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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

(BUDYNEK DWORCA PKP)

TEL. 32 754 60 20

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych
Olkusz , ul. Sikorka 65, tel./fax 32 647 00 35,
kom. 603 463 034, e-mail: eco-dom1@tlen.pl

ECO-DOM

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

tel./fax 32 641 32 00 • kom. 502 261 586

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

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

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH
MAREK SAMOCHODÓW
• SPRZEDAŻ OPON ZIMOWYCH
• ATRAKCYJNE CENY OLEJÓW
I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH,
FILTRÓW

KONKURENCYJNE CENY, WYSOKIE RABATY, GRATISY

PROMOCJA AKUMULATORÓW TOPLA , BOSCH

PROJEKTOWANIE W 3D
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

POLNOX - Dystrybutor Kas i Drukarek Fiskalnych POSNET i NOVITUS
Jesteś Przedsiębiorcą, Prowadzisz szybko rozwijającą się Firmę Zapraszamy do Naszego Salonu. Pomożemy w wyborze Kasy lub
Drukarki Fiskalnej, która będzie najlepiej pasowała do specyfiki
Państwa działalności. Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań
ułatwiających sprzedaż, obsługę klienta oraz prowadzenie
magazynu. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży kas
i drukarek fiskalnych POSNET i NOVITUS pomaga racjonalnie
dopasować urządzenie fiskalne oraz sprzęt komputerowy dla
Państwa potrzeb i możliwości finansowych. Konkurencyjne
ceny, stałe rabaty oraz szybka pomoc serwisowa.
Zakres przygotowania sprzetu fiskalnego obejmuje:
• Programowanie bazy towarowej
• Szkolenie osób prowadzących sprzedaż na urządzeniu
fiskalnym
• Fiskalizację oraz przygotowanie dokumentów do US
• Instalację urządzenia oraz usługi związane z pełnym zakresem
serwisu zainstalowanych urządzeń.

ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi)
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079
www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00, sobota 9.00 ÷ 13.00

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

TECHNOLOGIE BUDOWLANE
• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

ul. Długa 1D
32-300 Olkusz
tel. 508 133 255

Rodaki, ul. Rzeka

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

WiREX

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY

Do każdego
badania
upominek
gratis

K UPON RABATOWY
n a s ło d k o

LODY • K AWA • CIACHO
Z KUPONEM!
KAWA 3 ZŁ, CIASTKO TORTOWE 3 ZŁ
ZAMÓWIENIA NA WYPIEKI DOMOWE

OLKUSZ, UL. FRANCESCO NULLO 23/3
(NAPRZECIWKO EKONOMIKA)

TEL. 792 356 610
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Informacje

PORADY PRAWNE

URLOP NA ŻĄDANIE

Prawo pracownika do urlopu na żądanie wynika z art. 1672
kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Przepis
ten stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie
pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4
dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza
takie żądanie pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
Obowiązujące regulacje prawne
nie wskazują jednoznacznie na
właściwy sposób udzielania urlopu na żądanie. Co do zasady, pracodawca jest związany wnioskiem
o udzielenie urlopu na żądanie zaś
wniosek taki pracownik powinien
zgłosić najpóźniej przed godziną,
od której ma rozpocząć w danym
dniu pracę lub później, jeśli tak
wynika z praktyki stosowanej
w zakładzie. Gdy w zakładzie
brak jest odmiennych uregulowań
odnośnie wnioskowania o urlop
na żądanie, pracownicy powinni
zgłaszać żądanie jego udzielenia
najpóźniej w dniu rozpoczęcia
urlopu i przed godziną rozpoczęcia pracy w danym dniu. Wniosek
nie musi być zgłoszony na piśmie,
gdyż dopuszczalne są różne formy
jego złożenia.
Sąd Najwyższy, odnośnie faktycznego terminu zgłoszenia
żądania o urlop w wyroku z dnia
15 listopada 2006 roku sygn. akt
I PK 128/06, uznał, że: "Wniosek
o udzielenie urlopu «na żądanie»
(art.1672 k.p.) powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak do chwili
przewidywanego rozpoczęcia

pracy przez pracownika według
obowiązującego go rozkładu czasu pracy. Regulamin pracy albo
przyjęta u pracodawcy praktyka
zakładowa (zwyczaj) mogą przewidywać późniejsze zgłoszenie
wniosku o udzielenie urlopu «na
żądanie»".
Stanowisko, iż pracownik powinien wystąpić z wnioskiem przed
terminem rozpoczęcia pracy uzasadnia fakt, iż jest to celowe ze
względu na konieczność zapewnienia normalnej organizacji
pracy oraz ciążący na pracowniku obowiązek dbałości o dobro
zakładu pracy. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że pracownik nie
może rozpocząć urlopu, dopóki
nie uzyska zgody pracodawcy,
gdyż obowiązek udzielenia urlopu
na żądanie nie jest obligatoryjny.
Powyższe potwierdza wyrok
z dnia 28 października 2009 roku
sygn. akt II PK 123/09, w którym
Sąd Najwyższy uznał, iż "(…)
obowiązek udzielenia urlopu »na
żądanie« nie jest bezwzględny,
a pracodawca może odmówić
żądaniu pracownika ze względu
na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący

na ochronę wyjątkowy interes
wymaga obecności pracownika
w pracy".
Należy mieć na uwadze, iż wykorzystanie urlopu na żądanie bez
zgody pracodawcy jest naruszeniem przepisów prawa pracy
i może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem
podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52
§ 1 pkt 1 k.p.
W przypadku, gdy pracodawca, mimo że jest zobowiązany
uwzględnić wniosek pracownika
o urlop na żądanie, z uzasadnionych przyczyn nie będzie miał
praktycznych możliwości jego
udzielenia a odmowa akceptacji
wniosku okaże się nieuzasadniona, to naraża się on na zarzut
wykroczenia przeciwko prawom
pracownika z art. 282 § 1 pkt 2
k.p., zagrożonego grzywną od
1.000 zł do 30.000 zł.

AMERICAN GARAGE
& WARKA-CLUB 66

Opowiem pokrótce o genezie i idei jaka nas napędziła
do działania w Olkuszu, miejscu dobrze zlokalizowanym
komunikacyjnie o ciekawym klimacie .
W Olkuszu jesteśmy od dwóch lat. Prowadzimy rodzinnie
firmę American Garage, zajmującą się starą, amerykańską motoryzacją (americangarage.pl lub na facebooku
można znaleźć więcej informacji). Żyjąc w tym mieście
poznając ludzi nadarzyła się okazja aby przejąć w użytkowanie miejsce, uważane przez wielu za kultowe.
Miejscem tym jest kamienica po dawnym klubie ETCetera, na Rynku w Olkuszu.
Od dwóch miesięcy prowadzimy
w tym miejscu Piwiarnię Warka
i restaurację, i jesteśmy w trakcie
przygotowywania piwnic gdzie
mamy zamiar urzeczywistnić
nasze plany uruchomienia klubu
dla ludzi mających podobne pasje
jak my, i chcących przebywać
i bawić się w miejscu dla ludzi
nie z tej epoki.
600 metrów powierzchni, to dwa
bary, dwie sale taneczne, i kilka
sal typu loża, mogą zainspirować i zaciekawić... To jedyna taka
kamienica na olkuskim Rynku,
która od piwnic, aż po dach
przeznaczona będzie na lokal
gastronomiczno - rozrywkowy.
Tutaj chcemy stworzyć miejsce,
gdzie ludzie z Olkusza, okolic,
i nie tylko będą spędzać czas wolny. To miejsce dla ludzi z duszą
i charakterem, posiadających

pasje podobne do naszych. Taki
przyświeca nam cel, a cechująca
nas pasja, do starych czasów
dodaje nam wiary w nasze marzenia.
Warka-club66 bo tak będzie się
nazywało to miejsce, wkrótce
otworzy swoje drzwi.
Już dzisiaj chcemy serdecznie
zaprosić wszystkich ,dla których miniona epoka jest inspiracją i chcących przeżyć ciekawe
chwile, w klimatach muzycznych

z lat 50, 60, 70 ubiegłego stulecia.
Jednocześnie nie zamykamy
naszych drzwi przed ludźmi, dla
których tamte czasy są obce, i nie
są nimi zainteresowani.
Serdecznie zapraszamy wszystkich na Rynek 27 do odwiedzenia niebanalnego miejsca,
z pewnością jednego z takich
w tym mieście, do których
z chęcią można wracać.

vv Dorota Piotrowska-Kosek

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.

