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• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021 KO
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D
Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa gratis!
Zapraszamy do współpracy!

HURTOWNIA

Olkusz, Al. 1000-lecia
gamexolkusz@poczta.fm
tel.  32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79 

OFERUJEMY:
• pasty BHP, mydła 
• chemia gospodarcza 
• kosmetyki 
• profesjonalne środki czystości 
• rajstopy 
• papier toaletowy 
• ręczniki ZZ 
• ręczniki przemysłowe

Hurtownia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 794-058-803
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00

SElectronic
Centrum Diagnostyki Samochodów

Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian

505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

POMOC DROGOWA
tel. 506 717 347
Tomasz Krawczyk
ul. Krasińskiego 8/21, Olkusz 32-300
NIP: 637 209 86 36
www.champion.euroadres.pl

24 h
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Kredyt do

150.000 zl
Kredyt do

150.000 zł

Kredyt 2000

bez BIK-u
Kredyt 2000

bez BIK-u

infolinia:

801 800 107

604 910 091

www.kredyty-chwilówki.pl

Wolbrom,

ul. Krakowska 44

tel: 32/611 08 34

kom: 698 686 482
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Kobiet

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, tel. 32 754 56 70
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POLITYKA Wieści z Sejmu RPFELIETON Widziane okiem prawicowca

Wielkie niewiadome w sprawie szybkiej koleiPOGARDA
stała się codziennością

 Zamrożenie prac dotyczących 
rozbudowy i modernizacji linii 
kolejowej do 2030 roku rodzi 
ogromne problemy w samorzą-
dach. W Olkuszu władze miasta 
zamierzały sprzedać swoje tere-
ny, aby na nowo przekształco-
nych działkach powstało osiedle 
mieszkaniowe. Po informacji, że 
przez środek tego terenu będzie 
przebiegała linia szybkiej kolei, 
samorządowcy wycofali się z 
pomysłu zbycia gruntu, przy 
okazji tracąc spore - a zaplano-
wane dużo wcześniej wpływy 
do budżetu. – Jeszcze większe 
problemy mają okoliczni miesz-
kańcy. Wielu z nich za oszczę-
dzane latami środki planowało 
wybudować domy. Kupili nawet 
działki. Tymczasem planowana 
linia KDP biegnie przez środek 
co prawda niezabudowanego, 
ale przeznaczonego w planach 
zagospodarowania przestrzen-
nego pod budownictwo miesz-
kalne terenu. Mieszkańcy stoją 
przed dylematem: czy mogą 
wybudować dom za oszczęd-
ności całego życia, który być 
może za 15-20 lat trzeba będzie 
wyburzyć – twierdzi poseł Jacek 
Osuch. Parlamentarzysta pytał 
więc Ministra Transportu czy 
właściciele gruntów (zarów-

no samorządy, jak i podmioty 
prywatne) powinni pozostawić 
rezerwę terenu na potrzeby przy-
szłej linii KDP, czy też mogą w 
tym miejscu planować dowol-
ne inwestycje, w tym budynki 
mieszkalne? Posła PiS zaintere-
sowało także, czy po ewentual-
nym wznowieniu prac przy KDP 
w 2030 r. wykonywane dla tego 
odcinka studium wykonalności 
może być aktualne, czy też trasa 
projektowanej linii będzie traso-
wana od początku. Jacek Osuch 
chciał dowiedzieć się także, 
czy po niedawnej wypowiedzi 
Ministra Transportu Sławomi-
ra Nowaka zasadne jest konty-
nuowanie pracy przy studium 
wykonalności dla modernizacji 
do 300 km/h odcinka Grodzisk - 
Zebrzydowice/Zwardoń poprzez 
budowę nowego odcinka Nakło 
- Sucha - Katowice - Kraków? 
Odpowiedź ministra odpowie-
dzialnego za kwestie kolejowe 
zdziwiła posła. - W ramach 
projektu (…) realizowane jest 
studium wykonalności dla 
modernizacji istniejących linii 
obejmujące, m.in.: wykonanie 
dokumentacji geodezyjnej i 
koncepcyjno-przestrzennej 
dla przedsięwzięcia, badania 
geologiczne i geotechniczne, 

decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach, ustalenie 
lokalizacji linii. Celem jest 
opracowanie rozwiązań prze-
strzennych i technicznych dla 
inwestycji, które pozwolą na 
wypracowanie zakresu rze-
czowego modernizacji lub 
budowy, oszacowanie nakła-
dów finansowych na realizacje 
przedsięwzięcia, przygotowa-
nie materiałów przetargowych, 
uzyskanie decyzji środowisko-
wych i lokalizacyjnych. Pozwoli 
to na stworzenie szybkich połą-
czeń na południowej części linii 
E65, jak i dla całego korytarza 
komunikacyjnego wraz z pół-
nocną częścią – objętą prowa-
dzoną obecnie modernizacją 
– linii E65. Wskazanie wyboru 
najkorzystniejszej opcji reali-
zacyjnej będzie możliwe po 
zakończeniu 2 prac studial-
nych. W związku z trwającymi 
pracami nad studium wyko-
nalności ostateczne decyzje i 
wskazania co do rezerwacji 
terenów pod przyszłą inwesty-
cję będą mogły zostać podjęte 
dopiero po sfinalizowaniu prac 
studialnych – przekonywał mini-
ster Massel. Poseł Osuch taką 
formą odpowiedzi jest zdziwiony. 
Dlaczego? Bo to przedstawicie-

le PKP PLK oraz konsorcjum 
wykonującego prace studialne 
niedawno spotkali się z samorzą-
dowcami w Olkuszu i wskazali 
niemal dokładny przebieg plano-
wanej trasy. - Teraz sytuacja jest 
patowa,. Ministerstwo udaje, 
że nic się nie stało, tymczasem 
grube pieniądze straciły samo-
rządy i właściciele gruntów. Kto 
kupi działkę budowlaną, po 
której być może za 20 lat ma 
przebiegać linia Kolei Dużych 
Prędkości?  Mieszkańcy oraz 
samorządy zostały poniekąd 
oszukane przez Ministra – pod-
kreśla poseł Osuch.

Przed wyborami Platforma 
obiecywała Polakom szybką 
kolej, zmodernizowane drogi. 
Po wyborach okazało się, że nie 
będzie ani dróg ani kolei. Przy-
najmniej przez najbliższe 20 lat. 
Czy w nagrodę będziemy musieli 
pracować do 67 roku? 

Wiem, że bez przyzwolenia 
rządu i osobiście premiera, dla 
którego, jak onegdaj stwier-
dził publicznie, ,,polskość, 
to nienormalność” odmowa 
udzielenia zgody na cyfryza-
cję telewizji Trwam, byłaby 
niemożliwa. Władza boi się 
tej telewizji, bo nie ma na nią 
wpływu. Dla tego premiera 
i tego rządu takie pojęcia-sym-
bole, jak patriotyzm, ojczyzna, 
wiara są powodem do wstydu. 
Ta władza jest oderwana od 
społeczeństwa…

Oglądam transmisję sejmo-
wą: ileż buty i zwykłego cham-
stwa w zachowaniu i wypo-
wiedziach przedstawicieli 
władzy… Mamy większość, 
a zatem niewygodne pytanie 
poddajemy pod głosowanie: na 
protesty przedstawicieli opo-
zycji – ironiczne komentarze, 
pukanie się w czoło, uśmiesz-
ki politowania… Dlatego mój 
apel do reprezentantów prawej 
strony: nie proście o nic tych 
szubrawców, żądajcie!!! To nie 

oni decydują o tym, co kto ma 
oglądać! O tym decyduje tele-
widz, trzymający w dłoniach 
pilota. To nie my jesteśmy oblę-
żoną twierdzą, to oni! Trak-
towanie katolików, jak ludzi 
gorszej kategorii, moherów, 
ciemniaków jest próbą znisz-
czenia narodowej tożsamości. 
Polska staje się krajem, gdzie 
najwyższe wartości tracą war-
tość. Przecież wierzę - bo chcą 
wierzyć, słucham i oglądam - 
gdyż chcę oglądać! Nikt mnie 
do niczego nie zmusza! Radio 
Maryja i telewizja Trwam 
funkcjonują, bo mają słuchaczy 
i widownię. I nie są to ludzie 
gorszej kategorii… Co prawda 
biedniejsi od rządzących i cele-
brytów, ale mający po swojej 
stronie ludzi mądrych!

Rządzących nie trzeba pro-
sić… To my pokażemy im siłę… 
A drwiący uśmieszek zamieni-
my w strach… To my jesteśmy 
bielą po stronie czerni…

Łukasz Kmitaprawicowiec 

Pomimo zamrożenia do 2030 roku prac związanych z budową w Polsce Kolei 
Dużych Prędkości, samorządowcy i właściciele gruntów, przez które miała prze-
biegać planowana linia nie uzyskali odpowiedzi, czy wskazane pierwotnie tereny 
powinny zostać pozostawione jako rezerwa pod planowaną inwestycję? Poseł 
Jacek Osuch, który skierował w tej sprawie interpelacje do Ministerstwa Transportu 
nie kryje zdziwienia taką formą odpowiedzi.

