jednak sprzeciw ten został zignorowany, a za podstawę do
wydania decyzji środowiskowej posłużyło „Wstępne studium wykonalności”
z 2007 r., które opracowano zostało wspólnie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Krakowie, burmistrza miasta, radnych z Osiedla Młodych i Osiedla Pakuska,
a także przewodniczący Zarządów wymienionych osiedli. W dokumencie uznano
ich za „przedstawicieli południowych osiedli Olkusza”. Mamy tutaj do czynienia
z jawnym pogwałceniem zasady konsultacji społecznych.
Burmistrz świadomie manipuluje faktami. Z tekstu wynika, że władze miasta
w zainicjowaniu pomysłu budowy obwodnicy, wyborze wariantu jej przebiegu
i w konsultacjach społecznych nie odgrywały żadnej roli, gdyż:
-„inwestycję realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który zlecił przygotowanie dokumentacji projektowej” (o tym, że pomysł powstał w Olkuszu ani
słowa i można przypuszczać, że ZDW zabiegała sama o budowę drogi w Olkuszu).
-z kolei decyzję środowiskową wydawał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, który „zobowiązany był” do przeprowadzenia konsultacji. Ton
artykułu sugeruje, że absolutnie nie wolno w sprawę obwodnicy mieszać władz
miasta, a zwłaszcza Burmistrza. Zapewne stanowisko to ulegnie zmianie przed
wyborami. Wtedy okaże się, że inicjatywa wybudowania wschodniej obwodnicy
Olkusza należała do burmistrza i radnych miasta, którzy nie omieszkają wpisać
tej inwestycji na swój rachunek.
W artykule Dariusz Rzepki nie ma informacji na temat proponowanych wariantów
przebiegu obwodnicy, jak również jakie były kryteria tego wyboru. Nie znajdujemy informacji z jakiego powodu nie wybrano wariantu III, zgodnego z planem
zagospodarowania przestrzennego, w którym obwodnica miała przebiegać na
południe od ul. Kochanowskiego. Czy powodem wytyczenia ostatniego odcinka
obwodnicy po śladzie ul. Kochanowskiego nie był z góry przyjęty zamiar zagospodarowania terenu, na którym obecnie znajdują się garaże? Na takie pytanie
pozwala właśnie informacja zawarta w drugim artykule D. Rzepki o drodze
dojazdowej z ul. Konopnickiej, która w zamierzeniu będzie umożliwiać „dojazd
do działek po południowej części drogi, które przewidziane zostały do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na parkingi” W zacytowanym fragmencie
znajdujmy zapowiedź likwidacji garaży oraz przeznaczenie działek na obiekty
gospodarcze oraz parkingi. Czy to nie jest właśnie odpowiedź na powód wyboru
obecnego wariantu obwodnicy?
Inne nieścisłości:
- Burmistrz napisał: „Prognozy ruchu wskazują, na fakt iż w rzeczywistości
główny ruch będzie generowany przez komunikację wewnątrzmiejską”. W wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej” z 2 września 2013 D. Rzepka sam stwierdził,
że „Nowa trasa ma przenieść znaczną część ruchu tranzytowego poza centrum
miasta. Poprawi też dojazd do stref aktywności gospodarczej w Trzebini i Wolbromiu”. Założenie iż pozytywne skutki realizacji inwestycji powinni odczuć
mieszkańcy centrum miasta jest nie do przyjęcia dla mieszkańców Oś. Młodych