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

JAK PLATFORMA LIKWIDUJE MIEJSCA PRACY

W ostatnich dniach oczy wszystkich Polaków skierowane są na Śląsk. Mieszkańcy naszego regionu w sposób szczególny związani są z tradycjami górniczymi. Niemal w każdej naszej rodzinie mamy osobę, która związana jest z przemysłem wydobywczym. Dlatego tak ważne jest, aby
dokładnie prześledzić.
RZĄDOWY PLAN „NAPRAWY” GÓRNICTWA
W środę 7 stycznia br. rząd przyjął program naprawczy dla Kompanii
Węglowej. Umożliwia on nabycie kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. i przeprowadzenie ich likwidacji. Program
restrukturyzacji KW zakłada zamknięcie aż 4 kopalń węgla kamiennego (Brzeszcze, Pokój, Sośnica-Makoszowy i Bobrek-Centrum)
z jednoczesną likwidacją ponad 11 tysięcy miejsc pracy, przy czym
koszty tych wszystkich działań mają sięgnąć ogromnej kwoty 2,3
mld zł. Wprawdzie 6 tysięcy górników ma być przeniesionych do
pozostałych kopalń Kompanii, a zwolnionych będzie ponad 5,2
tysięcy ludzi, ale dla rynku pracy Śląska, a także części województwa małopolskiego, to prawdziwa katastrofa.
W weekend 10-11 stycznia w Katowicach doszło do spotkania
przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) i tworzonej przez kilku wiceministrów
delegacji rządowej. W trakcie dyskusji doszło do niespotykanej
sytuacji. Związkowców obraził podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Jakub Jaworowski. Stwierdził on, że to
co robią górnicy to „pajacowanie”. Szef górniczej „Solidarności”
Jarosław Grzesik odpowiedział, że nazywanie „pajacowaniem”
tego, że ludzie z narażeniem zdrowia walczą o swoje zakłady
pracy jest skandalem.

Ten sposób komunikowania się prezydenta Komorowskiego z premier Kopacz oznacza wyraźne zdystansowanie się od przedstawionego przez rząd programu likwidacji 4 kopalń. Najbliższe
otoczenie prezydenta Komorowskiego jest coraz bardziej zaniepokojone działaniami rządu Kopacz i jego licznymi wpadkami,
które rykoszetem uderzają w głowę państwa, przygotowującą się
do kampanii wyborczej.
Prezydent Komorowski może coraz bardziej czuć się zaniepokojony sytuacją w górnictwie zwłaszcza, że europoseł Andrzej Duda,
jednocześnie kandydat na prezydenta, zwrócił się do niego z listem,
w którym oczekuje od urzędującej głowy państwa zapowiedzi weta,
jeżeli koalicja Platformy i PSL-u uchwali projekt ustawy restrukturyzacyjnej w kształcie przedłożonym przez rząd.

GÓRNICY NIE ODPUSZCZĄ
W poniedziałek w akcji protestacyjnej w obronie zagrożonych
kopalń wzięło udział blisko 1000 górników. W Kancelarii Prezydenta przy ulicy Wiejskiej odbyło się spotkanie małżonki prezydenta
Anny Komorowskiej oraz prezydenckiej minister Ireny Wóycickiej
z delegacją pracownic kopalni i żon górników.
Delegacja wręczyła petycję skierowaną do prezydenta Bronisława Komorowskiego. - Szanowny panie prezydencie, w imieniu
rodzin górniczych, kobiet pracujących w górnictwie, mieszkańPREZYDENT KOMOROWSKI ZDEZOORIENTOWANY
ców Brzeszcz, Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej i Zabrza, drobnych
Polska Agencja Prasowa w sobotę po południu wydała komuni- przedsiębiorców oraz firm kooperujących z kopalniami zwracamy
kat informujący, że prezydent Bronisław Komorowski nakazał się do Pana z apelem o wsparcie i doprowadzenie do odwołania
szefowi swojej Kancelarii wysłanie listu do premier Ewy Kopacz, decyzji rządu dotyczącej likwidacji kopalń i tysięcy miejsc pracy
zawierającego między innymi oczekiwanie wskazania osoby, która - napisano w apelu.
w trybie pilnym przedstawi głowie państwa stanowisko rządu Związkowcy podkreślają, że w każdej chwili są gotowi do wznowienia
w sprawie programu naprawczego w górnictwie. To zadziwiający rozmów, jednakże pod warunkiem, że tym razem, zamiast obraźliwych
komunikat, ponieważ nowelizacja Ustawy z dnia 7 września 2007 słów, usłyszą konkretne propozycje rozwiązania zaistniałej sytuacji.
r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008- - Górnicy wciąż liczą na porozumienie z rządem, ale mają ocze2015 została już skierowana do Sejmu i będzie to projekt posłów kiwania. Oczekują powrotu do normalności, tak aby rozmowy
Platformy, więc trudno sobie wyobrazić, aby był tajemnicą dla były rzeczowe z pomysłami na górnictwo jako całość - powiedział
urzędników z Kancelarii Prezydenta.
Wacław Czerkawski Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego

Górników w Polsce. Po sobotnich słowach
przedstawiciela rządu należy sądzić, że
zarówno premier Ewie Kopacz, jak i jej
współpracownikom wcale nie zależy na ratowaniu górnictwa, ale
na jego likwidacji.
KOMPANIA JEST „ZBYT DOBRA”
WIĘC NALEŻY JĄ ZAMKNĄĆ – RETORYKA PO
O braku poważnego traktowania rządu ze strony górników z kopalni
Brzeszcze świadczy fakt, że politycy PO nie mieli konkretnych
argumentów, aby wygasić zakład. Strona rządowa zaproponowała
związkowcom, aby przedstawili własne rozwiązania dla kopalni.
Kiedy górnicy udowodnili, że kopalnia Brzeszcze jest perspektywiczna, będzie przynosić zyski i obroni się na rynku, usłyszeli
coś zupełnie kuriozalnego. - Kopalnia jest „zbyt dobra”, by ją
sprzedawać jakiemukolwiek inwestorowi, dlatego... należy ją
zamknąć - stwierdziła delegacja rządowa.
Przewodniczący „Solidarności” kopalni Brzeszcze Stanisław Kłyś
oświadczył, że rządowe argumenty o nierentowności zakładu są
nieuzasadnione. Zaznaczył, że zrozumiałby decyzję gabinetu PO-PSL, gdyby nie fakt, że kopalnia ma złoża gotowe do fedrowania.
Pracownicy zakładu są zdania, że decyzja resortu gospodarki ma
charakter polityczny.
W kopalni węgla w Brzeszczach są największe pokłady metanu
w Europie. W 2013 roku otwarto w niej nowoczesną stację, która
odciąga metan z podziemnych pokładów. Mimo, iż inwestycja
kosztowała ponad 23 miliony złotych, to dzięki niej zakład będzie
mógł zarabiać nawet 40 mln zł rocznie. Przyszłość KWK Brzeszcze
zależy od ponownego uruchomienia pokładu 510, w którym zalega
22 mln ton wysokiej jakości węgla, z którego przez lata słynęła
brzeszczańska kopalnia.
vv Jacek Osuch
Poseł na Sejm RP
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GDY PRACODAWCA NIE PŁACI WYNAGRODZENIA
PRAKTYCZNE PORADY ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM NA DROGĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Uchybienie obowiązkowi terminowej wpłaty wynagrodzenia jest
traktowane, jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków
przez pracodawcę, stanowiące podstawę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
W konsekwencji powstaje uprawnienie do żądania obok zaległego
wynagrodzenia także odszkodowania w wysokości odpowiadającej, co do
zasady, wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia.
Powodzenie postępowania sądowego jest zależne od zachowania
prawidłowego trybu rozwiązania
umowy o pracę. Przede wszystkim pracodawcy należy złożyć na
piśmie rozwiązanie umowy o pracę w trybie przepisu art. 55§11
Kodeksu pracy. Oświadczenie
winno zawierać uzasadnienie,
które w niniejszym przypadku
opierałoby się na wskazaniu okresu za jaki pracownik nie otrzymał
należnego wynagrodzenia. Co
istotne, termin złożenia przedmiotowego oświadczenia, który
należy zachować, wynosi jeden
miesiąc od uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających niniejsze działanie. Zatem
pracownik zachowa tak liczony
termin, jeżeli rozwiąże umowę
w ciągu miesiąca od ostatniej
wypłaty – tj. kiedy stwierdzi, po
raz pierwszy lub kolejny, że nie
otrzymał wynagrodzenia w ustalonym terminie (wyrok Sądu Najwyższy z dnia 8.08.2006r.,sygn.
IPK 54/06).
Wystąpienie na drogę postępowania sądowego nie wiąże się z żadną opłatą sądową, gdy roszczenie
nie jest wyższe niż 50 tys. zł. Po
przekroczeniu tej kwoty opłata
stanowi 5% wartości sporu, nie
mniej jednak niż 30 zł.
Pozew należy sporządzić na
formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (http://bip.ms.gov.pl/pl/
formularze/formularze-pismprocesowych-w-postepowaniucywilnym), jeżeli dochodzona
należność nie przewyższa kwoty
10 tys. zł. W przypadku wyższej
wartości pozew sporządzamy
w zwykłej formie pisemnej.
W treści pozwu należy podać
m.in. wartość przedmiotu sporu. Jest to kwota odpowiadająca
dochodzonej należności głównej
(roszczenia pieniężnego). Zastosowanie przepisu art. 231 Kodek-