Obserwuję konflikt między władzą, a przedstawicielami 
wierzącej części społeczeństwa, skupionymi wokół 
rozgłośni Radia Maryja i telewizji Trwam. Dotyczy on 
kwestii przydzielenia koncesji nadawania programów na 
platformie cyfrowej. Myślałem, że ta władza w niczym, 
co się ociera o podłość mnie już nie zaskoczy. A jednak: 
takiej arogancji i buty, lekceważenia i pogardy, którą 
pokazała w ostatnich dniach – jeszcze nie widziałem…

Powiatowy serwis informacyjny
Budowa zintegrowanego systemu  

informacji przestrzennej dla Powiatu OlkuskiegoJAK SKUTECZNIE PROMOWAĆ?
Projekt jest realizowany przez Powiat Olkuski w latach 2010 – 2012. Wartość inwestycji, 
określona w dokumentacji aplikacyjnej, wynosi 2 712 323,40 PLN i sfinansowana zostanie 
z dwóch źródeł: z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości 2 006 330,56 
PLN oraz ze środków własnych Powiatu Olkuskiego i Gmin Partnerów projektu (Bolesław, 
Bukowno, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) w wysokości 681 584,21 PLN. 

O sposobach promocji powiatu rozmawiano w olkuskim Starostwie 16 lutego 2012 roku. W tej właśnie sprawie 
pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Promocji spotkali się z przedstawicielami władz i ośrodków kultury 
wszystkich gmin Powiatu Olkuskiego. W spotkaniu aktywnie uczestniczył starosta olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski. 

Wszelkie działania w ramach projektu mają za zadanie podniesienie potencjału technologicznego 
(informatycznego) w zakresie wykonywania zadań własnych Gmin i Powiatu, a także współpracę 
z obywatelami, podmiotami życia społecznego i gospodarczego oraz lepszą ich obsługę przy rów-
noczesnym zapewnieniu swobodnego dostępu do informacji i świadczenia usług publicznych drogą 
elektroniczną. Tym samym minimalizowane ma być zjawisko „wykluczenia cyfrowego”.

Celem głównym projektu jest zbudowanie i przekazanie do codziennego wykorzystywania Zinte-
growanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego. System ten ma gromadzić, 
przetwarzać oraz udostępniać odbiorcom ze sfery wewnętrznej administracji Powiatu i Gmin oraz 
jednostkom spoza tej sfery kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane o przestrzeni geograficznej 
i jej zagospodarowaniu dla usprawnienia procesów decyzyjnych i dostarczania elektronicznych 
usług administracyjnych.

Szczegółowymi, bezpośrednimi celami projektu są:
• poszerzenie ilościowe oferty usług publicznych, świadczonych przez JST drogą elektroniczną,
• podniesienie jakości usług publicznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich świadczenia, 
• zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych w wykonywaniu zadań,
• podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, przede wszystkim informacyjnymi, 

Powiatu i Gmin,
• podniesienie efektywności procesów decyzyjnych wraz ze skróceniem czasu realizacji procedur,
• usprawnienie obsługi mieszkańców Powiatu poprzez zapewnienie im dostępu do zasobów informa-

cyjnych Starostwa i Gmin oraz współpracujących z nimi jednostek, 
• ułatwienie i usprawnienie komunikacji pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminami w zakresie 

realizacji ich zadań poprzez zapewnienie stałego dostępu drogą elektroniczną (online) do zasobów 
tam zgromadzonych, 

• promocja Powiatu i Gmin.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I: „Warunki 
dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”, Działanie 1.2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”.

W dzisiejszym świecie, aby zaistnieć, trzeba umieć się 
pokazać. Chcąc przyciągnąć czy to inwestorów, czy zwykłych 
turystów, czy po prostu zainteresowanie mediów, musimy 
promować swój powiat, swoją gminę poza ich granicami. Suk-
cesy gospodarcze, atrakcje turystyczne, a także co ciekawsze 
wydarzenia sportowe i kulturalne – oto nasze lokalne atuty, 
którymi można i należy się chwalić. Ja to robić skutecznie 
– to temat dyskusji, która toczyła się w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego. 

W najbliższym czasie Starostwo planuje rozpocząć wyda-
wanie nowego czasopisma w miejsce nieistniejącej już „Ziemi 
Olkuskiej”. Ma to być kwartalnik, a jego tematyka obejmie 
lokalne życie społeczne, kulturę, sport, turystykę itp. Ów 
przyszły periodyk był głównym tematem rozmów. Ma on 
bowiem powstawać we współpracy z miejskimi i gminnymi 
ośrodkami kultury oraz wydziałami urzędów gmin odpowie-
dzialnymi za promocję. Dzięki temu redakcja otrzymywałaby 
nie tylko informacje o ciekawych przedsięwzięciach, ale 
i teksty czy zdjęcia z wydarzeń, na które nie zawsze redak-
torzy będą w stanie dotrzeć osobiście. Sporo czasu zajęło 
omawianie szczegółów dotyczących redagowania pisma, pla-
nowanych działów tematycznych, a także dystrybucji. Wiele 
kontrowersji wzbudziła wysokość nakładu (1000 egz.), który 
zebrani uważali za zbyt niski. Zgłaszano też wątpliwości, czy 
tematyka nie będzie zbyt elitarna. Olgerd Dziechciarz, nie 
od dziś zajmujący się promocją powiatu, z pomocą kolegów 
z wydziału wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania, 
podkreślając zarazem otwartość redakcji na wszelkie pomy-
sły i propozycje. Jak wyjaśniał, jednym z istotnych celów 
czasopisma będzie promocja powiatu poza jego granicami. 
Jednym z jego adresatów mają być więc te osoby i instytucje, 
które może zainteresować kulturalna czy turystyczna oferta 
powiatu, a zwłaszcza takie, które mogą zainteresować nią 
innych, przyczyniając się do naszego pełniejszego zaistnienia 
na kulturalnej i turystycznej mapie Polski. 

Jako kolejny pomysł na skuteczne promowanie powiatu 
przedstawiono projekt wydania albumu ze zdjęciami zabytków 
architektury, miejsc interesujących przyrodniczo, a nawet 
większych zakładów przemysłowych, czyli wszystkiego, czym 

chce się pochwalić każda z sześciu tworzących nasz powiat 
gmin. Z realizacją tego pomysłu trzeba będzie jednak poczekać, 
i nie tylko dlatego, że takie publikacje bywają kosztowne. Na 
przykład rynek Olkusza jest, póki co, w remoncie i może być 
co najwyżej tematem fotoreportażu z placu budowy, a nie zdjęć 
do albumu mającego przyciągnąć zwiedzających… 

Na zakończenie wszyscy goście otrzymali najnowszą publi-
kację promocyjną Powiatu Olkuskiego: książkę Grzegorza 
Bilińskiego o wiejskim budownictwie drewnianym. Jak 
podkreślono, wydawnictwo trafiło już do najważniejszych 
bibliotek w Polsce, instytucji naukowych zajmujących się 
architekturą lub etnografią itp., a więc w te miejsca, gdzie ma 
szansę zostać dostrzeżone. Właśnie taka forma rozprowadza-
nia, polegająca na kierowaniu „właściwych materiałów do 
właściwego odbiorcy”, może w dalszej perspektywie okazać 
się skuteczną formą promocji. 

W spotkaniu wzięli udział: z BiOAK w Trzyciążu –  
B. Kościej, z UMiG w Wolbromiu – Ewa Barczyk i Wiesław 
Biernacki, z Centrum Kultury w Bolesławiu – Barbara Rzońca, 
z UM w Bukownie – Marcin Cockiewicz, z UMiG Olkusz 
– Waldemar Czarnota, z UG Klucze – Daniel Hickiewicz 
i Rafał Jaworski, z MOK w Olkuszu – Zdzisława Gardeła, 
z GOK Klucze – Zuzanna Kocjan. Starostwo Powiatowe, 
oprócz starosty, reprezentowali pracownicy Wydziału Polityki 
Społecznej i Promocji: Ewa Barzycka (dyrektorka), Agnieszka 
Zub, Magdalena Sołtysik, Olgerd Dziechciarz oraz Jarosław 
Nowosad.                  (JaN)
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Wszystko zależy od ustaleń 
w danym zakładzie pracy. Przy-
padki, kiedy pracodawca nie płaci 
pracownikowi umówionego wyna-
grodzenia za pracę w obecnych 
realiach zdarzają się nader często. 
Niestety prowadzi to zazwyczaj 
do sytuacji, w której pracownik 
pozostaje bez środków do życia. Na 
szczęście pracownik ma możliwości 
rozwiązania problemu nietermino-
wego wypłacania wynagrodzenia 
przez pracodawcę.

Jedną z tych możliwości jest 
zawiadomienie przez pracowni-
ka okręgowego inspektora pracy 
o tym, że pracodawca nie wypłaca 
wynagrodzenia, natomiast Inspek-
tor w związku z zawiadomieniem 
może wszcząć kontrolę i zażądać 
od pracodawcy złożenia odpowied-
nich wyjaśnień. W przypadku, gdy 
inspektor stwierdzi, że pracodawca 
nie wypłaca wynagrodzenia lub 
wypłaca je z opóźnieniem może 
nakazać pracodawcy wypłatę 
wynagrodzenia za pracę oraz 
innych świadczeń przysługujących 
pracownikowi (nakazy takie podle-
gają natychmiastowemu wykona-
niu), bądź wszcząć postępowanie 
w sprawie popełnienia wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika.