i Oś. Pakuska. Po wejściu do Unii Europejskiej zostaliśmy zobowiązani do
podejścia uwzględniającego rozwój zrównoważony, to jest taki, który zapewnia rozwiązanie problemu w sposób aby interesy jednej grupy społecznej nie
odbywały się kosztem innej. Nowe drogi powinny być projektowane tam gdzie
nie ma przeszkód społecznych.
- wątpliwości budzi również przyjęte do podstawy opracowania natężenie
ruchu /dobę z 2005 r. Nie ma jasności w sposobie uzyskania danych co do liczby
uczestników w ruchu samochodowym. Nie uwzględniono samochodów na drogach serwisowych i wyjeżdżających z nich na obwodnicę pokonując podwójny
odcinek (jazda na agrafkę). Mniejsza liczba samochodów to zaniżone wyniki
z pomiarów hałasu i zanieczyszczeń powietrza.. Pomimo tego wyniki badań
wykazały, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo przekroczenia norm
hałasu i norm zanieczyszczenia powietrza.
- wątpliwości co do rzetelności badań służących za podstawę obliczeń dla projektantów – przykład: pomiaru natężenia hałasu dokonano w nigdy nieistniejącym
budynku ! (ul. Krasińskiego 8).
Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że dezinformacja społeczeństwa odbywała
się nie tylko na etapie przygotowywania projektu lecz również odbywa się nadal.
I nie chodzi tu wyłącznie o artykuły burmistrza. W wywiadzie opublikowanym
28 listopada na portalu internetowym http://olkusz.naszemiasto.pl Marek Sowa
marszałek województwa małopolskiego stwierdził, że „Inny wariant przebiegu obwodnicy nie wchodził w rachubę ze względu na kwestie finansowe. Ta
położona dalej od osiedli kosztowałaby jakieś 100 mln zł, czyli dużo więcej niż
obecna”. Na spotkaniu 30 listopada w Olkuszu zaprzeczył jakoby podał taką
kwotę, zasłaniając się brakiem autoryzacji artykułu. Na nasze żądanie zgłoszenia
oficjalnego sprostowania marszałek odmówił jednoznacznej deklaracji. We
wspomnianym wywiadzie jeszcze inne fragmenty wypowiedzi nie wskazują
na szczere intencje rozmówcy. Również na spotkaniu 30 listopada burmistrz
zdecydowanie odciął się od treści artykułów z „Przeglądu Olkuskiego” z 2011
i 2012 r., w których napisano, że obwodnica przebiegnie równolegle do ul.
Kochanowskiego, dodając, że urząd miasta nie jest w stanie śledzić wszystkich
informacji prasowych. Dodajmy, że wypowiedź ta miała miejsce nazajutrz po
opublikowaniu na łamach właśnie „Przeglądu Olkuskiego” drugiego artykułu
dotyczącego obwodnicy autorstwa Dariusza Rzepki.
Na koniec chcielibyśmy poinformować wszystkich zainteresowanych,
że w dniu 30 listopada na Osiedlu Młodych odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjnego z marszałkiem województwa małopolskiego Markiem Sową oraz
kilkuosobową delegacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z dyrektorem Martą Maj na czele, a także z przedstawicielem projektanta z Katowic.
W spotkaniu uczestniczyli burmistrza MiG Olkusz Dariusz Rzepka oraz radny
wojewódzki Jacek Soska. Na spotkaniu tym zarówno marszałek, jak i dyrekcja
ZDW odmówili przychylenia się do żądań mieszkańców, czyli przerwania
dotychczasowych prac nad budową obwodnicy, deklarując jedynie możliwość
dokonania drobnych korekt w przyjętym projekcie. W trakcie spotkania J. Soska
ponowił pytania mieszkańców, domagając się ujawnienia jaki był koszt wariantu
przebiegu obwodnicy, który przebiegałby równolegle do ul Kochanowskiego.
Przedstawiciele ZDW nie umieli jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Wskazuje to faktycznie na upozorowanie procesu decyzyjnego i przyjęcie z góry
wytypowanego wariantu. Komitet Protestacyjny będzie kontynuował dalsze
działania na drodze prawnej zmierzające do zatrzymania prac i wprowadzenia
zmian w projekcie.
vv www.osiedlemlodycholkusz.pl • www.rafausz.cba.pl •www.inicjatywakol.pl •
Komitet Protestacyjny Mieszkańców Osiedla Młodych i Osiedla Pakuska oraz Inicjatywa KOL
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Koniec roku
w OUTW

Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku bynajmniej nie
kończy działalności. Dobiega końca projekt realizowany
wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie
Dobroczynne „Res Sacra Miser”, dzięki któremu uczelnia
dla seniorów miała środki na zajęcia. O tym będzie okazja napisać więcej przy okazji podsumowania projektu.
Teraz przyjrzyjmy się co dzieje się w naszej uczelni przed
końcem roku i świętami.
„Czy Bóg stworzył wszechświat?” to tytuł przedostatniego w tym roku
kalendarzowym wykładu. Wygłosił
go prof. Michał Ostrowski, kierownik
Zakładu Astrofizyki Wysokich Energii
w Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzący Sekcję Astronomiczną w naszym
Miejskim Domu Kultury, popularyzator
wiedzy o kosmosie, a także członek
Rady Programowej Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zanim studenci-seniorzy wysłuchali
ostatniego wykładu przed świętami
wzięli udział w ulicznej kweście na
zakup sprzętu niezbędnego dla dwóch
chorych dziewczynek. Dobroczynna
zbiórka odbyła się podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego na olkuskim
Rynku.
Na tydzień przed Wigilią w OUTW
odbył się wykład pt. „Etykieta menedżera” prof. Andrzeja Szromnika, kierownika Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, przewodniczącego Rady
Programowej Olkuskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Prelekcja zawierała