su postępowania cywilnego nie
znajduje podstaw prawnych
(wyrok SN z dnia 27.11.2013r.,
sygn. IPZ 16/13). Stosujemy przepis art. 19 Kodeksu postępowania
cywilnego stanowiący o zasadzie
wskazanej powyżej.
Na żądaną należność składa się
kwota brutto zaległego wynagrodzenia wraz z ustawowymi
odsetkami liczonymi od dnia
następnego po dniu określonym jako termin jego płatności. Poparcie dochodzenia kwot
w wysokości brutto znajduje się
m.in. w utartej linii orzeczniczej
wyrażonej przykładowo poprzez
stanowisko Sądu Najwyższego
z dnia 7.08.2001r, sygn. IIIZP
13/01. Nie zmienia to jednak
faktu, że w przepadku wygranej
sprawy pracodawca zapłaci tylko
wynagrodzenie netto, a pozostałą
kwotę przekaże na należne składki. Korzystnym dla pracownika
rozwiązaniem jest możliwości
dochodzenia odsetek ustawowych
z tytuły opóźnień również od tej
części wynagrodzenia, którą pracodawca przeznaczył jako składki na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy (uchwała SN z dn.
19.09.2002r., sygn. IIIPZP 18/02).
W konsekwencji kwota odsetek
ustawowych będzie w wyższej
wysokości jako naliczana od
wynagrodzenia brutto, nie netto.
Odszkodowanie należne na
podstawie przepisu art. 55§11
Kodeksu pracy, jest kolejnym
roszczeniem pracowniczym.
Jego wysokość jest uzależniona
od stażu pracy u danego pracodawcy, a co za tym idzie przysługującego mu okresu wypowiedzenia, bowiem jest to kwota
równoważna wynagrodzeniu za
ten okres. Przy wskazywaniu
okresu wypowiedzenia warto mieć na uwadze, iż jest on
zależny od okresu zatrudnienia

u danego pracodawcy, liczonego
od dnia zawarcia umowy o pracę
do daty jej rozwiązania łącznie
z upływem okresu wypowiedzenia (wyrok SN z dn. 11.05.1999r.,
sygn. IPKN 34/99). Tak więc pracownikowi świadczącemu pracę
przez 2 lata i 11 miesięcy, przysługuje okres wypowiedzenia
równy 3 miesiącom.
Wysokość odszkodowania określana jest zgodnie z zasadami
obowiązującymi przy ustalaniu
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprecyzowanych
w postanowieniach §14-19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997r.
(Dz.U nr 2 poz. 14). Niemniej jednak orzecznictwo nieco koryguje
te zasady. Przykładowo odnosząc
się do pracownika otrzymującego
stałe wynagrodzenie miesięczna, bez dodatków zmiennych,
wystarczy posłużyć się kwotą
wynagrodzenia brutto przy wskazywaniu wartości odszkodowania. Uzasadnienie powyższego
znajduje się w uchwale Sądu
Najwyższego z dnia 9.05.2000r.,
sygn. IIZP 12/00.
Zasądzone przez Sąd odszkodowanie pracownik otrzyma w pełnej wysokości (tj. wynagrodzenia
brutto) jako, że jest kwota wolna
od podatku dochodowego, jak
również nie stanowi podstawy
naliczania składek pobieranych
przez zakład ubezpieczeń społecznych.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
GSM: +48 794 173 444

JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA
„WSZYSCY DLA WSZYSTKICH”

Przełom grudnia i stycznia to wyjątkowy czas, w trakcie którego świąteczny
nastrój łączy się ze szczególną atmosferą akcji charytatywnych organizowanych w tym okresie. Jedną z nich jest doroczny koncert, organizowany
przez olkuskie Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej
”Wszyscy dla Wszystkich”.
Charytatywne koncerty organizowane przez Stowarzyszenie
„Wszyscy dla Wszystkich” na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń organizowanych w Olkuszu. Zawsze cieszą się sporym
zainteresowaniem tych, którzy
chętnie pomagają potrzebującym.
Już 17 stycznia, o godzinie 17:00
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Olkuszu, odbędzie się kolejna
odsłona tego wydarzenia.
Coroczne koncerty organizowane przez stowarzyszenie mają na
celu zbiórkę funduszy na pomoc
potrzebującym. Tegoroczny IX
Koncert Charytatywny "Serce

Dla Młodych" ma na celu zebranie funduszy, które zostaną
przeznaczone na rehabilitację
młodzieży z grupy Teatru Niepełnosprawnych.
Tegoroczny koncert będzie okazją do zaprezentowania całorocznego dorobku dwóch projektów
wspieranych przez olkuskiego
burmistrza i wojewodę małopolskiego. Mowa tutaj o projekcie
„Centrum seniora w integracji
z młodzieżą”, oraz „Teatr Niepełnosprawnych”.
W trakcie koncertu zaprezentowane zostaną dwa spektakle
wyreżyserowane przez Ewę Bryk-

-Nowakowską przy współpracy
z Olgą Śladowską i Mirosławą
Drapacz. Pierwszym z nich
będzie „Pod żyrandol piruetem”,
w którym wezmą udział członkowie grupy Teatru Seniora. Drugi
spektakl nosi tytuł „Szewczyk
Dratewka”. Wystąpią w nim młodzi podopieczni projektu „Teatr
Niepełnosprawnych”. Muzyczną
oprawę stworzą młodzi muzycy
związani ze Stowarzyszeniem.
Tegorocznemu koncertowi towarzyszyć będzie także pewien jubileusz. W tym roku stowarzyszenie
świętuje dziesięciolecie swojego
istnienia. Serdecznie zapraszamy!
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W IMIĘ WYŻSZEJ IDEI

Ostatnio całą Europą wstrząsnął zamach, jakiego dopuściło się dwóch braci
na paryskiej gazecie. Na nowo rozgorzała dyskusja nad problemem islamskiego terroryzmu. Strach zagląda w oczy Francuzów, niepewnych swego
jutra, ale i rzeszy Europejczyków, świadomych zagrożenia jakie niesie za
sobą fundamentalizm, fanatyzm i walka w imię wyższych idei.
Po zamachu sprzed niemal już
czternastu laty na WTC w Nowym
Jorku, potem w Madrycie, Londynie i szeregu „incydentów” jakich
dopuszczali się islamiści na terenie naszej części globu zaczynamy
się zastanawiać czy ksenofobia
i nacjonalizm to naprawdę tak
niemodne pojęcia, odczucia.
Nie można wrzucać wszystkich
wyznawców Allaha do jednego
worka, i w każdym muzułmaninie
upatrywać mordercy. To prawda,
jednak żaden z nich nie ma wypisanych na czole swoich zamiarów
i mamy prawo czuć się zagrożeni.
Wojny ideologiczne, dżihad, walki z imieniem Boga na ustach nie
są wymysłem XXI wieku. Już od
wieków ludzie biją się dla Boga,
za Boga, aby pomścić skierowane
przeciw niemu prawdziwe lub nie
zniewagi. Święte wojny trwają od
wieków i pochłonęły już miliony
ofiar. Jednak co innego czytać
o nich w podręcznikach historii,
co innego oglądać w telewizji,
a zupełnie inaczej stać się ofiarą
jednej z nich.
Nas Polaków na szczęście na razie
omijają krwawe jatki islamskich
fanatyków. Są tacy, którzy twierdzą, że jesteśmy zbyt nieistotni,
mało ważni i oby tak zostało. Jednak nie zapominajmy, że ofiarami padają te kraje, które wtrącają