Pracownik ma również pra-
wo wnieść do sądu pracy pozew 

o zapłatę wynagrodzenia za pracę 
wraz z odsetkami z tytułu opóź-
nienia. Dla nabycia uprawnienia 
do odsetek bez znaczenia pozosta-
je przyczyna opóźnienia w wypła-
cie wynagrodzenia. Pracodawca 
będzie zobowiązany do ich zapła-
ty, także wówczas gdy nie ponosi 
winy w opóźnieniu wypłaty. Bez 
znaczenia dla zasadności żądania 
odsetek pozostaje również to, czy 
pracownik poniósł szkodę w wyni-
ku opóźnionej wypłaty wynagro-
dzenia. Pracownik domagać się 
może odsetek ustawowych a gdy 
umowa o pracę lub zakładowe 
przepisy prawa pracy, takie jak 
np. regulamin wynagradzania czy 
układ zbiorowy, przewidują odsetki 
wyższe, to dopuszczalne jest żąda-
nie wypłaty odsetek tam określo-
nych. Pracodawca ma obowiązek 
naliczyć odsetki od zaległego 
wynagrodzenia brutto, a nie netto 
(uchwała SN z 19 września 2002 r., 
III PZP 18/02, OSNP 2003/9/ 214). 
Roszczenie o wypłatę odsetek ulega 
przedawnieniu z upływem trzech lat 
od dnia, w którym stało się wyma-
galne. W sprawach ze stosunku pra-
cy pracownik nie ponosi kosztów 
związanych z wniesieniem pozwu, 
w których wartość nie przekracza 
50 tyś. zł. Jeśli wartość sporu prze-
kracza 50 tyś. zł pracownik wnosi 
tzw. opłatę stosunkową. Wynosi ona 

5 proc. wartości sporu, jednak nie 
mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 
tyś. zł. Jeśli wartość niewypłacone-
go wynagrodzenia nie przewyższa 
75 tyś. zł, właściwy do rozpoznania 
sprawy jest sąd rejonowy, zaś przy 
wyższej wartości przedmiotu sporu 
sąd okręgowy.

Wypłata wynagrodzenia pracow-
nikowi  jest jednym z  najważniej-
szych obowiązków pracodawcy 
wobec pracownika dlatego też, gdy 
pracodawca dopuści się wobec nie-
go ciężkiego naruszenia podstawo-
wych obowiązków, pracownik może 
rozwiązać umowę o pracę w trybie 
natychmiastowym. Pisemne oświad-
czenie woli pracownika o rozwią-
zaniu umowy bez wypowiedzenia 
musi wskazywać przyczynę rozwią-
zania umowy oraz zostać złożone 
w przewidziane z zachowaniem 
terminu, który wynosi miesiąc od 
dnia, w którym pracownik dowie-
dział się o przyczynach uzasadnia-
jących rozwiązanie umowy. Co 
ważne, pracownikowi przysługuje 
odszkodowanie w wysokości wyna-
grodzenia za okres wypowiedzenia 
umowy o pracę. Jeśli umowa o pracę 
zawarta była na czas określony lub 
na czas wykonania określonej pracy 
– w wysokości wynagrodzenia za 
okres 2 tygodni.

PORADY PRAWNE 

Nieterminowe wypłacanie
Pracodawca ma obowiązek wypłacania pracownikowi wynagrodzenia co 

najmniej raz w miesiącu, w stałym z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie 
wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie 
później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalenda-
rzowego lecz nie ma przeciwwskazań, by wynagrodzenie płatne było z góry.

Autor niniejszego opracowania jest asystentem posła Jacka Osucha. Z inicjatywy posła J.Osucha co tydzień 
w jego Biurze Poselskim na ul. Szpitalnej 32 w Olkuszu udziela bezpłatnych konsultacji w sprawach prawnych. 

Rafał Czeladzki

Trudno dziwić się rządowi że tak 
usilnie forsuje ten projekt (i pewnie 
przeforsuje). W końcu jest nas coraz 
mniej, mniej wpływa do państwowej 
kasy i wkrótce całkowicie zabraknie 
pieniędzy na emerytury (chociaż już 
teraz ich brakuje). Podniesienie wie-
ku emerytalnego jest koniecznością 
i z tym nikt nie powinien dyskuto-
wać – tak z ekonomicznego jak i 
społecznego punktu widzenia – za 
dwadzieścia lat młodsze pokolenie 
po prostu nie udźwignie ciężaru  
utrzymania emerytów. 

Jednak konieczność wydłużenia 
okresu pracy powinna być poparta 
odpowiednimi zabezpieczeniami 
dla tych ludzi którzy mając sześć-
dziesiąt i więcej lat nie będą w stanie 
niektórych prac już wykonywać. 
Dzisiaj wiele osób po pięćdziesiątce 
ma problemy z utrzymaniem lub 
znalezieniem nowej pracy jak więc 
poradzą sobie osoby starsze? Pod-
czas gdy zdrowy sześćdziesięciola-
tek bez problemu może pracować 
w biurze (w sejmie, senacie itp.) 
o tyle tenże sześćdziesięciolatek 
będzie miał problemy z pracą np. 
na budowie, lub w innym miejscu 
gdzie praca fizyczna wymaga siły, 
młodości i energii. Człowiek któ-
ry kilkadziesiąt lat przepracował 
w trudnych warunkach nie będzie 

miał siły aby w wieku pięćdziesię-
ciu paru albo sześćdziesięciu paru 
lat dalej zajmować się tym czym 
zajmował się w wieku dwudziestu 
czy trzydziestu. Kiedy straci pracę 
z tych czy innych powodów co mu 
zostanie? 

W jednej ze swoich wypowiedzi 
dla TVN-u premier Pawlak być 
może daje rozwiązanie problemu 
emerytur. Mianowicie szanow-
ny Pan premier radzi wszystkim 
nie oglądać się na biurokratyczną 
machinę państwową i samemu 
zatroszczyć się o swoją przyszłość. 
On oszczędza na emeryturę i liczy 
na pomoc swoich dzieci. Tylko 
że pensja Pana premiera na taką 
oszczędność pozwala co innego 
najniższa krajowa przeciętnego 
Kowalskiego, ale i na to premier 
ma odpowiedź – są przecież ludzie 
dobrej woli, odpowiednie organiza-
cje charytatywne i kościół. No tak 
na starość nie ma to jak chodzić od 
drzwi do drzwi i prosić o jałmużnę 
na godne życie. Jednak pomysł pana 
Pawlaka wcale nie jest taki do końca 
nieprzemyślany. Moglibyśmy sami o 
swoją emeryturę się troszczyć ale w 
zamian nie płacić haraczy do ZUS. 
Podatek podatkiem, ale koniec ze 
składkami – ci co chcą liczyć na 
państwo niech oddają państwu, 

ci którzy sami chcą zabezpieczyć 
swoją przyszłość nie powinni utrzy-
mywać ZUS-u. 

Inną kwestią jest zrównanie wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn. Z 
całą pewnością premier Tusk nie 
zaskarbił sobie sympatii rzeszy 
polskich matek kiedy stwierdził, że 
obniżenie o kilka lat wieku emery-
talnego dla tych kobiet które mają 
dzieci jest niedopuszczalne bo to tak 
jakby nagradzać je za to że zostały 
matkami. Doskonały przykład rzą-
dowej polityki pro rodzinnej -  w ten 
sposób premier zachęcił młode mał-
żeństwa do płodzenia potomstwa 
lepiej niż za pomocą becikowego. 
Tak jakby rodzenie dzieci było obo-
wiązkiem każdej kobiety, a może by 
tak opodatkować jeszcze dodatkowo 
każdą matkę – zawsze to dodatkowy 
grosz do wspólnej kasy. 

Biedne to nasze poPRLowskie 
pokolenie. Wielu młodych nie ma 
dziś szans na jakiś dobry start w 
dorosłość, a za parędziesiąt lat nie 
będzie szans na godne jej zakończe-
nie. I tylko premierzy Pawlak i Tusk 
będą mieli powody do zadowolenia, 
bo oni na swoją emeryturę oszczę-
dzają już dziś...

oprac. Izabela Szatyn 
email: go_izabelaszatyn@op.pl

FELIETON Polskie drogi

EMERYTURY CZYLI LICZ NA SIEBIE
Ostatnio wszędzie głośno jest o  reformie emerytalnej, a głównie o zrównaniu 

wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i podniesieniu go w rezultacie do 67 lat . 
Pomysły te budzą wiele kontrowersji i sprzeciwów. Każdy wypowiadający się w tej 
sprawie polityk ma swoje zastrzeżenia i swoje pomysły, ale tak naprawdę nikt nie 
proponuje żadnych konstruktywnych rozwiązań.