przydatne dla każdego wiadomości
o regułach obowiązujących w świecie
dyrektorów.
Poprzedził ją koncert kolęd w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Trzeciego
Wieku pod batutą znanej pedagog i animatorki kultury Małgorzaty Kocjan.
Nowa dyrygent uczelnianego zespołu
śpiewaków zaprosiła do akompaniowania swych uczniów z Gimnazjum
Nr 3 w Olkuszu.
Tego wieczoru było też wiele świątecznych i noworocznych życzeń. Oprócz
wykładów i zajęć fakultatywnych
studenci OUTW chętnie biorą udział
w rozmaitych imprezach integracyjnych. Okres świąteczny i noworoczny
to dla nich doskonała okazja do takich
spotkań, zarówno opłatkowych, jak
późniejszych – karnawałowych. Obserwując aktywność naszych seniorów
naprawdę można pozazdrościć im energii. Owej energii pozostaje życzyć im
w Nowym Roku jak najwięcej.

ZAPRASZAMY
DO NOWO
OTWARTEGO
SKLEPU!!!

Przy zakupie okularów
komputerowe
badanie wzroku gratis!!

Najtańsze
soczewki
w mieście
SPRAWDŹ .
!!!

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

• remontów bieżących i kapitalnych
• wylewek cementowych
agregatem „Mixokret”
• robót elewacyjnych
• robót transportowo-sprzętowych koparkoładowarką, samochód samowyładowczy
• tynków maszynowych (gipsowych
i cementowo-wapiennych)

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON

vv MOK Olkusz

OSKAR AUTO MECHANIKA

Uwagi Powiatowego Rzecznika Konsumentów dotyczące
zgłAszania reklamacji towaru, w którym ujawniła się wada

Konsument dokonując zakupów powinien pamiętać o konieczności uzyskania potwierdzenia zawarcia umowy
(w formie rachunku, paragonu, faktury). Dowód zakupu, w razie potrzeby, w znacznej mierze ułatwi złożenie u sprzedawcy reklamacji. Należy jednak pamiętać, iż ograniczanie ustawowego prawa konsumenta do
reklamowania towaru, jedynie z powodu braku takiego potwierdzenia, jeśli konsument potrafi w inny sposób
udowodnić fakt zawarcia umowy, jest niedopuszczalne.

Reklamacja
W przypadku, gdy zakupiony towar
konsumpcyjny jest wadliwy, konsument ma prawo złożyć reklamację
do sprzedawcy lub gwaranta.Wybór
do kogo zgłosić reklamcję należy
do konsumenta i sprzedawca nie
może odsyłać konsumenta zgłaszającego reklamacje towaru niezgodnego z umową do gwaranta lub do
producenta. Reklamację zgłaszamy
do gwaranta dopiero po wnikliwym
przeanalizowaniu karty gwarancyjnej,
w kórej zawarte są prawa i obowiązki
konsumenta. Bardzo często zdarza się,
że zapisy zawarte w karcie gwarancyjnej są niekorzystne np. przewidują
tylko bezpłatną naprwę towaru bez
możliwości wymiany lub odstąpienia od umowy lub odpowiedzialność
gwaranta trwa krócej niż dwa lata.
W związku z powyższym w sytuacji
, gdy zapisy karty gwarancyjnej są
niekorzystne (przewidują np. wielokrotność bezpłatnych napraw bez
możliwości wymiany towaru na nowy
), to wówczas zgłaszamy reklamację
do sprzedwacy korzstając z przepisów
ustawy o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego . Na podstawie
w/w przepisów sprzedawca odpowiada
wobec kupującego za towar niezgodny
z umową.
Towar konsumpcyjny jest niezgodny
z umową, gdy:
• nie nadaje się do celu, w jakim
zwykle jest używany,
• jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym
towar tego rodzaju( np. obuwie

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

(budynek Skarbka)

PRAWO KONSUMENCKIE

Na co konsument powinien zwrócić uwagę zgłaszając reklamację
towaru konsumpcyjnego.