się w wewnętrzne spory państw
muzułmańskich. Polska też uczestniczyła w wielkiej amerykańsko
– europejskiej krucjacie przeciw
islamskim terrorystom w Afganistanie. Skąd więc pomysł, że
unikniemy zemsty? Fanatyzm
nie zważa na granice i kolor flagi. Jeśli uznają, że nadszedł czas
na prztyczka w nos, na pewno
go dostaniemy. Według naszych
władz, możemy czuć się bezpieczni, granice są szczelne, a służby
przygotowane. Tylko czy na pewno? Jeśli wielka Ameryka się nie
uchroniła, to co my możemy?
Wielkim błędem Europy było szerokie otwarcie ramion na naszych braci
z innych części świata. Wpuszczano wszystkich jak leci nie zważając
na ewentualne zagrożenia. Teraz
muzułmanie stanowią znaczną
część społeczeństwa wielu krajów
Europejskich, żądają coraz szerszych
uprawnień i poszanowania dla swoich idei, wartości, religii, przekonań
lekceważąc przy tym zupełnie idee
i wartości kraju, w którym mieszkają. Wielu spośród zamachowców
to obywatele kraju, który atakują,
tam się urodzili, tam wychowali
i tam atakują. Przesłanie islamskich
fanatyków jest jasne zabić jak najwięcej niewiernych i wywołać jak
największy chaos. Trzeba przyznać
że całkiem nieźle im idzie.

Wobec dalszych działań takich
jak te we Francji, może się okazać
że w siłę urosną organizacje i partie
nacjonalistyczne i ksenofobiczne.
Będzie tak, że obcokrajowcy będą
napiętnowani i wyganiani, że każdy
kto odbiega od normy nie będzie
mógł czuć się bezpiecznie. I chociaż każdy dziś podkreśla, że nie
potępia muzułmanów, tylko islamskich fanatyków i terrorystów, to
należy się obawiać fali nienawiści
skierowanej przeciw wszystkim
wyznawcom Koranu. Smutne to,
ale zawsze kilku niepokornych
psuje opinię całej nacji. Doskonale wiemy jak ciężko było pozbyć
się nam w Europie opinii pijaków
i kombinatorów, chociaż, kto wie
czy w ogóle się udało.
Muzułmanie mieszkający w Europie być może mniej byliby potępiani, gdyby lepiej umieli się przystosować do panujących tu zwyczajów,
gdyby więcej dawali z siebie niż
oczekiwali po innych, gdyby nie
krzyczeli tak głośno o prawie do
religii i własnego wyznania, a bardziej wtopili się w tłum. Wiadomo
przecież: „jeśli wejdziesz między
wrony musisz krakać jak i one.”
vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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OBYWATELSKI OLKUSZ – POSTAW NA ROWER!

Miejska jazd na rowerze staje się coraz popularniejsza. Przemawia za tym kilka faktów. Niezależność od komunikacji miejskiej,
szybkość w dotarciu do celu i dobra kondycja fizyczna. Niestety
rozwój infrastruktury rowerowej dalej pozostawia wiele do życzenia.
Uwagę na ten problem starają się zwrócić mieszkańcy z inicjatywy
„Rowerowy Olkusz”. Aby zmienić ten stan rzeczy postanowili oni zgłosić własne
projekty w ramach propozycji do budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Olkusz.
Inicjatywa Rowerowy Olkusz znana jest głównie z organizowania
Olkuskiej May Krytycznej. A czym
jest Masa Krytyczna? Jest to comiesięczna akcja organizowana przez
nieformalne grupy polegająca na
organizowaniu wspólnych przejazdów rowerzystów przez miasto.
Akcja ta została zapoczątkowana
w USA w 1992 roku. Pierwszym
miastem, w którym została zorganizowana było San Francisco, gdzie
odbywa się do dzisiaj, w każdy
ostatni piątek miesiąca. Happeningi te mają na celu zwrócić uwagę
na potrzeby zmian w miejskiej
infrastrukturze, które poprawiłyby komfort komunikacji w mieście
i ułatwiłyby życie rowerzystom.
Pierwsza Olkuska Masa Krytyczna odbyła się w marcu zeszłego
roku, i od tego czasu organizowana
jest regularnie co miesiąc. Nie jest
to jednak jedyna akcja związana
z rowerami, która realizowana jest
w Olkuszu. W czerwcu zeszłego
rynku na płycie olkuskiego rynku
odbyło się pierwsze Olkuskie Święto Cykliczne. Organizatorzy Masy
Krytycznej jednak nie poprzestali
na tym. W ramach budżetu obywatelskiego zgłosili właśnie swoje
projekty dotyczące infrastruktury
rowerowej w mieście.

Pod szyldem projektu Rowerowy
Olkusz zgłoszone zostały propozycję montażu w Olkuszu niemal
100 stojaków w punktach opracowanych na podstawie propozycji
mieszkańców; 60 stojaków przy
szkołach i bibliotekach oraz 3
samoobsługowych stacji naprawczych. Miałyby się one znaleźć
w obrębie Rynku, rabsztyńskiego
zamku oraz na terenie Skateparku.
„Proponowane stojaki spełniają
wymogi  tzw. standardów rowerowych powszechnych już w większych miastach. Oznacza to, że
pozwalają możliwie najbezpieczniej i wygodniej przypiąć swój
rower. Ponadto stojaki są nie tylko
funkcjonalne, ale te w przestrzeni
miejskiej zaprojektowane zostały
mając na względzie aspekty estetyczne Srebrnego Miasta. Stacje
naprawcze, to polskie urządzenia
umożliwiające dokonanie drobnych
napraw "na miejscu", co pozwala
na kontynuowanie jazdy, rekreacji
czy zabawy bez większych komplikacji. Posłużą nie tylko mieszkańcom, ale i turystom”. – komentuje
Andrzej Wiekiera, pomysłodawca
projektu i lider nieformalnej grupy
Rowerowy Olkusz.
Wszystkich pasjonatów dwóch
kółek oraz tych, którym zależy na

poprawie komunikacji na terenie
Olkusza zachęcamy do głosowania
na projekt numer 13: „Olkusz –
Postawmy (na) rower”. Pełna lista
zadań do Budżetu Obywatelskiego
Olkusza liczy aż 63 pozycje. Głosowanie odbędzie się w dniach od
19 do 30 stycznia 2015. Wszyscy
pełnoletni mieszkańcy (nie jest
wymagane stałe zameldowanie
na terenie gminy) będą mogli
poprzeć 3 wybrane przez siebie
projekty. Głosowanie będzie możliwe w lokalach, pocztowo, bądź
przez Internet. Więcej szczegółów
można znaleźć na stronie: www.
obywatelski.umig.olkusz.pl/.
Budżet obywatelski jest narzędziem, które daje mieszkańcom
bezpośredni wpływ na decyzje
związane z podziałem funduszów
budżetu. Rozwiązanie to ma także
walor edukacyjny, gdyż przyczynia
się do przybliżenia mieszkańcom
mechanizmów, jakie towarzyszą
zarządzaniu lokalnym samorządem. Zachęcam więc do głosowania, gdyż w parę minut będzie
można znacząco zmienić Olkusz
i dać sygnał do rozwoju miasta
przyjaznego mieszkańcom.

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl
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Informacje
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w
Olkuszu
Plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
w Olkuszu oraz dla dzieci mieszkających na
Osiedlu Glinianki
Przebudowa chodników i jezdni oraz wykonanie
miejsc postojowych na osiedlu przy ul.
Sławkowskiej
Remont studni czerpalnej w Niesułowicach wg
opracowanego PT
Położenie nakładki asfaltowej na ul. Pięknej
„W zdrowym ciele, zdrowy duszek” – szkolenie
dzieci do 10-go roku życia w zakresie piłki
nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
mających wpływ na korekcję wad postawy
(Osiedle Słowiki, Pomorzany)
Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko
piłkarskie)
(Osiedle Glinianki, teren starego boiska
sportowego przy SP nr 5 w Olkuszu)
Krzewienie aktywności fizycznej oraz zdrowego
trybu życia wśród mieszkańców sołectw: Osiek,
Zederman, Braciejówka, Gorenice i Podlesie
poprzez organizację zajęć ruchowych
„Lodowisko pod chmurką – na płycie olkuskiego
Rynku”
Rower swoją drogą – projekt budowy pierwszej
ścieżki rowerowej w Olkuszu
(„Dolinka” na Osiedlu Młodych)
Remont fragmentu ulicy Jasnej
Wymiana ogrodzenia działki 192 C Szkoła
Podstawowa w Żuradzie na długości 130 mb,

ZNAMY LISTĘ ZADAŃ DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OLKUSZA
37