Jako insynuację bądź komplet-
nie nieporozumienie przyjmuję 
zarzut, iż z napisanego przeze mnie 
tekstu bije złość czy wręcz wście-
kłość spowodowana „obywatelską 
aktywnością” olkuskiego posła. 
Cały felieton, a zwłaszcza jego 
końcowy fragment, miał w moich 
zamierzeniach być jednym wiel-
kim hymnem pochwalnym na cześć 
wspomnianej aktywności, którą w 
opisywanym wypadku identyfikuję 
z bezgranicznym wręcz oddaniem 
i poświęceniem na ołtarzu takich 
narodowych wartości jak prawda, 
godność, honor, a zwłaszcza bezin-
teresowność. To właśnie szacunek 
dla owych przymiotów naszego 
parlamentarzysty nie pozwolił mi 
upatrywać w nim biernego, leniwe-
go czy spolegliwego członka zespo-
łu Macierewicza. Wcale nietrudno 
przecież w świetle jego dotychcza-

sowych dokonań wyobrazić sobie 
Pana posła jako osobę dociekliwą, 
zadającą „smoleńskim zdrajcom” 
różne trudne, niewygodne pyta-
nia, umiejącą wydobyć na światło 
dzienne nowe, skrywane dotąd 
okoliczności tragedii, o których 
być może nie śniło się nawet pre-
zesowi Kaczyńskiemu i samemu 
Ojcu Dyrektorowi. Ponieważ praca 
parlamentarnego zespołu nie zosta-
ła jeszcze zakończona, więc pozwo-
liłem sobie w poprzednim tekście 
wyprzedzić pewne jego ustalenia 
(obciosywanie przez rosyjskich żoł-
daków brzozy smoleńskiej), które 
doskonale pasują do patriotycznej 
teorii zamachu smoleńskiego. 
Miałem nadzieję, że dla naszego 
parlamentarzysty będzie to jedna z 
tych cennych podpowiedzi, dzięki 
którym zapisze się nie tylko jako 
demaskator zbrodniczego przedsię-

wzięcia, ale przede wszystkim jako 
jeden z twórców narodowej legendy, 
której powstanie byłoby niczym 
miód lany na nasze przepełnione 
antyrosyjskim jadem serca. Jakież 
poczucie gorzkiej dumy i godności 
przekładane na polityczne poparcie 
dla PiS ogarnęłoby nas Polaków, 
gdyby powtarzane jak mantra 
zamachowe insynuacje zagościły na 
trwale w naszych umysłach. Ozna-
czałoby to akceptację dla przemyca-
nego przez komisję Macierewicza 
przekonania, że wreszcie znalazł 
się wśród Polaków mąż stanu, który 
dla nienawistnych nam Rosjan był 
jeszcze większym zagrożeniem 
niż Napoleon Bonaparte czy Adolf 
Hitler, bo tylko jemu nikczemni 
bracia – Słowianie zgotowali taki 
spektakularny koniec.

FELIETON Jeszcze o katastofie smoleńskiej

Olkusz a zespół Macierewicza cz. II
Pisowska polemika z treścią mojego felietonu zamiesz-

czona na łamach ostatniego „Gwarka” czule połechtała 
moją próżność, dając pewność, iż nie jestem jedyną 
osobą, która go czytała. Problem polega jednak na tym, 
że została utrzymana w niezwykle poważnym tonie, a 
ja nie potrafię dyskutować w tej konwencji o zespole 
ministra Macierewicza i jego narodowo-patriotycznych 
ustaleniach. Dlatego krótko odpowiadając postaram 
się przywołać nastrój bardziej właściwy rozważaniom 
na temat rewelacji Pana Antoniego. 

dr Robert Herzyk

Serdeczne
podziekowanie

wszystkim
którzy uczestniczyli  
w ostatnich dniach  

i pogrzebie  
Wieńczysławy Juszczak 

mąż  
Ryszard Marczukiewicz

Ryszardzie
Wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci żony  

WIEŃCZYSŁAWY JUSZCZAK-MARCZUKIEWICZ. 
Wierzymy,że czas uleczy twój smutek, 
a wspomnienia pozostaną na zawsze.

Redakcja Gwarka
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OLKUSZ Kolejne spotkanie w Klubie Globtrotera

WOKÓŁ PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO

Dziesięciu połączonych 
wspólną morską pasją męż-
czyzn w październiku ubiegłe-
go roku popłynęło z Vilamoura 
w Portugalii, poprzez położoną 
na kontynencie afrykańskim 
Ceutę do hiszpańskiego Ali-
cante. Lutowe spotkanie w 
Klubie Globtrotera postano-
wili poświęcić wspomnieniom 
z tego blisko dwutygodniowego 
rejsu. Załogę jachtu „Jagiello-
nia”, który służył im za dom 
podczas opływania Półwyspu 
Iberyjskiego, tworzyli: Michał 
Kwaśny - kapitan, Jerzy Milka 
– I oficer, Piotr Wiencek - II 
oficer, Waldemar Ćmiel – III 
oficer, Dariusz Rozmus i Jacek 
Włodarczyk - I wachta, Mie-
czysław Wawrzyniak i Jerzy 
Kądziołka – II wachta, Walery 
Sieklucki i Mateusz Wiencek – 
III wachta.

W rolę prowadzącego spotka-
nie wcielił się tym razem Piotr 
Wiencek – organizator spotkań 
Klubu Globtrotera. Ilekroć w 
jego opowieści Jagiellonia 
zawijała do bogatego w ślady 
historii portu, swymi facho-
wymi wiadomościami dzielił 
się archeolog dr Dariusz Roz-
mus. Na koniec wspomnieniem 
najzabawniejszych podczas 
rejsu chwil okrasił ich relacje 

Jacek Włodarczyk, pełniący 
na Jagiellonii odpowiedzialną 
i, jak się okazało karkołomną 
funkcję kuka, czyli pokłado-
wego kucharza.

Na miejsce zaokrętowania 
dotarli lecąc z Balic, poprzez 
Londyn, do portugalskiego 
Faro, a potem jadąc jeszcze 
25 km do Vilamoura. Vilamo-
ura (co tłumaczy się: wioska 
mauretańska) jest położonym 
na południu Portugalii ośrod-
kiem turystycznym, znanym 
m. in. z ekskluzywnych hoteli 
oraz mariny, w której cumu-
ją zazwyczaj w sporej liczbie 
najbardziej luksusowe jachty, 
jakie spotkać można w tej 
części Europy. Wśród nich na 
olkuskich podróżników cze-
kała Jagiellonia - łódź nale-
żąca do Krakowskiego Yacht 
Clubu Akademii Górniczo-
-Hutniczej, długa na ponad 14 
metrów, dwumasztowa (kecz) 
z ożaglowaniem o pow. 80 m2. 
Dla olkuskich żeglarzy była 
nie tylko przez dwa tygodnie 
domem, ale też powodem do 
dumy, gdyż wzbudzała większe 
zainteresowanie, niż wszystkie 
najnowocześniejsze i najdroż-
sze jachty w marinie Vilamo-
ura. Powodem owej popular-
ności był fakt, iż Jagiellonia 

wykonana jest nie z lekkich i 
trwałych tworzyw sztucznych, 
ale z drewna, na dodatek maho-
niowego.

Wypłynęli rankiem 17 paź-
dziernika z zamiarem dotarcia 
do Tangeru i uzupełnienia rejsu 
lądową wyprawą na Saharę. 
Ocean Atlantycki nie powitał 
ich nazbyt gościnnie. Bujało 
tak, że większość żeglarzy cho-
rowała. Gdy już odzyskali ape-
tyty, nachylenia jachtu niemal 
uniemożliwiały przygotowanie 
potraw. Jacek Włodarczyk swo-
je wysiłki zadowolenia podnie-
bień załogi opłacał licznymi 
zderzeniami z wyposażeniem 
ciasnej kuchni. – Nigdy dotąd 
nie widziałem tak poobijane-
go człowieka! – skomentował 
wygląd kuka po owych zmaga-
niach Dariusz Rozmus.

Po trzech dniach dotarli do 
Kadyksu. O założonym przez 
Fenicjan ok. 1100 r. p. n. e., 
najstarszym w tej części konty-
nentu mieście i jego zabytkach 
opowiadał dr Dariusz Rozmus. 
Mówiąc o zachowanych wieko-
wych murach oraz świątyniach, 
nie omieszkał też wspomnieć 
znaczenia Kadyksu w historii i 
to historii w kontekście żeglar-
skim, a ściślej bitew morskich. 
To stamtąd na Anglię wyru-

szała Wielka Armada i to tam 
na hiszpańskie statki ataki 
przypuszczali Francis Drake 
oraz Nelson.

Po dniu spędzonym w Kadyk-
sie wyruszyli w dalszą podróż. 
20 października dopłynęli do 
Ceuty, hiszpańskiego miasta i 
twierdzy położonego na afry-
kańskim cyplu niemal naprze-
ciwko Gibraltaru. To był nie-
stety jedyny pobyt olkuskich 
żeglarzy na Czarnym Lądzie. 
Zła pogoda i przeciwne wiatry 
uniemożliwiły realizację pla-
nu popłynięcia do Tangeru i 
wypadu na Saharę. Zabudowa 
tego wielokulturowego, bardzo 
starego miasta (początki w V 
w. p. n. e.), wspaniałe wido-
ki, jakie się zeń roztaczają na 
Cieśninę Gibraltarską z pew-
nością po części zrekompenso-
wały te straty. Następnego dnia 
odwiedzili Gibraltar, najgęściej 
zaludnione miejsce w Europie 
i jedyne na tym kontynencie, 
gdzie żyją małpy – wąskonose 
magoty. Po minięciu Gibral-
taru sztorm osiągał 8-9 stopni 
w skali Beauforta i jednym 
miłym wspomnieniem były 
spotkane po drodze delfiny. 
27 października o północy 
dopłynęli do Santa Pola, wio-
ski rybackiej położonej 20 

km na południe od Alicante, 
historycznego miasta i najważ-
niejszego hiszpańskiego portu 
na Morzu Śródziemnym. I to 
był już kres liczącej 580 mil 
morskich wyprawy. Z Alicante 
polecieli do Krakowa. 