ul. K. K. Wielkiego 24

kupione jako nieprzemakalne
ulega przemoczeniu),
• nie posiada właściwości,
o których zapewniał sprzedawca (
np.sprzedawaca zapwniał konsumenta o wysokiej jakości obuwia,
a ono rozkleja się po jednym
miesiącu użytkowania zgodnego
z przeznaczeniem),
• został nieprawidłowo zamontowany (przez sprzedawcę lub
przez konsumenta, który postępował według instrukcji otrzymanej
od sprzedawcy).
Składając reklamację do sprzedawcy
ważne jest aby określić żądanie reklamacyjne, a nie sam fakt ujawnienia
się wady. Konsument może (żądać)
domagać się doprowadzenia towaru
konsumpcyjnego do stanu zgodnego
z umową przez nieodpłatną naprawę
albo wymianę na nowy (nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że
sprzedawca ma również obowiązek
zwrotu kosztów poniesionych przez
kupującego, w szczególności kosztów
demontażu, dostarczenia, robocizny,
materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia). W praktyce
bardzo ważne jest, aby konsument
zgłaszający reklamcję do sprzedawcy,
podpisujący protokół reklamcyjny sporządzony przez sprzedawcę sprawdził,
czy sprzedawca nie zaznaczył w protokole, że reklamacja zgłaszana jest
do gwaranta.
Prawo wyboru między naprawą,
a wymianą towaru przysługuje konsumentowi i jest wiążące dla sprzedawcy.
Jeśli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów, bądź narażają konsumenta
na znaczne niedogodności, konsument
ma prawo żądać obniżenia ceny albo
od umowy odstąpić i zażądać zwro-

tu pieniędzy (nie można wówczas
żądać zwrotu kosztów związanych
z reklamacją).
Konsument nie może od umowy odstąpić, jeśli niezgodność towaru z umową
jest NIEISTOTNA.
Zasad określonych wyżej nie można
wyłączyć ani ograniczyć w drodze
umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności
towaru z umową.
W przypadku zaspokojenia roszczeń
wynikających z niezgodności towaru
konsumpcyjnego z umową, sprzedawca kontruprawnienie do dochodzenia
odszkodowania od któregokolwiek
z poprzednich sprzedawców.
Jeszcze raz zaznaczam, że uprawnień
wynikających z ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej
nie należy mylić, z uprawnieniami
wynikającymi z gwarancji (tj. umownej i dobrowolnej odpowiedzialności
gwaranta, która określona jest w dokumencie gwaracyjnym). Ponadto nie
można korzystać z obu uprawnień
jednocześnie a dokonany wybór jest
wiążacy dla konsumenta.
Ważne terminy
Odpowiedzialność sprzedawcy trwa
dwa lata od daty wydania towaru
kupującemu (w razie wymiany towaru termin ten będzie biegł na nowo).
Odpowiedzialność gwaranta określa
karta gwarancyjna.
Konsument zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o niezgodności w ciągu dwóch miesięcy od jej
wykrycia. W przeciwnym razie traci
wynikające z ustawy uprawnienia.
Do zachowania terminu wystarczy
wysłanie zawiadomienia przed jego
upływem.

Konsument zgłaszający reklamcję
do gwaranta zobowiązany jest do
zawiadomienia gwaranta w terminie
określonym w karcie gwarancyjnej.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania
towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. W takiej
sytuacji to sprzedawca musi wykazać, że sprzedany towar był zgodny
z umową (powinien posiadać opinię
rzeczoznawcy).
Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do żądania konsumenta
(naprawy lub wymiany) w terminie
czternastu dni. Jeżeli tego nie uczyni,
uważa się, że uznał roszczenia konsumenta za uzasadnione. Wówczas
powołując się na ten argument konsument powinien domagać się spełnienia swojego żądania określonego
w reklamacji - protokół reklamacyjny.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez
gwaranta określa karta gwarancyjna.
Dokonując zakupów konsument
powinien pamiętać o konieczności
uzyskania potwierdzenia zawarcia
umowy (w formie rachunku, paragonu, faktury). Dowód zakupu, w razie
potrzeby, w znacznej mierze ułatwi
złożenie u sprzedawcy reklamacji.
Należy jednak pamiętać, iż ograniczanie ustawowego prawa konsumenta do
reklamowania towaru, jedynie z powodu braku takiego potwierdzenia, jeśli
konsument potrafi w inny sposób
udowodnić fakt zawarcia umowy (np.
posiada wyciąg z terminala bankowego), jest niedopuszczalne.

vv Jolanta Banyś

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olkuszu

P.K.S. Olkusz, Al. 1000-lecia 1
tel. 511-410-570
WYDARZENIA KULTURALNE
KINO ZBYSZEK
HOBBIT: PUSTKOWIE SMAUGA prod USA

• 9 I godz.19.00 (3D, dubbing), 22.00 (2D, napisy) •
• 10 - 11 I ; 13 I - 16 I godz.20.00 (3D, napisy) •
• 12 I godz.11.00 (3D, napisy) •
cena biletów: 2D - 14.00 zł, 16.00 zł; 3D - 16.00 zł, 18.00 zł.