63 wnioski Mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego
Olkusza mają szansę na realizację. Dziś odbyło się
16
losowanie kolejności zadań zaproponowanych przez
17
Mieszkańców do realizacji na liście do głosowania. Głos
będzie można oddać na maksymalnie 3 propozycje
18
z 63 zakwalifikowanych. Kolejność na liście drogą losowania dla pierwszych pięciu projektów ustalił Burmistrz
BUDŻET
OBYWATELSKI
OLKUSZA
Miasta i Gminy
Olkusz Roman
Piaśnik. Numery dla
na19
stępnych zadań mieli okazję losować autorzy projektów
LISTA ZADAŃ
20
do Budżetu Obywatelskiego oraz wszyscy chętni. Już
wkrótce lista zadań zostanie uzupełniona o skany wnio21
22
sków Mieszkańców Gminy Olkusz celem przedstawienia szczegółów złożonych projektów.
23

na terenie Szkoły Podstawowej w Zawadzie
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół
szkoły i altany w Witeradowie
Budowa parkingu przy Przychodni
Przeciwgruźliczej – ul. Żuradzka
A)Utwardzenie – nawrót - rondo. Podłoże
piaskowe na końcu drogi asfaltowej ślepej
B)Chodnik – brak pobocza
(Żurada Kolonia III)
Mini siłownia na wolnym powietrzu. Plac zabaw
w Wiśliczce
„Siłownia pod chmurką” - w Parku na
Mickiewicza
Rekultywacja terenu parku na Czarnej Górze
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły
Podstawowej Nr 6 w Olkuszu
Budowa (kontynuacja) oświetlenia ulicznego
drogi dz.ew.gr. nr 162 w Bogucinie Małym
Doposażenie wielofunkcyjnego zielonego
obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej
Nr 10 w Olkuszu
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Podlesie
Remont w budynku świetlicy w Troksie
Wykonanie parkingu wzdłuż drogi, przed
budynkami świetlicy wiejskiej (9 miejsc
postojowych) w miejscowości Podlesie
Remont fragmentu ulicy Nowowiejskiej
Rozbudowa stadionu sportowego w Gorenicach
Remont i modernizacja sali gimnastycznej
(Sala gimnastyczna przy SP Nr 3)
Przebudowa ogrodzenia i dokończenie budowy
monitoringu obiektu sportowego w Bogucinie
Małym
Opracowanie dokumentacji projektowej,
uzyskanie wymaganych przepisami prawa
uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę
sieci oświetlenia ulicznego
(Ul. Skalista, Spacerowa, Jurajska)
Umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczącej
wydarzenia „Krwawej Środy” w Olkuszu podczas
II wojny światowej
(Olkusz, ul. 20 Straconych, przy pomnikach
poległych ofiar)
Dokończenie remontu drogi gminnej w
Sienicznie ul. Słoneczna
Budowa parkingu przy placu zabaw, boisku
wielofunkcyjnym oraz czerwonym szlaku
rowerowym w Zimnodole
Budowa zaplecza parkingowego wraz z układem
komunikacji wewnętrznej przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w
Olkuszu
Plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5
w Olkuszu oraz dla dzieci mieszkających na
Osiedlu Glinianki
Przebudowa chodników i jezdni oraz wykonanie
miejsc postojowych na osiedlu przy ul.
Sławkowskiej
Remont studni czerpalnej w Niesułowicach wg
opracowanego PT
Położenie nakładki asfaltowej na ul. Pięknej
„W zdrowym ciele, zdrowy duszek” – szkolenie
dzieci do 10-go roku życia w zakresie piłki
nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń
mających wpływ na korekcję wad postawy
(Osiedle Słowiki, Pomorzany)
Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko
piłkarskie)
(Osiedle Glinianki, teren starego boiska
sportowego przy SP nr 5 w Olkuszu)
Krzewienie aktywności fizycznej oraz zdrowego
trybu życia wśród mieszkańców sołectw: Osiek,
Zederman, Braciejówka, Gorenice i Podlesie
poprzez organizację zajęć ruchowych
„Lodowisko pod chmurką – na płycie olkuskiego
Rynku”
Rower swoją drogą – projekt budowy pierwszej
ścieżki rowerowej w Olkuszu
(„Dolinka” na Osiedlu Młodych)
Remont fragmentu ulicy Jasnej
Wymiana ogrodzenia działki 192 C Szkoła
Podstawowa w Żuradzie na długości 130 mb,