Czy wrócą na morski szlak 
wokół Półwyspu Iberyjskiego, 
by zrealizować niespełnione 
plany? Z pewnością przygody, 

na które potrzeba by jeszcze 
kilku stron opisu, a także zma-
gania z żywiołami i własny-
mi słabościami znów pchną 
ich ku żegludze. Zapewne też 
wkrótce potem podzielą się 
wspomnieniami z kolejnych 
rejsów z uczestnikami spotkań 
w Klubie Globtrotera.

Nie tylko wysokogórskim wyprawom, lądowym podróżom do niezwykłych miejsc i eksploracji jaskiń 
poświęcone są spotkania w olkuskim Klubie Globtrotera. Po niedawnych relacjach z podwodnych 
przygód w Morzu Celebes i z balonowego lotu nad Iranem nadszedł czas na żeglarską opowieść.

MOK Olkusz

Bezpieczeństwo i Zaufanie

Dzięki przygotowaniu w naszej Szkole Rodzenia początki macierzyństwa i ojcostwa będą 
spokojniejsze. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowane położne, będące czynne 
zawodowo, posiadające aktualną wiedzę z zakresu położnictwa i neonatologii. Zależy 
nam na miłej, intymnej atmosferze – dlatego zajęcia odbywać się będą w kameralnych 
grupach. Dzięki temu uczestnicy zajęć mają możliwość wzajemnego poznania, otwarcia 
się, nawiązania znajomości z osobą prowadzącą i innymi rodzicami. To miejsce gdzie 
spotykamy się by przygotowywać się do porodu i nowych życiowych ról. Jest czas na 
rozmowę, pytania, wyjaśnienie indywidualnych wątpliwości. 
Wszystkie przyszłe mamy, które zdecydują się na poród w Nowym Szpitalu w Olkuszu, 
będą mogły również podczas porodu skorzystać z tzw. ”gazu rozweselającego” który 
w naszym szpitalu stosujemy od 2 miesięcy, jest to środek do analgezji porodu (Entonox), 
który pomaga kobietom rodzącym rodzić bez bólu.
Podtlenek azotu zwany również gazem rozweselającym należy do nieorganicznych 
związków chemicznych. Jego działanie na organizm człowieka zostało odkryte już 
w XVIII wieku, natomiast jako środek do analgezji porodu jest znany od XIX wieku. 
Jest to bezbarwny, niepalny gaz o słabym zapachu i słodkim smaku. Zastosowanie 
gazu rozweselającego w pierwszym, najbardziej bolesnym okresie porodu, nie tylko 
zmniejsza odczuwanie bólu, ale także niweluje lęk, działa relaksująco, co w efekcie 
przyspiesza poród. Stosowany gaz wykazuje nieznaczne właściwości euforyzujące, 
co wyraża się wesołym nastrojem w czasie wdychania, nie powodując jednocześnie 
utraty kontroli nad sytuacją Działa bezpiecznie, nieinwazyjnie dla mamy i dziecka. 
Jest wygodny w stosowaniu, gdyż kobieta sama dostosowuje dawkę gazu do swoich 
potrzeb. Jak zaczyna się skurcz, przykłada maskę do ust i przez cały czas trwania skurczu 
oddycha przez nią, pobierając “Entonox”. Jeśli uważa, że ból jest słaby, to nie wdycha. 
Rodząca pozostaje jednak cały czas pod nadzorem położnej lub lekarza i przez cały 
czas pozostaje przytomna.
Zalety podtlenku azotu :
• niweluje ból porodowy, 
• poprawia nastrój, 
• rozluźnia kobietę rodzącą, 
• kobieta ma kontrolę nad lekiem, samodzielnie dozuje wdychanie gazu. 
• nie jest potrzebna obecność anestezjologa, 
• szybkie zadziałanie leku, 
• gaz szybko ulatnia się z organizmu kobiety,
• nie zakłóca parcia, nie działa zwiotczająco na mięśnie. 
Lekarze i położne zachęcają do bezpłatnego korzystania z tej formy znieczulenia, 
ponieważ obserwują skuteczność tej metody. 
Od 1- go stycznia z tej metody porodu skorzystało 21 pacjentek na 46 rodzących siłami 
natury. Wszystkie Panie przygotowujące się do porodu mogą do nas przyjść każdego 
dnia, zobaczyć jak wygląda oddział i jaką będą miały opiekę.

W Nowym Szpitalu w Olkuszu przyszłe mamy,  
mogą już korzystać  z bezpłatnych zajęć w Szkole Rodzenia.

SZKOŁA RODZENIA W NOWYM SZPITALU

I. CIĄŻA
1 spotkanie 
• kontakt w okresie prenatalnym 
• rozwój płodu od poczęcia do 

porodu
• badania obowiązkowe wyko-

nywane w ciąży
Ćwiczenia w I trymestrze ciąży

2 spotkanie:
• zmiany zachodzące w organi-

zmie kobiety
• styl życia kobiet w ciąży:
• higiena
• odżywianie
• seks w ciąży
• leki
• używki
• sport, ruch, gimnastyka
• sen i wypoczynek
• praca
Ćwiczenia oddechowe i relak-
sacyjne

II. PORÓD
3 spotkanie - dręczące pytania:
• kiedy jechać na porodówkę
• co zabrać ze sobą
• zwiastuny zbliżającego się 

porodu
• pokaz Oddziału
• komórki macierzyste ?
Ćwiczenia w II trymestrze ciąży

4 spotkanie – etapy porodu:
• I okres porodu
• II okres porodu
• II i IV okres porodu
Ćwiczenia w III trymestrze ciąży

III. NOWORODEK
5 spotkanie
• pielęgnacja
• najczęstsze problemy okresu 

noworodkowego
• szczepienia
Masaż noworodków

6 spotkanie: 
• wyprawka noworodka
• przygotowanie pokoju na 

przyjęcie noworodka
• kąpiel noworodka

IV. POŁÓG
7 spotkanie 
• zmiany zachodzące w okresie 

połogu:
• połóg fizjologiczny
• połóg powikłany
• zmiany w poszczególnych 

układach
• higiena w połogu
• depresja poporodowa
Ćwiczenia w połogu
8 spotkanie
• laktacja 
• karmienie naturalne
• techniki karmienia
• najczęstsze problemy okresu 

karmienia
Pozycje wertykalne do porodu

Podsumowanie wykładów

Zakończenie kursu.

Program Szkoły Rodzenia przy NZOZ Nowy Szpital  
w Olkuszu będzie obejmował:

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.,   
informuje wszystkich mieszkańców 
Powiatu Olkuskiego, że od dnia  
1 marca 2012r  poradnie:

• Ginekologiczno –Położnicza
• Diabetologiczna
• Laryngologiczna
• Okulistyczna

które dotychczas mieściły się w budynku 
przy ul. K. K. Wielkiego 64, zosta-
ną przeniesione  do budynku przy  
ul. K. K. Wielkiego 60.

Od dnia 1 marca 2012r przeniesiona 
zostaje również  Poradnia Ginekolo-
giczno-Położnicza, która mieściła się  
w Przychodni przy ul. Nałkowskiej 1, do 
budynku przy ul. K. K. Wielkiego 60.

OGŁOSZENIE
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OLKUSZ Znany polityk w Srebrnym Grodzie

Janusz Korwin Mikke w Olkuszu

Wizyta w Olkuszu rozpoczęła 
się od konferencji prasowej, której 
temat brzmiał "Pieniądze z pry-
watyzacji – na Fundusz Emery-
talny". Podkreślono, iż Kongres 
Nowej Prawicy nie zgadza się ze 
stanowiskiem, że emerytura jest 
świadczeniem socjalnym. Prawo 
do emerytury wynika z faktu 
płacenia składek. Na pytanie któ-
re sektory gospodarki powinny 
zostać w pierwszej kolejności 
sprywatyzowane prezes KNP 
odpowiedział, że wszystkie bez 
wyjątków, jednocześnie i możliwie 
jak najszybciej, koniecznie w dro-
dze licytacji, z których wszystkie 
środki zostałyby przelane na Fun-
dusz Emerytalny. W przypadku 
wprowadzenia proponowanych 
zmian świadczenia emerytalne 
dla osób obecnie przebywajacych 
na emeryturze nie powinny być 
zmniejszone, jednak pozostawać 
na obecnym poziomie. 

Zaznaczono również stanowisko 
w sprawie palącej w ostatnich mie-
siącach kwestii podniesienia wieku 
emerytalnego. Według Prawicy 
państwo powinno być zobowią-
zane do wypłacania emerytury 
obywatelom w wieku, który był 
obiecany w momencie przyjmo-
wania pierwszej składki. Padło 
retoryczne pytanie: "Jeśli wszyscy 
się zgodzą na podniesienie wieku 
emerytalnego do 67 lat – to jaką 
mają gwarancję, że mając lat 66 nie 
dowiedzą się, że z braku pieniędzy, 
które wydano na <walkę z glabal-
nym ociepleniem> - nie trzeba tego 
wieku podnieść do 75 lat?".