MOK OLKUSZ

9.01. godz. 17.00
Michał Masłowski wraz z uczniami IV LO w Olkuszu
„RZEŹ WOŁYŃSKA”
Wykład w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
9.01. ok. godz. 18.00
Wernisaż wystawy malarstwa Barbary Gregorskiej /Dom Kultury/
12.01.2014
OLKUSKI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
godz. 8.30 – odprawa wolontariuszy
12.01.2014 godz. 16.00
WYSTAWA MILITARIÓW
(Umundurowanie, wyposażenie wojskowe historyczne
i współczesne, broń palna historyczna i współczesna sportowa)
Organizatorzy: Małopolskie Stowarzyszenie Strzelców i Kolekcjonerów
Militariów Olkusz, Muzeum Spadochroniarstwa I Wojsk Specjalnych
z Wisły, Klub Strzelecki LOK Lokus Olkusz
12.01.2014 godz. 16.30 –
SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI „GWIAZDKA”,
Występ Ogniska Muzycznego „Żaczek”,
Koncerty zespołów ”Dom Wariatów”, „Jerry`S Fingers”, „Nihility”,
Światełko Do Nieba
15.01. godz. 18.00
SPOTKANIE SEKCJI ASTONOMICZNEJ
16.01.godz. 17.00
Wykład w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
17.01. godz. 10.00
„GWIAZDKA” spektakl teatralny dla dzieci /zespół teatralny MOK/
17.01. GODZ. 17.00
Koncert fortepianowy Szymona Kowalskiego
20.01. GODZ. 12.00
„RACK`OWISKO”
Program profilaktyki nowotworowej dla młodzieży
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza)
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014
w wyniku adaptacji poddasza powstają nowe lokale mieszkalne o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Mieszkanie można nabyć za kredyt z dofinansowaniem udzielony w ramach programu MdM
(mieszkanie dla młodych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

POLICJA
• 19.12. Na „krajówce” zginął pieszy.
Do tragicznego wypadku doszło 19. grudnia 2013 roku około godziny 5.40 na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu. Kierująca fiatem
potrąciła przebiegającego przez jezdnię 64. letniego mężczyznę.
Mieszkaniec Olkusza w wyniku doznanych obrażeń zmarł na
miejscu. Kobieta kierująca fiatem była trzeźwa. Policjanci ustalają
okoliczności i przyczyny wypadku drogowego.
• 19.12. Pożar i śmierć 63. letniego mężczyzny
Około 21.00 zwłoki mężczyzny znaleźli strażacy w domu w Osieku (gmina Olkusz), w którym doszło do pożaru. Strażacy o zdarzeniu natychmiast zawiadomili dyżurnego policji. Na miejscu
przeprowadzono oględziny, w których uczestniczył prokurator. Ze
wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna najprawdopodobniej
zmarł w wyniku zaczadzenia. Co było dokładnie przyczyną śmierci
63.latka wyjaśni dopiero sekcja zwłok.
• 21.12. Kolejne potrącenie w gminie Wolbrom
Około godziny 18.00 na drodze wojewódzkiej w Chełmie, kierująca renaultem potrąciła pieszego. Mężczyzna został przewieziony
do olkuskiego szpitala. Do wypadku doszło prawdopodobnie
w trakcie wymijania się renaulta z innym pojazdem.
• 19.12. Kradzież trakcji kolejowej
Nocą 19 grudnia br. w Bukownie, nieustalona w chwili obecnej
osoba, ukradła około 70 metrów trakcji kolejowej. Przedsiębiorstwo, na szkodę którego dokonano kradzieży, wyceniło wartość
skradzionego mienia na około 2.500 złotych.
• 20.12. Kradzież portfela
20 grudnia br. na targowisku mieszczącym się przy ul. Świętokrzyskiej w Olkuszu skradziono portfel należący do olkuszanina.
Mężczyzna stracił pieniądze oraz dokumenty. Sprawcy kradzieży
cudzego mienia grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