38

64.000
100.000
73.600

39
40
41

41.000
48.500
100.000
100.000
42.500

42

43

98.876,00

100.000

15.836
99.000
36.000

100.000,00

29.568

44
44.900
24
100.000
Tytuł zadania
Kwota
OSP Żurada – Bramy garażowe
28.200
100.000
45
Aktywnie i zdrowo, na świeżym powietrzu wśród 73.156
25
42.580,00
zieleni w Podlesiu integrujemy wszystkie
pokolenia
46
100.000
26
99.500,00
99.000
3
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią
19.230
47
56 560,00
27
zewnętrzną na osiedlu Pomorzany, stanowisko
do koszykówki (działki nr 268/2, 271/4, 272/6)
100.000
4
Prace prawno-geodezyjne mające na celu
48
Utwardzenie drogi bocznej od ulicy Hardego w
90.000
28
100.000
pozyskanie terenu pod drogi publiczne w
Olkuszu wraz z wykonaniem kanalizacji i
29
91.150
miejscowości Zederman
oświetlenia – etap 1
30
100.000
5
Rozbudowa sieci dróg gminnych w Zawadzie
100.000
68.000
49
Remont i modernizacja pomieszczeń oddziału
100.000
6
Oświetlenie kortów tenisowych (A i B) oraz
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
71.442,00
31
wymiana ogrodzenia (budowa nowego) na
Sienicznie
powyższych kortach zlokalizowanych na OSW
50
Oczyszczenie stawu w Olkuszu przy ul. Nullo 29a 99.000
„Czarna Góra” w Olkuszu
51
Ad arte – czyli Olkuskie spotkania seniorów ze
78.100
11.570
32
90.000
7
Wyrównanie, odwodnienie i wykonanie tarasu
sztuką za złotówkę
pomiędzy garażem a remizą OSP
52
Modernizacja ciągu komunikacyjnego remiza100.000
(Kosmolów)
kościół nr drogi 373 w Zawadzie
40.200
8
Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla
97.500,00
53
Modernizacja i uporządkowanie gospodarki
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z
33
parkingowej w obrębie Szkoły Podstawowej nr 5
2500
elementami gimnastyki korekcyjnej w wodzie
(Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1
w Olkuszu
w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 – kryta
54
Wykonanie alejki asfaltowej w formie pętli wraz 100.000
pływalnia)
z oświetleniem na terenie Parku Rekreacyjno
9
Multimedialnie od juniora do seniora w Szkole
100.000
Krajobrazowego w Olkuszu, służącej do jazdy na
rolkach i do uprawiania innych form aktywności
34
70.000
Podstawowej Nr 10 w Olkuszu
10
Remont budynku w Olkuszu przy ul. Nullo 29a,
50.000
100.000
55
Doposażenie placu zabaw wraz z budową
21.000
35
na dz. nr ew.gr. 2442/4, 1758
bezpiecznej nawierzchni przy Szkole
Podstawowej w Gorenicach
11
Pogłębienie zbiornika wodnego „Pazurek” nr dz. 40.000
47/41 pow. lustra wody 525m2
100.000
56
Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i
36
100.000
młodzieży w wieku 7-16 lat z obszaru Gminy
99.000
12
Bieżnia oraz skocznia lekkoatletyczna
Olkusz
(Teren Gimnazjum Nr 3 oraz IV Liceum
(Sołectwo Osiek – obiekty sportowe LKS Spójnia
Ogólnokształcące, ul. Korczaka 7)
Osiek- Zimnodół-Zawada, sala gimnastyczna
94.720
13
„Olkusz – Postawmy (na) rower” – Rowerowy
37
98.876,00
przy Szkole Podstawowej w Osieku)
Olkusz
100.000
57
„Do Zobaczenia w Olkuszu” – projekt
(Cały teren Gminy Olkusz)
oświetlenia i monitoringu na terenie Dolinki na
14
Remont budynku po byłym przedszkolu oraz
100.000
100.000
38
Osiedlu Młodych w Olkuszu
jego otoczenia na ul. Kosynierów 12, 32-300
58
Modernizacja i remont drogi gminnej
98.438
Olkusz
(Niesułowice ul. Dworska)
15
Modernizacja obiektu rekreacyjno – sportowego 93.000
39
15.836
na terenie Szkoły Podstawowej w Zawadzie
59
Rozbudowy szkoły – adaptacja poddasza pod
100.000
16
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół
64.000
sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im.
40
99.000
szkoły i altany w Witeradowie
Jana Kochanowskiego w Osieku
36.000
41
17
Budowa parkingu przy Przychodni
100.000
60
Organizacja imprez okolicznościowych tj. Dzień
26.500
Przeciwgruźliczej – ul. Żuradzka
Kobiet, Dzień Smerfa – Dzień Rodziny, Andrzejki,
18
A)Utwardzenie – nawrót - rondo. Podłoże
73.600
Mikołajki dla mieszkańców Olkusza
piaskowe na końcu drogi asfaltowej ślepej
61
Budowa chodników i asfaltowych ciągów
98.000
B)Chodnik – brak pobocza
jezdnych przed blokami 12b i 14a – przy ulicy
100.000,00
42
(Żurada Kolonia III)
Krakowskie Przedmieście
19
Mini siłownia na wolnym powietrzu. Plac zabaw 41.000
62
Budowa otwartej siłowni plenerowej przy Szkole 86.000
w Wiśliczce
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w
20
„Siłownia pod chmurką” - w Parku na
48.500
Olkuszu
43
29.568
Mickiewicza
63
Żurada – miejsca postojowe, remont
99.928,00
21
Rekultywacja terenu parku na Czarnej Górze
100.000
istniejących obiektów sportowych
22
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły
100.000
Podstawowej Nr 6 w Olkuszu
44
44.900
23
Budowa (kontynuacja) oświetlenia ulicznego
42.500
drogi dz.ew.gr. nr 162 w Bogucinie Małym
45
100.000
24
Doposażenie wielofunkcyjnego zielonego
100.000
obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej
Nr 10 w Olkuszu
46
100.000
25
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej 42.580,00
47
19.230
w miejscowości Podlesie
26
Remont w budynku świetlicy w Troksie
99.500,00
27
Wykonanie
drogi, przed
560,00
Podobnie
jak w parkingu
latach wzdłuż
ubiegłych,
tak i w tym56roku
Olkusz włączył
się
do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy - dla podtrzymania wysokich standardów leczenia
48
Utwardzenie drogi bocznej od ulicy Hardego w
90.000
budynkami świetlicy wiejskiej (9 miejsc
dzieci na
oddziałach
pediatrycznych
i
onkologicznych
oraz
godnej
opieki
medycznej
seniorów.
W
ubiegłą
niedzielę
od rana na ulicach naszego miasta kwestowało 79. wolonOlkuszu
wraz
z
wykonaniem
kanalizacji
i
postojowych) w miejscowości Podlesie
– etap 1koncerty w sali widowiskowej MDK, a wspólne granie zwieńczyło Światełko do nieba.
28
Remont
fragmentu
ulicy Nowowiejskiej
100.000
tariuszy
ze sztabu
Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Zbiórce tradycyjnieoświetlenia
towarzyszyły
49
Remont i modernizacja pomieszczeń oddziału
68.000
29
Rozbudowa stadionu sportowego w Gorenicach 91.150
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w
30
Remont i modernizacja sali gimnastycznej
100.000
Sienicznie
(Sala gimnastyczna przy SP Nr 3)
50
Oczyszczenie stawu w Olkuszu przy ul. Nullo 29a 99.000
31
Przebudowa ogrodzenia i dokończenie budowy
71.442,00
51
Ad arte – czyli Olkuskie spotkania seniorów ze
78.100
monitoringu obiektu sportowego w Bogucinie
sztuką za złotówkę
Małym
52
Modernizacja ciągu komunikacyjnego remiza100.000
32
Opracowanie dokumentacji projektowej,
11.570
kościół nr drogi 373 w Zawadzie
uzyskanie wymaganych przepisami prawa
53
Modernizacja i uporządkowanie gospodarki
97.500,00
uzgodnień i uzyskanie pozwolenia na budowę
parkingowej w obrębie Szkoły Podstawowej nr 5
sieci oświetlenia ulicznego
w Olkuszu
(Ul. Skalista, Spacerowa, Jurajska)
54
Wykonanie alejki asfaltowej w formie pętli wraz 100.000
33
Umieszczenie tablicy informacyjnej dotyczącej
2500
z oświetleniem na terenie Parku Rekreacyjno
wydarzenia „Krwawej Środy” w Olkuszu podczas
Krajobrazowego w Olkuszu, służącej do jazdy na
II wojny światowej
rolkach i do uprawiania innych form aktywności
(Olkusz, ul. 20 Straconych, przy pomnikach
poległych ofiar)
34
Dokończenie remontu drogi gminnej w
70.000
Sienicznie ul. Słoneczna
35
Budowa parkingu przy placu zabaw, boisku
21.000
wielofunkcyjnym oraz czerwonym szlaku
rowerowym w Zimnodole
36
Budowa zaplecza parkingowego wraz z układem 100.000
Lp.
1
2

XXIII FINAŁ WOŚP W SZTABIE MOK OLKUSZ

Reklamy
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

betony towarowe od B-10 do B-40
betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
betony drogowe i mostowe
betony wg receptury powierzonej
zaprawy budowlane
podsypki stabilizujące

Oferujemy również gamę
prefabrykatów z wibroprasy:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

"Estrich-Specjal" Bis
W ofercie fachowe doradztwo
techniczne z dojazdem
do klienta gratis.

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

tel. 606-753-020, 603-966-442

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
Rok zał. 1951

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13
www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

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 powstały nowe lokale mieszkalne.
Do sprzedaży posiadamy pięć mieszkań wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
powierzchnia mieszkań.: 49,99 m2; 53,35 m2; 63,39 m2; 64,06 m2; 71,33 m2.
Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
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

DO WYNAJĘCIA

POLICJA
• Olkusz. Włamanie do samochodu
Policja ustala sprawcę kradzieży z włamaniem do samochodu, która miała miejsce
10 stycznia 2015 roku w Olkuszu na ulicy
Polnej. Nieustalony do chwili obecnej
sprawca włamał się do VW Golfa, z którego ukradł dokumenty, radioodtwarzacz
i CB radio. Straty oszacowano na około
450 złotych. Włamywaczowi grozi kara
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
• Złodziej laptopa zatrzymany
Policjanci z komisariatu w Bukownie
zatrzymali 26-letniego mężczyznę,
który ukradł laptopa. Do kradzieży doszło 5 stycznia 2015 roku w czytelni
internetowej w jednej z Bibliotek w
Bukownie. Mężczyzna wykorzystał nieuwagę pracującej tam kobiety i ukradł
laptopa o wartości około 1000 złotych.
W wyniku dalszych czynności mundurowi ustalili i zatrzymali 26-latka.
Mieszkaniec Bukowna przyznał się do
kradzieży. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Skradziony laptop wrócił do właścicielki.
• Kolizja drogowa na dk 94
2 stycznia 2015 roku na drodze krajowej
94 na skrzyżowaniu z ulicą Rabsztyńską

w Olkuszu doszło do kolizji drogowej.
Kierujący oplem astrom najechał na tył
fiata punto, który z kolei uderzył w stojącego przed nim forda fusiona. Kierowca
opla - 50 letni mieszkaniec Sosnowca
był nietrzeźwy. Miał ponad dwa promile
alkoholu. Policja zatrzymała mu prawo
jazdy. Teraz mężczyzna odpowie za wykroczenie i przestępstwo.
• Kradzież roweru w Olkuszu
3 stycznia 2015 roku w Olkuszu na ul.
Elizy Orzeszkowej skradziono rower.
Sprawca wszedł na balkon mieszkania
znajdującego się na parterze i skradł rower, który przymocowany był do barierki.
Właściciel oszacował jego starty na około 700 złotych. Obecnie sprawą zajmują
się olkuscy policjanci.
• Sprawca
uszkodzenia
pojazdu
zatrzymany		
2 stycznia 2015 roku policjanci z komendy zatrzymali 23 letniego mieszkańca
Olkusza, który wybił szybę w fiacie punto. Pojazd zaparkowany był przy ulicy
Skalskiej w Olkuszu. Właściciel pojazdu
oszacował starty w wysokości 450 złotych.
Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono
zarzut uszkodzenia mienia. Za powyższy