   O godz. 17:00 rozpoczęło się 
spotkanie otwarte, na którym 
pojawili się zarówno sympatycy 
poglądów Janusza Korwin Mikke, 
jak i osoby zainteresowane pozna-
niem stanowiska Kongresu Nowej 
Prawicy w wielu kluczowych dla 
polskiego społeczeństwa sprawach.

   Szeroko została omówio-
na kwestia wadliwości systemu 
demokratycznego, poparta kon-

kretnymi przykładami, m.in. coraz 
dalej postępująca ingerencja pań-
stwa w sprawy obywateli, które 
niegdyś postrzegane były jako 
prywatne i pozostawiane każ-
demu do rozstrzygnięcia wedle 
własnych przekonań. Przykładem 
może tu być chociażby koniecz-
ność zapinania pasów bezpieczeń-
stwa w samochodzie, co podkreśla 
wprowadzanie regulacji prawnych, 
które wykluczają możliwość samo-
dzielnego decydowania o własnym 
bezpieczeństwie. Patrząc na ten 
przykład z dystansem pojawia się 
pytanie, o jak wielu sprawach doty-
czących nas bezpośrednio jesteśmy 
tak naprawdę w stanie samodziel-
nie zadecydować. 

   Padło pytanie na jakiej pod-
stawie państwo decyduje o wysy-
łaniu dzieci do szkół. Prezes KNP 
zakwestionował kompetencje 
urzędników o tym decydujących, 
według niego sugeruje to, iż pań-
stwo znacznie lepiej od rodziców 
zna potrzeby, możliwości dzieci. 
Rodzice nie mogą decydować 
o tym czy, a przede wszystkim 
w jakim wieku, posłać własne 
dziecko do szkoły. Padły mocne 
słowa, że dzieci wydają się być 
coraz bardziej własnością rządu, 
nie rodziców.

   Janusz Korwin Mikke wielo-
krotnie powoływał się na zasadę 
volenti non fit iniuria (łac. chcą-
cemu nie dzieje się krzywda), 
wywodzącą się z prawa rzym-
skiego. Niejednokrotnie stosowa-
na również w dzisiejszym prawie 
mówi ona, że osoby nie mogą czuć 
się pokrzywdzone, jeśli godzą się 
na wszelkie działania ich doty-
czące i są ich w pełni świado-
me. Przekładając ową zasadę na 
współczesne prawa obywatelskie 
Kongres Nowej Prawicy stwierdza, 
że państwo powinno pozostawiać 
swoim obywatelom maksymalną 
niezależność przy decydowaniu 
o sprawach bezpośrednio ich 
dotyczących, przy jednoczesnym 

zachowaniu pełnej odpowiedzial-
ności za własne decyzje. Innymi 
słowy: nie musisz zapinać pasów, 
ale robisz to na własną odpowie-
dzialność. 

   Prezes KNP omówił również 
kwestie związane z obecnym sta-
nem gospodarki. Swoje poglądy 
zilustrował przykładem amery-
kańskiego robotnika z końca 
XIX i początku XX wieku, który 
pracując bardzo ciężko, będąc 
wręcz wykorzystywanym, mógł 
sobie jednak pozwolić na kupno 
samochodu, przy którego pro-
dukcji pracował. Dzięki owemu 
wyzyskowi towary były tanie, 
przez co mogły być kupowane, 
co napędzało gospodarkę. Korwin 
Mikke uważa, że obecnie dba się 
jedynie o prawa człowieka pracy, 
zapominając jednocześnie, że po 
godzinach ten sam człowiek sta-
je się konsumentem. Wg niego, 
patrząc z szerszej perspektywy, 
np. wywalczone przez związki 
zawodowe podwyżki płac skut-
kują jednak wzrostem cen, przez 
co choć zarabiając trochę  więcej 
jako człowiek pracy – wcale nie 
jesteśmy w stanie zakupić wię-
cej towarów jako konsument i  
tym samym ożywić gospodarki. 
Podsumowując stanowisko JKM: 
panami powinniśmy być po pracy, 
a nie w pracy. 

   Odnośnie demokracji i jej 
wpływu na godpodarkę padł przy-

kład Chin, które stratując ze znacz-
nie gorszej politycznie sytuacji niż 
Polska, rozwijają się kilkakrotnie 
szybciej, stały się potęgą gospodar-
czą i tym samym ewenementem na 
skalę światową. 

   Stanowcze poglądy prezesa 
Kongresu Nowej Prawicy na temat 
demokracji ilustruje przytoczona 
przez niego ciekawa metafora. 
Pasażerowie lecący samolotem 
nie ingerują w działania załogi. 
Zdają sobie sprawę, że pilotowa-
nie maszyny wymaga specjalnych 
umiejętności oraz doświadczenia 
i dla każdego jest to zrozumiałe. 
Prowadzenie państwa jest znacznie 
trudniejsze niż samolotu, jednak 
w tym przypadku decyzje o klu-
czowych sprawach pozostawia 
się w rękach osób nie mających 
wystarczającego doświadczenia 
czy wiedzy na dany temat. Szu-
kając odpowiedzi na pytanie dla-
czego tak się dzieje, Janusz Korwin 
Mikke podsumował, że zależy to 
od perspektywy, z jakiej patrzy 
się na tę sytuację. Mianowicie 
w przypadku pozostawienia pilo-
towania samolotu jego pasażerom 
nieuchronna katastrofa nastąpiła-
by prawdopodobnie po piętnastu 
minutach. W przypadku rządzenia 
krajem ten okres wydłużyłby się 
do dwudziestu lat, co niestety dla 
większości jest terminem niewy-
obrażalnie odległym.

W dniu 15.02.2012 r. w kawiarni Caffe Cor Tu odbyło się w Olkuszu spotkanie z 
prezesem Kongresu Nowej Prawicy panem Januszem Korwin Mikke, zorganizowane 
przez olkuski oddział KNP.

Arleta Kostępska

Chcieliśmy z zadowoleniem poinformować iż została otwarta w Olkuszu nowa, nowoczesna, 
myjnia samochodowa samoobsługowa Słowiki 24h         dla wszystkich zmechanizowanych 
użytkowników dróg, którzy mają możliwość indywidualnego wyboru pielęgnacji swoich 
samochodów za pomoca mycia bezdotykowego lub przy użyciu mycia bezdotykowego + 
szczotki aktywna piana (wysoki połysk).
Wystawiamy faktury VAT (dostępne karty magnetyczne).

MYCIE bezdotykowe
używamy kolejno programów 1, 3, 4, 5.

1 - mycie zasadnicze – wysokie ciśnienie – gorąca woda z szamponem 
2 - pomijamy program 2
3 - spłukiwanie – zimna woda 
4 - super wosk + woda zmiękczona 
5 - nabłyszczanie - woda zmiękczona bez kamienia (wskazane końcowe użycie tego 
programu – minimalizuje powstawanie plam po wyschnięciu.

MYCIE bezdotykowe 
+ szczotka aktywna piana (wysoki połysk)

używamy kolejno programów 1, 2, 3, 4, 5.
1 - mycie zasadnicze – wysokie ciśnienie – gorąca woda z szamponem 
2 - wciskamy 2 i przechodzimy do stanowiska ze szczotką (aktywna piana)
3 - spłukiwanie – zimna woda 
4 - super wosk + woda zmiękczona 
5 - nabłyszczanie - woda zmiękczona bez kamienia (wskazane końcowe użycie tego 
programu – minimalizuje powstawanie plam po wyschnięciu.

17.03.2012 r. (środa) o godzinie 15.00 
odbędzie się spotkanie z panem  

Stanisławem
MICHALKIEWICZEM
w Caffe Cor Tu, Rynek Floriańska 1, Olkusz. 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.
Wstęp wolny!

Więcej szczegółów na Facebook:

Kongres Nowej Prawicy OLKUSZ KNP

PROMOCJA ZIMOWAPROMOCJA ZIMOWA dotyczy
wszystkich
modeli okien

Wolbrom, ul. Krakowska 42
(na przeciwko Ery)
Tel. 32 210 98 01

Olkusz, Plac PKS, PKP
tel. 032 754 61 90
Wolbrom, ul. Krakowska 42

(na przeciwko Ery)
Tel. 32 210 98 01

Olkusz, Plac PKS, PKP
tel. 032 754 61 90

MONTAŻ 1 ZŁ BUDYNKI W STANIE SUROWYM
(pozostali -25%)

MONTAŻ 1 ZŁ BUDYNKI W STANIE SUROWYM
(pozostali -25%)

SPRZEDAM M4 60 m2 na os. Młodych 
cena do negocjacji Tel: 510-575-662

AJRA to suczka, która kilka miesięcy spędziła w klatce. 
Teraz na nowo uczy się żyć “normalnie”. Pilnie szuka 
domu, by mieć swojego odpowiedzialnego człowieka, 
który poświęci jej czas, nakarmi, przytuli. Najprawdo-
podobniej wiele razy nie dojadała, więc dla jedzenia 
zrobi wiele. Jest dominująca w stosunku do innych psów, 
najlepiej więc, gdyby została "jedynaczką". Czujna, może 
zamieszkać na zewnątrz (ale nie na łańcuch!). Jeszcze 
trochę wystraszona, ale szukająca kontaktu z człowiekiem. 
Potrzebuje tego kontaktu, zabawy, spacerów. Potrafi 
chodzić na smyczy. Sunia ma około 5-6 lat, jest średnio 
duża, waży 18 kg. Jest wysterylizowana oraz zaszczepiona 
na choroby zakaźne i wściekliznę.