• 20.12. Uszkodzenia samochodów
Trzy samochody zaparkowane na ul. Augustiańskiej w Olkuszu
uszkodzono nocą 20 grudnia br. W mercedesie, oplu oraz roverze
zniszczono lusterka zewnętrzne. Właściciel samochodów szacują
straty,
• 23.12. Kradzież saszetki
Około godziny 10.00, z pomieszczeń biurowych jednej z firm mających siedzibę przy ul. Przemysłowej w Olkuszu, skradziono saszetkę w której znajdowały się dokumenty, karty bankowe oraz pieniądze. Sprawcy kradzieży grozi kara 5 lat pozbawienia wolności.
• 24.12. Włamanie w gminie Bolesław
Na terenie gminy Bolesław włamano się do domu jednorodzinnego. Sprawca otworzył drzwi, wszedł do środka, a następnie ukradł
pieniądze.
• 25.12. Włamanie do skrzynki z gazetami
25 grudnia br. na ul. Bylicy w Olkuszu włamano się do skrzynki
z gazetami znajdującej się przy jednym z kiosków. Sprawca zerwał
kłódkę, a następnie ukradł gazety o wartości kilkuset złotych.
• 31.12. Włamanie w sylwestrową noc
Nocą 31 grudnia 2013 roku włamano się do kilku garaży znajdujących się przy ul. Osieckiej w Olkuszu. Sprawca ukradł m. in.
spawarkę oraz kompresor. Pokrzywdzone osoby oszacowały swoje
straty łącznie na około 3.000 złotych.
• 01.01. Zatrzymany sprawca zniszczenia mienia
Policjanci z Bukowna zatrzymali agresywnego 26-letniego bukowianina, który aby dostać się do jednego z mieszkań zniszczył
drzwi o wartości 3.000 złotych. Do zdarzenia doszło 1 stycznia
br. około godziny 2.45 w jednym z bloków w Bukownie. Sprawca wraz z dwiema kobietami usiłował dostać się do mieszkania
należącego do innego mieszkańca miasta. Aby tego dokonać

zniszczył drzwi o wartości 3.000 złotych. Kiedy znajdował się już
wewnątrz, wraz z jedną z kobiet, groził lokatorowi pozbawieniem
życia. Przybyli na miejsce policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę
zostali przez niego znieważeni oraz naruszył on ich nietykalność
cielesną. Mężczyźnie przedstawiono zarzut wtargnięcia do mieszkania, zniszczenia mienia, kierowania gróźb karalnych, a także
znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej interweniujących policjantów – grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.
Pierwsza z kobiet odpowie wkrótce za naruszenie miru domowego
oraz kierowanie gróźb karalnych – czyny te zagrożone są karą
pozbawienia wolności do dwóch lat. Druga kobieta odpowie za
wtargnięcie do cudzego mieszkania, za co najbliższy rok może
spędzić w więzieniu.
• 24.12. Kradzież portfela
W jednym z olkuskich sklepów skradziono portfel należący do
mieszkańca Zawady (gmina Olkusz). Mężczyzna stracił kartę bankową, pieniądze oraz dokumenty.
• 28.12. Włamanie w Bolesławiu
28 grudnia br. około godziny 15.00 włamano się do peugeota
zaparkowanego na jednej z ulic w Bolesławiu. Z samochodu
skradziono m. in. plecak z dokumentami. Pokrzywdzony szacuje
wysokość poniesionych strat. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Bukowna.

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

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Warsztat mechaniczny:

• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa
samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów

www.maxirent.pl

biuro@maxirent.pl

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

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

KOMUNIKATY
1. Olkuska policja poszukuje świadków kolizji drogowej z 17. grudnia 2013 roku, która miała miejsce w Olkuszu na skrzyżowaniu ulicy K. K. Wielkiego i drogi krajowej nr 94 około godziny 16.20. W zdarzeniu
brał udział VW Passat oraz audi A4 koloru ciemnego. Kierujący audi odjechał z miejsca kolizji. Ewentualni świadkowie proszeni są o kontakt z prowadzącym sprawę, nr. tel. 32-6478-237 lub 997.
2. Olkuska policja poszukuje świadków kolizji drogowej z 12. grudnia 2013 roku, która miała miejsce w Olkuszu na skrzyżowaniu ulicy Zagaje i drogi krajowej nr 94 około godziny 15.30. W zdarzeniu brały
udział dwa fiaty punto. Kierujący fiatem punto w kolorze czerwony odjechał z miejsca w kierunku Olewina. Ewentualni świadkowie proszeni są o kontakt z prowadzącym sprawę, nr. tel. 32-6478-234 lub 997.

NOWO OTWARTY
SKLEP RYBNY
ZAPRASZAMY!!