czyn kodeks karny przewiduje kare pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
• Kradzież dokumentów i pieniędzy w
Bolesławiu		
9 stycznia 2015 roku w jednym z lokali gastronomicznych w Bolesławiu,
nieustalony do chwili obecnej sprawca
wykorzystując nieuwagę mieszkańca Sosnowca ukradł portfel wraz z dokumentami, kartą bankomatową oraz pieniędzmi.
Postępowanie w tej sprawie prowadzą
policjanci z Bukowna.
• Skradziono dwa samochody na osiedlu Młodych		
Do kradzieży dwóch pojazdów, tico i seicento doszło 10 stycznia 2014 roku w
Olkuszu na osiedlu Młodych. Samochody
skradziono z parkingów przy ulicy Baczyńskiego i Tuwima. Jeden z nich, fiat został
odnaleziony ze śladami włamania na ulicy
Sosnowej. Policjanci ustalają okoliczności
i sprawców tej kradzieży z włamaniem.
• Wypadek na torach kolejowych.
41-letnia kobieta została potracona
przez pociąg		
W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 2015
roku około godziny 1.35 na torach ko-

lejowych w pobliżu ul. Brzozowskiej w
Wolbromiu doszło do wypadku. Jadący w
kierunku Olkusza pociąg towarowy potrącił siedzącą na torach kobietę. W wyniku
tego zdarzenia czterdziestojednolatka
straciła nogi. Maszynista był trzeźwy.
Kobietę z ciężkimi obrażeniami ciała
przewieziono do olkuskiego szpitala.
Obecnie trwają czynności zmierzające do
ustalenia wszystkich okoliczności tego
zdarzenia.

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

o powierzchni 30 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!

• Odnaleziono skradzionego fiata
31 grudnia 2014 roku około godziny
16.00 policjanci z komendy odnaleźli
fiata 125p, który został skradziony w
grudniu ubiegłego roku z parkingu przy
ul. Krasińskiego w Olkuszu. Odzyskane
auto trafi do właściciela.

tel. 604-640-687

• Kradzież tablic rejestracyjnych
31 grudnia ktoś ukradł tablice rejestracyjne z samochodu marki Rover. Auto
zaparkowane było przy ul. Żeromskiego
w Olkuszu. Sprawą zajmują się olkuscy
policjanci.

"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. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

Małgorzata Poznańska
tel. 696-052-702;
email:
mpoznanska1@vp.pl

-

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

ZAPRASZAMY
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI
W PROMOCYJNEJ CENIE

www.twoje-ori.olkusz.pl

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814
DO SPRZEDANIA działka budowlana o pow. 700 m kw.
w Nowej Górze (gm. Krzeszowice), 3 km od Lgoty.
Wszystkie media w drodze przy działce.
Cena: 44 tys. PLN.
DO SPRZEDANIA mieszkanie na krakowskich Bielanach.
Ponad 47 m kw. (dwa pokoje z kuchnią)
plus piwnica i niewielki ogródek.
Cena 240 tys. PLN.
DO SPRZEDANIA drewniany dom 110 m kw.
na widokowej działce 8 a w Czernej.
Stan surowy z dachem,
rozprowadzona instalacja elektryczna,
środek częściowo wykończony płytami regips.
Cena: 175 tys. PLN.

WIĘCEJ OFERT NA:

www.gwarek-nieruchomosci.pl

tel. 796-351-499 biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

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

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2000 zł
- 2150 zł

1,9 m
2,2 m
2,5 m
2,8 m

- 2300 zł
- 2450 zł
- 2550 zł
- 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

7
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

WYKORZYSTUJEMY NASZ POTENCJAŁ!

Poniedziałek zaczyna nowy tydzień, i tak blisko od 60 lat, wczesnym rankiem wyjeżdżają w miasto
samochody pogotowia wodociągowego i kanalizacyjnego. Baza przy ulicy Kluczewskiej tętni życiem,
a wszystko po to, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców.
Proza życia, warunkowana przez takie elementy jak woda
i kanalizacja, determinuje pracowników wodociągów
olkuskich do rzetelnego wykonywania pracy. Awarie,
rozmrażanie przyłączy, budowa sieci i przyłączy, to tam
wykorzystywany jest nasz specjalistyczny sprzęt. Fabryka
wody przy Kopalni Olkusz i dwie oczyszczalnie ścieków
w Olkuszu i Bukownie – to tam nasi pracownicy pełnią
nieprzerwany
24 godzinny dozór, to także laboratorium, które w trosce
o zdrowie mieszkańców kontroluje, jakość wody i ścieków, dla zapewnienia prawidłowości procesów technologicznych. Ale to nie wszystko… PWiK Sp. z o.o. jest
firma strategiczną, powołaną przez lokalne samorządy,
przez co warunkuje lokalny rozwój. Tylko takie firmy
jak nasza, charakteryzujące się stabilnością finansową,
posiadające kapitał
i wykwalifikowaną kadrę, mogą stać się konkurencyjne
w staraniach o środki na nowe inwestycje. Idąc dalej,
mogą udźwignąć proces realizacyjny, rozliczyć inwestycje
i osiągnąć deklarowany efekt ekologiczny.
Realizując misję firmy, nie skupiamy się jednie na bieżącej działalności. Patrząc w przyszłość sięgnęliśmy po
środki finansowe z Unii Europejskiej, aby zrealizować
nasz Projekt: „Porządkowanie gospodarki ściekowej
w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz,
Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko 2007 – 2013 było dla nas priorytetem.
Umowa o dofinansowanie Projektu podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej nr POIS.01.01.00-00-210/10-00 z dnia 02.11.2011
r., była spełnieniem wspólnych dążeń Gmin: Olkusz,
Bukowno, Bolesław, Klucze i wodociągów olkuskich.
Prowadząc ciągłą kontrolę finansowania projektu i oceniając realnie możliwość udźwignięcia finansowania
Projektu, sięgnęliśmy po kolejne środki. Rozszerzaliśmy
zakres rzeczowy Projektu trzykrotnie, podpisując kolejne
aneksy do umowy o dofinansowanie, w kwietniu 2013
i 2014 oraz w styczniu 2015 roku.
Powodzenie wnioskowania i uzyskanie środków unijnych, uzależnione było nie tylko od dobrego rozeznania
potrzeb i prawidłowej ich argumentacji, ale również od
kondycji finansowej firmy. Jak należy zauważyć jesteśmy
wiarygodnym klientem dla banku, który udzielił nam:
1. kredytu komercyjnego (3,81 % źródeł finansowania
Projektu)
2. wsparcia finansowego w formie emisji obligacji (16,20
% źródeł finansowania Projektu).
Ponadto dysponujemy środkami własnymi pochodzącymi
z amortyzacji (20,91 % źródeł finansowania Projektu).
Jesteśmy również poważnym partnerem dla NFOŚiGW
w Warszawie, co potwierdza uzyskanie zgody na dopłaty
do wykupu obligacji.

Realizacja Projektu to:
Uporządkowanie gospodarki ściekowej:
• Budowa 66,9 km sieci kanalizacji sanitarnej,
• Modernizacja 2,6 km sieci kanalizacji sanitarnej,
• Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu,
• Przebudowa 48,19 km sieci wodociągowej,
Budowa nowego systemu zaopatrzenia w wodę:
• Budowa ujęć studziennych – 2 szt.,
• Modernizacja istniejących ujęć studziennych – 2 szt.,
• Budowa 18,3 km sieci wodociągowej.
Proszę zwrócić uwagę, iż dzięki mobilizacji wszystkich
sił, tak potężny zakres rzeczowy zostanie zrealizowany
przez PWiK Sp. z o.o. w ciągu trzech lat. Prócz tego,
wodociągi olkuskie realizują inwestycje odtworzeniowo
– modernizacyjne na eksploatowanym majątku komunalnym, przeznaczając na ten cel, co rocznie ok. 3 mln zł.
Są to inwestycje ujęte w panie wieloletnim obejmującym
teren czterech jednostek samorządu terytorialnego. Zadania tego planu są uzgadniane z Gminami – Wspólnikami
Spółki i uwzględniają lokalne potrzeby.
Zapraszamy do czytania na stronie internetowej, w zakładce „O NAS”, cyklu informacji o Przedsiębiorstwie,
specjalnie dla Państwa przygotowanych na rok 2015..

CZY SZTUKA MOŻE MIEĆ TWARZ CHARLIE HEBDO?