KONTAKT w sprawie adopcji: 504 060 219
Zdjecia na: http://zwierzakidoadopcji.ekrakow.pl/?p=755

SZUKA
DOMU

Ajra
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KW Sojusz Lewicy Demokratycznej    

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  działając jako 

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 12 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, 
że w wyniku adaptacji poddasza pozostał jeszcze jeden nie zarezerwowany 

nowy lokal mieszkalny. Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych 
właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.

 Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji i Kadr, p.17, 
tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120

Posiadamy do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2

    z kanałem, wyposażone w energię 
    elektryczną, i wodę
Zapewniamy:
• dozór całodobowy
• obiekt monitorowany

 POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
WYSZŁA ZE SZPITALA  

W KAPCIACH I SZLAFROKU.
Policjanci odnaleźli 55-letnią mieszkankę Zimnodołu, która w  środku nocy, ubrana 
w szlafrok i kapcie, wyszła ze szpitala. Przez niespełna dwie godziny olkuscy policjan-
ci, wraz ze strażakami, poszukiwali „zaginionej” 55-letniej kobiety. 17 lutego br., około 
1:20, kiedy temperatura wynosiła -5 stopni Celsjusza, dyżurny olkuskiej komendy został 
powiadomiony przez personel Nowego Szpitala w Olkuszu o oddaleniu się z placówki 
mieszkanki Zimnodołu. Wg zgłoszenia ubrana ona była jedynie w koszulę nocną i szla-
frok oraz kapcie. Sześciu policjantów i sześciu strażaków z olkuskiej jednostki rozpoczę-
ło poszukiwania od sprawdzenia terenu samego szpitala. Sprawdzono również główne 
ciągi komunikacyjne. Ustalono jednak, że kobieta około godziny 1:00 opuściła jego 
teren i udała się w nieznanym kierunku. Jeden z patroli Policji, w okolicy szpitala, natrafił 
na charakterystyczne ślady pozostawione na śniegu. Idąc ich tropem policjanci odna-
leźli zmarzniętą kobietę. Dotarła ona do bloków przy ul. Legionów Polskich w Olkuszu 
i gdzie próbowała ogrzać się w klatce jednego z nich. Odwieziono ją do szpitala. Nie była 
w stanie wytłumaczyć policjantom powodów oddalenia się z placówki w środku nocy, 
bez obuwia oraz okrycia wierzchniego. 

NIETRZEŹWI KIEROWCY
16 lutego br., około godziny 21:10, w Wierzchowisku (gmina Wolbrom), policjanci za-
trzymali do kontroli dwa samochody. Pierwszy z nich ford, kierowany był przez miesz-
kańca tejże miejscowości. Drugim – oplem, kierował mieszkaniec Lgoty Wielkiej. Po 
zbadaniu stanu trzeźwości obu kierowców okazało się, że są oni nietrzeźwi. W organi-
zmie kierowcy forda znajdowało się około 2,6 promila alkoholu, w organizmie kierowcy 
opla 1,6 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali należące do nich prawa jazdy.

KRADZIEŻ WÓZKÓW SKLEPOWYCH
17 lutego br. około godziny 21:00, na ul. Krakowskiej w Wolbromiu, policjanci miejsco-
wego komisariatu zatrzymali dwóch wolbromian, którzy z jednego z marketów ukradli 
dwa wózki sklepowe. Pracownicy sklepu oszacowali ich wartość na 1.000zł. Mienie 
odzyskano i zwrócono właścicielowi. Sprawcy wkrótce odpowiedzą za swój występek. 
Grozi im kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

WŁAMANIE DO MERCEDESA
Około godziny 22:00, 14 lutego br., w Zedermanie (gmina Olkusz) włamano się do mer-
cedesa. Sprawca do środka dostał się wybijając szybę w drzwiach oraz uszkadzając 
zamek. Z wnętrza skradziono radio samochodowe o wartości 400zł. Sprawę prowadzi 
KPP w Olkuszu.

POTRĄCENIE PIESZYCH
14. lutego około godziny 19:10 na ul. K. K. Wielkiego w Olkuszu, kierujący alfą romeo 
potrącił dwie osoby. Do wypadku doszło kiedy olkuszanka oraz mieszkaniec Przegini 
przechodzili przez jezdnię oznakowanym przejściem dla pieszych. Do olkuskiego szpi-
tala, ze złamanym obojczykiem oraz obrażeniami głowy, została przewieziona piesza. 
Olkuscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

NIETRZEŹWY KIEROWCA  
WJECHAŁ W ZASPĘ

14 lutego br. około godziny 15:20 policjanci z Bukowna zostali powiadomieni o kierują-
cym fordem, który na ul. Głównej w Bolesławiu wjechał w zaspę śnieżną. Kiedy na miej-
scu zjawili się funkcjonariusze, kierujący samochodem próbował się z niej wydostać. 
Po zbadaniu stanu trzeźwości, alkomat wskazał około 2,5 promila alkoholu w organi-
zmie mieszkańca gminy Bolesław. Zatrzymano należące do niego prawo jazdy. Wkrótce 
odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Czyn ten 
jest zagrożony karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Jednocześnie w takich przy-
padkach orzeczony zostaje zakaz prowadzenia pojazdów do lat trzech.

WYPADEK PO ALKOHOLU
13 lutego 2012 około godziny 3:00, w Zabagniu (gmina Wolbrom), kierujący fordem 
wjechał do przydrożnego rowu. Kiedy policjanci zbadali stan trzeźwości kierowcy oka-
zało się, że w jego organizmie znajduje się około 2,6 promila alkoholu. Prawdopodobną 
przyczyną zdarzenia było zaśnięcie za kierownicą mieszkańca Kąpiel Wielkich. Kierow-
ca nie odniósł żadnych obrażeń, uszkodził jedynie swój samochód. Wkrótce odpowie 
przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

KOMUNIKATY
Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu poszukują świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło w dn. 09.02.2012 roku w Zedermanie (na wysokości 
restauracji „Pasieka”). Nieustalony dotąd pojazd, poruszający się od strony Krakowa - uszkodził na wysepce rozdzielającej pasy ruchu komplet znaków. Ewentualnych 
świadków prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu (997) lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie pod nr telefonu 32 6478236.

Olkuska policja poszukuje świadków kolizji drogowej z dnia 6. lutego 2012 roku, do której doszło około godz. 13.50 na ul. Rabsztyńskiej na parkingu przy sklepie Swemot 
w Olkuszu  Uszkodzenia pojazdu marki fiat SC dokonał wyjeżdżający z parkingu kierowca skody. Świadków zdarzenia prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu 
(997) lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie (32 6478237).

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu poszukują świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło w dn. 09.02.2012 roku, około godz. 14.40 w rejonie 
piekarni na ul. Górniczej w Olkuszu.  Nieustalony dotąd pieszy wtargnął wówczas na jezdnię, co spowodowało, że kierująca samochodem VW Passat zjechała na chodnik 
i uszkodziła lampę uliczną. Ewentualnych świadków prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu (997) lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie: 32 
6478236.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu poszukują świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło w dn. 24.01.2012 roku na skrzyżowaniu drogi krajowej 
nr 94 z ul. Rabsztyńską w Olkuszu. Nieustalony dotąd pojazd doprowadził wówczas do uszkodzenia latarni, sygnalizatora świetlnego oraz kompletu znaków C-9 i D-6. 
Ewentualnych świadków prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu (997) lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie: 32 6478236.

WYDARZENIA KULTURALNE

• 24-28.02. GODZ. 17.00 - film  "Odrobina Nieba" 
komedia romantyczna prod. USA, reż: Nicole Kassell 
w rolach głównych: Kate Hudson, Kathy Bates, Whoopi Goldberg.

• 24-28.02. GODZ. 19.00 - Film  "Róża",  
dramat prod. polskiej, reż. Wojciech Smarzowski 
w rolach głównych: Agata Kulesza, Marcin Dorociński.

• 29.02. GODZ. 18.00 - Film „Wymyk”  
dramat sensacyjny prod. polskiej, reż. Greg Zgliński;  
w roli głównej" Robert Więckiewicz

Już wkrótce film  
Agnieszki Holland „W CIEMNOŚCI”

4 marca 2012 r. o godz. 18.00  
na scenie sali widowiskowej  

Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu,  
ul. Nullo 29 wystąpi legenda polskiej poezji 

śpiewanej, zespół  

WOLNA 
GRUPA BUKOWINA

Bilety w cenie 32 zł do nabycia w MOK. 
Zapraszamy!