Przypominamy
o trwającej akcji
„Zima”

Pies szuka domu

W województwie małopolskim od początku października zmarły cztery osoby, których prawdopodobną
przyczyną było wychłodzenie organizmu. Do tych tragicznych zdarzeń doszło w miejscach uczęszczanych i
ogólnie dostępnych (pobocze drogi, ulica osiedlowa,
okolice kościoła).
Dlatego też zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszego powiatu z prośbą o zainteresowanie
się sytuacją ludzi w starszym wieku, mieszkających
samotnie, osób niepełnosprawnych i bezdomnych.
Jeśli nie będziecie Państwo mogli im pomóc osobiście,
poinformujcie o nich ośrodek pomocy społecznej
lub policję. Prosimy o informowanie policji o każdej
zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce,
przystanku, przebywającej w altanie ogrodowej, pustostanie, która mogłaby być narażona na wychłodzenie.
Informacje należy przekazywać na bezpłatny numer
telefonu alarmowego 997.

MAX
Fundacja Dar Serca poszukuje
kochającego domu dla swojego
podopiecznego Maxa.
Max jest młodym ok. 2,5 -letnim
psem, z pięknym stalowym futrem.
Jest bardzo miłym, łagodnym, przytulastym i lgnącym do człowieka
psiakiem. Max uwielbia kontakt
z ludźmi, okazuje dużo serdeczności

i wdzięczność za każdy miły gest.
Max umie chodzić na smyczy,
jest zdyscyplinowany. Nie stwarza
problemów w kontaktach z innymi
psami.
Pies został odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie
umowy adopcyjnej.

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI: 882 180 526

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

1913/1914 – pesymizm/optymizm?
Minęły nam święta Bożego Narodzenia i minął nam 1913 rok.
Rozpoczynający się rok należałoby przywitać z wysoką
dawką optymizmu. Po niezbyt dobrym roku 2013 następuje
kolejny rok w naszym życiu. Szczerze muszę przyznać, że jako
kolekcjoner i amator monet, znaczków, muzyki i podróży –
niewiele miałem okazji w minionym roku by oddać się swym
pasją. Jakiś ten rok był niezbyt udany dla mnie. Zdrowie już
nie to co dawniej, leki oczywiście podrożały. Żywność
oczywiście, jak zawsze podrożała. Stałe opłaty, jak: gaz,
elektryczność, czynsze, woda, ogrzewanie – wszystko poszło
w górę. Emerytury i renty niby się waloryzowały, ale tylko
kilkanaście złotych. Tak więc ubożejemy bez względu na
nasze chęci. Przez ostatnie dwa lata w numizmatyce głęboka
zapaść. Nawet inwestycje w złoto (kogo było na to stać, skoro
NBP obniżył drastycznie nakłady monet) przez ostatnie dwa
lata przyniosły straty. W naszym kraju, podobno jedynym w
Europie nie było kryzysu. Może i tak, ale jakimś cudem znikają
pieniądze z obiegu. Nie mają ich ci biedniejsi i nie mają ich
również ci „bogatsi”. Pytanie zatem bez odpowiedzi, co to jest
kryzys, kiedy byliśmy rok temu w punkcie zero, to czy dwa czy
trzy zera to jest kryzys czy go nie ma ? Nasi politycy uważają,
że go nie ma. I chyba słusznie, bo czy można iść o krok dalej
jak się stoi nad przepaścią – jak mawiał nasz „wielki
przywódca” Władysław Gomółka. Dzisiaj chyba zrozumiałem
jego chrząknięcie, które wydaje mi się było tym samym co
kiedyś zmrużenie oka w telewizyjnej reklamie piwa bezalkoholowego.
Minęły nam święta i Nowy Rok. Jak w wielkim dobrobycie,
mieliśmy długi weekend, a co sprytniejsi – nawet bardzo
długi. Był czas na przemyślenia i ocenę. Mnie już nie rajcuje
alkohol, więc i tę rozrywkę mam z głowy. Rodzina również
pozostała niewielka. Na budowanie nowej w dzisiejszej
rzeczywistości nie bardzo jest ochota, bo kto temu podoła.
Przeglądanie zbiorów o tematyce Bożonarodzeniowej też nie
jest za bardzo radosne. Patrząc na znaczki z krajów z poza