Barbarzyński akt terroru jaki miał ostatnio miejsce we Francji, skłonił mnie do podjęcia bardzo trudnego tematu, nad którym zastanawiam się nie od
dziś. Temat ten to: granice sztuki. Czy takie istnieją? Czy powinny istnieć? Kwestia ta jest podejmowana przez najtęższe głowy świata i nikt nie ma
idealnej recepty na to, by uszanować wolność wypowiadania się artysty oraz ochronić adresata od zranienia indywidualnych uczuć.
Twórcy często poruszają się w strefach niezwykle drażliwych. Religia,
seksualność, starość, polityka, rodzicielstwo to prawdziwe pola minowe
dla artysty. Trzeba być niezwykle empatycznym, uważnym i elastycznym by
nie ośmieszyć kogoś, nie wyszydzić, nie urazić. Wątpliwości budzi jednak
pytanie: czy sztuka ma być taka ostrożna, grzeczna, poprawna politycznie?
Czy to nie artyści mieli od wieków za zadanie obnażać absurdy tego świata?
Czy nie literaci i malarze między słowami przemycali krytykę władców,
ustrojów, kościoła? Czy Mikołaj Rej nie ujawniał chorób toczących renesansowe społeczeństwo w swej „Krótkiej rozprawie między Panem, Wójtem
a Plebanem”? A czy „Monachomachia” Krasickiego nie była obrazoburcza?
Takich przykładów można w polskiej historii wskazać wiele.
Dzisiaj artyści przekraczają kolejne granice. Można coraz więcej, coraz
dosadniej. Nie ma już żadnej świętości nietykalnej. Można obśmiać wszystko
a kolejne tabu przestają istnieć. Szybkość obiegu informacji wyeliminowała
możliwość całkowitej cenzury. Nawet jeżeli pomnik z radzieckim żołnierzem
gwałcącym kobietę zostanie usunięty, to zdjęcia obiegną internet i media
docierając do milionów odbiorców(„Komm frau”, Jerzy Bohdan Szumczyk).
Jak więc należy przyjmować taką gorszącą sztukę? Jak mamy się zachować widząc swego Boga upodlonego przez rysownika karykaturzystę?
Krzyczeć? Walczyć? Iść na krucjatę medialną? Może wzruszyć ramionami
z politowaniem? A może spróbować zrozumieć co artysta chciał przekazać.
W Polsce Muzułmanie to zdecydowana mniejszość. Problem wielokulturowości i wielowyznaniowości nie istnieje na taką skalę jak we Francji, Holandii
czy Anglii. Mimo to sporów i skandali ze sztuką w roli głównej nie brakuje.
Dominującym tematem jest religia katolicka, oraz seksualność ale pojawiają
się i skandale związane z nazizmem, holokaustem i II wojną światową.

Do najgłośniejszych skandali należy instalacja autorstwa Doroty Nieznalskiej, która na krzyżu ukazała męskie genitalia w instalacji zatytułowanej
„Pasja”. Artystka została oskarżona o obrazę uczuć religijnych. Po burzliwym

procesie skazano Ją na sześć miesięcy ograniczenia wolności, polegającej
na wykonywaniu prac społecznych. Sąd kolejnej instancji uniewinnił Nieznalską dopiero po ośmiu latach od wybuchu skandalu. Dla wielu nadal
pozostała największą obrazoburczynią.
W mediach głośno było o wystawie „Naziści” Piotra Uklańskiego, przedstawiającej fotosy aktorów którzy wcielali się w rolę nazistów. Rozgłos
przyniosło wkroczenie i częściowa dewastacja wystawy przez aktora Daniela
Olbrychskiego, którego zdjęcie również tam widniało.
„Lego, obóz koncentracyjny” - to praca, która wywołała jeden z największych skandali lat 90. i przyniosła światowy rozgłos jej twórcy Zbigniewowi Liberze. Zestaw klocków z którego można zbudować obóz zagłady
wywoływał w Polsce oburzenie, autorowi zarzucano brak poszanowania
śmierci ludzi, którzy zginęli w takich miejscach.

Instalacja, która na stałe wpisała się już w krajobraz Warszawy oraz
wszelkich zadym stołecznych to oczywiście „Tęcza” Julity Wójcik. Praca
jest podpalana, dewastowana i ciągle krytykowana. Stała się miejscem
newralgicznym dla zwolenników wolności seksualnych oraz konserwatystów
i skrajnych narodowców, którzy pragną zdemontowania symbolu liberalizmu.

Prac które szokowały jest więcej. Każda z nich dotyka sfer intymnych
takich jak religia, płeć, śmierć. Sztuka ta jest bezkompromisowa, często
łamie przyjęte kanony. Autorzy doznają odrzucenia przez społeczeństwo.
Przykre jest jednak to, że często nie zastanawiamy się co mówi dana praca.
Obóz koncentracyjny z klocków miał zwrócić uwagę na to jak holokaust
został strywializowany przez kulturę pop, jak ta ogromna tragedia służy
zabawie mas np. w filmach. Podobnie było z wystawą „Naziści” w której
autor zwraca uwagę jak film kształtuje nasze postrzeganie. Jak heroizuje
postacie które w rzeczywistości wzbudzałyby nasze potępienie i odrazę.
Sztuka często nie ma na celu obrażać ale zwracać uwagę na problem.
Szokująca forma jest tylko środkiem do osiągnięcia celu.
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Czy artyście wolno więc wszystko? Pytanie chyba nigdy
nie pozostanie zamknięte. Uważam jednak, że wolność wypowiedzi artystycznej powinna być uszanowana. Artysta ma prawo się wyrazić, jednak to
on ponosi odpowiedzialność i ryzyko, że może kogoś skrzywdzić. Sam musi
sobie odpowiedzieć na pytanie czy sumienie pozwala mu coś opublikować.
Twórca musi wyważyć czy cel jaki chce osiągnąć, treść przekazywana jest
tak istotna, że może dla niej urazić np. miliony katolików. Zawsze istnieje
ryzyko, że ktoś będzie szokował drastycznym przedstawieniem drażliwego tematu tylko po to by wywołać szum medialny i zyskać sławę. Każdy
artysta musi liczyć się z tym, że prędzej czy później wartość jego sztuki
zostanie zweryfikowana i to czy przetrwa próbę czasu, zależy od tego czy
za szokującą formą podąża głębsza treść. Jeśli artysta w imię swojej sztuki
jest gotowy ponieść ryzyko wykluczenia społecznego, to chyba warto
poświęcić chwilę na zastanowienie się, co miał do powiedzenia.

Przypadek francuski jest skrajny. Wszyscy potępiamy okrutną egzekucję
dziennikarzy. Warto jednak zastanowić się, czy sami nie wydaliśmy na
kogoś pochopnie wyroku za wyrażenie poglądów.

Widząc w telewizji ludzi z napisami Je suis Charlie Hebdo ( Jestem
Charlie Hebdo) sama zastanawiałam się nad tym, czy mogłabym utożsamić się z tak kontrowersyjnymi artystami, którzy niewątpliwie igrali
z ogniem. Wiedząc o fanatycznych ugrupowaniach, którym nie podoba się
ich skrajnie bezkompromisowa forma wypowiedzi, publicyści nie łagodzili
swojego stylu przedstawiania ikon religijnych i kulturowych. Obśmiewali
Mahometa, Trójcę Świętą, papieża itp. Doszłam do wniosku, że choć nie
podpisałabym się pod ich rysunkami, to mimo wszystko jestem Charlie,
ponieważ słowo i obraz to jedyna humanitarna forma walki. Kiedy umrze
słowo pozostanie już tylko terror..

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 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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Kompra

tanio • szybko • solidnie

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

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów • ZUS • Rejestry VAT
• Szkolenia BHP przez ﬁrmę z uprawnieniami
• Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw • Ryczałt • Zeznania roczne • Zwrot VAT za materiały budowlane

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097
ZAPEWNIAMY NAJNIŻSZE CENY:
• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH MAREK
• AKUMULATORÓW
• FILTRÓW
• OLEJÓW
• AKCESORII SAMOCHODOWYCH
SPRAWDŹ NAS:

tel. 511 330 636
HURTOWNIA
MOTORYZACYJNA
www.motoexpert.olkusz.pl

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej
tel. 698 941 921

GABINET LOGOPEDYCZNY
mgr Ewa Kania
pedagog logopeda
tel. 512 301 127
Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

motoexpertshop@gmail.com
32-300 Olkusz, ul. Al. 1000-lecia 1
(stara baza PKS)

Czynne:
pn - pt 800-1800, so 900 - 1400

BADANIA
PSYCHOLOGICZNE
KIEROWCÓW

oraz w zakresie psychologii pracy

W WOLBROMIU

Centrum usług i badań psychologicznych
SPEKTRUM

ul. Krakowska 22
(obok kancelarii notarialnej)

Rejestracja: 663 608 398