Europy, nasuwa się myśl, że może i na znaczkach są tematy
malowane przez wielkich artystów tego świata, ale kto ze
współczesnych w Afryce, Azji, Ameryce Południowej ma czas
myśleć tymi kategoriami o świętach. W większości krajów
bieda, że aż piszczy, w niektórych niekończąca się wojna. Nie
wszyscy mają dosyć chleba na swoich stołach. Gdzie tu
znaleźć optymizm.
W naszym otoczeniu, jak dwadzieścia lat temu powiewało
trochę optymizmem, tak teraz, wydaje mi się jest go o wiele
mniej. W swojej najbliższej rodzinie widzę jak młodzież
pomimo rodzinnych świąt wybrała emigrację zarobkową. Nie
przyjechali na święta do swoich rodzin, bo żal było jednak
„gorzkich”, ale zawsze to „prawdziwych” pieniędzy. Matki,
siostry, bracia, ojcowie dzielili się opłatkami przy stole ze
łzami w oczach i z myślami gdzieś tam w Niemczech, Belgii,
Holandii, Irlandii czy Francji przy swoich bliskich. Powitanie
Nowego Roku też jakoś smutne i szare. Brak zabawy na rynku,
sztucznych
ogni
zafundowanych
przez
miasto.
Odbudowaliśmy rynek, ale robi to wrażenie jak na filmach
o szlachcie. Zastawa srebrna i złota, ale jakoś w tej zastawie
ubogo. Coś chyba jest nie tak. Coraz więcej w naszym życiu
osobistym ma do powiedzenia „władza”, ale nam przez to
jakoś życie nie bardzo staje się lepsze.
Tak więc z oglądania swoich zbiorów znaczków, monet nic
nie wyszło. Nie bardzo była ochota. Jakieś zabawy w gronie
znajomych też nie bardzo się kleiły. Brak funduszy, a tam
gdzie można by było miło spędzić czas to trzeba mieć
końskie zdrowie. Pozostał sposób kameralny i jedyne co
zawsze się sprawdza – to muzyka. W nieoczekiwany sposób
przed świętami usłyszałem kapelę „Gogol Bordello”. Kłania się
wiek XXI. Postęp techniczny dał nam Internet i dzisiaj świat
stoi przed nami otworem. Szybko poszło zdobycie tych kilku
wspaniałych płyt zespołu. Zespół reprezentujący cygański
punk. Muzyka zbliżona do Bregowić’a, może nawet do
Maleńczuka i Waglewskiego. Jakże jednak inna. Gogol

Bordello to 9-osobowa nowojorska formacja w skład której
wchodzi dwóch Rosjan, pół-Chinka pół-Szkotka, Żyd, Etiopczyk, Ekwadorczyk, Tajka, Amerykanin i jeden Ukrainiec.
Mieszanka tyle nietypowa, co wybuchowa, bowiem muzyka
Gogol Bordello to żywiołowa mieszanka punku i rocka grana
z ukraińskim sznytem.
Gogol Bordello to cygańsko-punkowa grupa z Lower East
Side w Nowym Jorku. Powstała w roku 1999 i znana jest
z „teatralnych” występów. Spora część muzyki inspirowana
jest muzyką cygańską. Na ich płytach słychać akordeon
i skrzypce, a także, czasami, saksofon.
W utworach Maleńczuka czy Waglewskiego słychać trochę
radości życia, ale również nostalgię. Maleńczuk spoważniał,
Waglewski daje przykład swoim synom. Obaj są gigantami
optymizmu życiowego. Niemniej jednak w muzyce Gogol
Bordello, jest „power”. Coś co porywa za serce. Może to
wielonarodowość. Umiejętność współżycia wielu kultur. Brak
wyższości jednej nacji nad drugą. W efekcie słuchając ich
muzyki, da się z optymizmem patrzeć w przyszłość. Może to
o to chodzi w życiu, by wbrew telewizji i prasie, która karmi
nas pesymizmem. Wbrew pazerności prawa, banków
i polityków, wielkich korporacji, wbrew temu że w życiu
codziennym prawie że już nigdzie nie istnieje jakakolwiek
etyka, powinniśmy w przyszłość patrzeć z optymizmem. Bo
chyba to nam da siłę by iść dalej z podniesionym czołem
i wbrew wszelkim przeciwnościom losu. Kilka zdjęć z historii
zespołu da wyobrażenie czytelnikom o ich muzyce,
a zaciekawionych odsyłam do Internetu, gdzie można
znaleźć ich klipy z muzyką „duszy”, takiej „duszy” jaką kiedyś
mieliśmy, a dzisiaj już występuje ona coraz rzadziej. Oby
szybko stało się inaczej. O nowych wydarzeniach w numizmatyce i filatelistyce – następnym razem.
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Reklamy

Sławomir Ostachowski

Alicja Ostachowska

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

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

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

www.torcik.com

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

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

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

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