KINO „ZBYSZEK”
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KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE
mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14

( 32 643 06 07, 32 643 48 33
( 502 35 43 32

SUPRA - Piotr Rudnicki

• BHP  • PPOŻ
• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 606 397 921

KURSY kierowców wózków widłowych

FIRMA BUDOWLANA
Oferuje wykonanie:

- remontów bieżących i kapitalnych
- wylewek cementowych agregatem „Mixokret”
- robót elewacyjnych
- robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką,          
   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

MAŁE RAMKI

– Od piątku nie możemy spać. 
Dotychczasowy agregat, który 
zamknięty był w specjalnie wyci-
szonej obudowie został zabrany. 
W jego miejsce postawiono nowy, 
który już nie posiada obudowy 
akustycznej. Teraz więc problem 
powrócił – mówi zdenerwowany 
mieszkaniec ul. Skalskiej 6 w Olku-
szu, który w poniedziałek 20 lutego 
interweniował w biurze posła Jac-
ka Osucha. I choć firma wybrana 
za czasów ministra Grabarczyka 
obiecywała, że hałaśliwe agregaty 
prądotwórcze to rozwiązanie tym-
czasowe, jak widać prowizorki 
trwają w najlepsze. 

 Teraz okazało się, że agregaty 
zamiast być cichsze są głośniejsze. 
Skąd wziął się problem? Firma 
Kapsch Telematic Services, któ-
ra obsługuje system poboru opłat 
viaToll zmieniła podwykonawcę. 
Dotychczas agregaty były obsłu-
giwane przez firmę z Czech. Teraz 
ich montażem, serwisem oraz 
dostarczaniem paliwa do urządzeń 
zajmuje się firma z Mogilan pod 
Krakowem. Czesi zabrali więc agre-
gaty i osłony akustyczne, których 
montaż zalecił po interwencji posła 

Jacka Osucha Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska. W zamian 
za to pojawiły się nowe agregaty 
zamontowane tym razem przez pol-
ską firmę. Problemem jest jednak 
to, że nie posiadają one skutecznych 
osłon akustycznych. Poseł Osuch 
nie kryje oburzenia. – Natychmiast 
po tej informacji powiadomiliśmy 
administratora systemu viaToll, 
czyli firmę Kapsch. Pani Rzecz-
nik po naszej dość zdecydowa-
nej interwencji zobowiązała się, 
że w ciągu 2-3 dni pojawią się 
nowe zabezpieczenia akustyczne 
chroniące mieszkańców przed 
hałasem. W taki sposób lekką 
ręka wydaje się publiczne środki, 
które zamiast na budowę dróg 
idą na wymianę i serwis tymcza-
sowych agregatów – mówi poseł 
Jacek Osuch. Poseł zlecił swojemu 
asystentowi przygotowanie szcze-
gółowych informacji w tej sprawie.  
– Wspólnie z interweniującym 
mieszkańcem pojechaliśmy 
w poniedziałek na wizję, żeby 
zobaczyć problematyczny agre-
gat. Zastaliśmy pracowników, 
którzy właśnie go uruchamiali. 
Okazało się, że w samochodzie 
serwisowym mają jedną osłonę 

akustyczną, więc poprosiliśmy 
o jej montaż właśnie w Olkuszu 
w okolicach Carrefoura. Pro-
blemem jest jednak to, że nie 
eliminuje ona hałasu w wystar-
czający sposób i specyficzne war-
czenie jest dalej uciążliwe dla 
mieszkańców – podkreśla Łukasz 
Kmita, dyrektor biura posła Jacka 
Osucha. Czy więc z publicznych 
środków czeka nas kolejna – tym 
razem trzecia - wymiana agregatów 
i osłon akustycznych? 

Trudno nie odnieść wrażenia, że 
działający w Polsce system poboru 
opłat drogowych jest niedopraco-
wany. Tymczasem Ministerstwo 
Infrastruktury w wakacje chwaliło 
się, że w krajach zachodnich wdra-

żanie tego systemu zajęło 2 lata. 
W Polsce tylko pół roku. Z tego 
tytułu Firma Kapsch obsługująca 
system pobiera gigantyczne opła-
ty. Ale jest i druga strona medalu. 
Kierowcy tirów przez 2 miesiące 
mieli ogromne problem z podwój-
nym naliczaniem opłat za przejazd 
i tygodniami domagali się wzrostu 
środków. Mieszkańcy narzekają na 
hałas z agregatów zasilanych ropą. 

 Na koniec można zadać pytanie: 
czy urzędnicy wprowadzający „tak 
doskonały” system poboru opłat 
dostali idące w setki tysięcy złotych 
premie – tak jak w przypadku Sta-
dionu Narodowego?

OLKUSZ Mieszkańcy os. skalskie interweniują

AGREGATY ZNOWU WARCZĄ
Miały być rozwiązaniem tymczasowym, ale od kilku dni znowu zakłócają spokój mieszkańców ul. Skalskiej. Mowa 

o głośnych agregatach, które dostarczają prąd do bramownic elektronicznego systemu poboru opłat viaToll. Miesz-
kańcy osiedla Skalskie zaczęli więc znowu interweniować. 

BPJO 

Pracownicy montują nowy agregat. Niestety mieszkańcy skarżą się na emitowany z nich hałas. 

Przypomnijmy, że obwodnica 
będzie zaczynać się w okolicach 
przejazdu kolejowego w Rabsztynie 
i skrzyżowania z drogą powiatową 
prowadząca w kierunku Bracie-
jówki i Trzyciąża. Według projektu 
powstanie tam nowoczesne rondo. 
Dalej obwodnica przebiegać będzie 
wzdłuż torów kolejowych w kierun-
ku Olewina, oraz po śladzie ulicy 
Zagaje w Olkuszu. Droga będzie 
miała po jednym pasie w każda 
stronę. Przewidywana prędkość 
konstrukcyjna to 90 km/h, a w nie-
których miejscach do 70 km/h. Od 
podstaw zostanie wybudowana tzw. 
konstrukcja nawierzchni, powstanie 
ponadto m.in. nowe odwodnienie 
wraz ze zbiornikami retencyjno-
-infiltracyjnymi, powstaną nowe 
chodniki, zatoki autobusowe, prze-
budowane zostaną skrzyżowania. 
Część mieszkańców zyska nowe 
drogi dojazdowe do swoich pose-
sji.  Pierwszy etap obwodnicy koń-
czyć się będzie na skrzyżowaniu 
ul. Zagaje z drogą krajową nr 94. 
Tutaj projektant przewidział budowę 
nowoczesnej sygnalizacji świetlnej. 
Nowo powstały odcinek obwodnicy 

będzie miał za zadanie odciążyć ul. 
Rabsztyńską. Kierowcy jadący w 
kierunku Wolbromia i Miechowa 
nie będą już musieli pokonywać 
uciążliwego przejazdu kolejowego 
w Rabsztynie. Po oddaniu do użytku 
obwodnicy powinniśmy szybciej 
przejechać przez główne skrzy-
żowanie w mieście – DK 94 z ul. 
Kościuszki/Rabsztyńską. 

Na ogłoszony przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich przetarg wpłynęło 
15 ofert. Oprócz kryterium ceny 
inwestor, czyli ZDW w Krakowie 
w postępowaniu zdecydował się na 
wprowadzenie dodatkowych punk-
tów za skrócenie czasu realizacji 
inwestycji. ZDW zamierzał przezna-
czyć na realizację zamówienia 24,6 
mln zł. Najniższą ofertę przedstawiła 
Eurovia Polska S.A. za kwotę 22 mln 
474 tys. zł. Eurovia zadeklarowała, 
że w przeciągu 18 miesięcy wybu-
duje obwodnicę Olkusza i odda ją do 
użytkowania. Drugie w kolejności 
– konsorcjum, którego liderem jest 
CEZET Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo Mostowych  Zygmunt 
Cieśla – zaoferowało cenę co prawda 
o ok. 25 tys. zł więcej, jednak firma 

wykonałaby inwestycję w terminie 
24 miesięcy – czyli o pół roku dłu-
żej niż Eurovia Polska.  Najdroższa 
oferta  sięgająca ponad 35 mln zł 
została zaoferowana przez Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. 
z o.o. z Mińska Mazowieckiego. W 
przetargu brali udział głównie duże 
firmy z branży drogowej m.in. Skan-
ska, Strabag, MOTA-ENGIL czy 
Mostostal Warszawa, ale także zna-
na z modernizacji tzw. „bydlinki” 
firma DROG-BUD Częstochowa z 
Lubojenki. Teraz ZDW w Krakowie 
sprawdza przedstawione oferty pod 
względem zgodności z wymaga-

niami przetargowymi. Ostatecznej 
decyzji co do wyboru można się 
spodziewać w ciągu kilkunastu dni. 

– Mam nadzieję, że dzięki nowo-
powstałej obwodnicy w rejonie 
Olewina powstaną nowe tereny 
przemysłowe. Dawałoby to szan-
sę na znalezienie inwestora, który 
zaoferowałby nowe – tak potrzeb-
ne miejsca pracy – podkreśla poseł 
Jacek Osuch (PIS). Zgodnie z pod-
pisanym porozumieniem, gmina 
Olkusz częściowo współfinansuje 
przedsięwzięcie.

OLKUSZ W 2014 pojedziemy nową drogą?

NIEBAWEM POWSTANIE OBWODNICA OLKUSZA
Aż piętnaście firm złożyło oferty na ogłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie przetarg 

na budowę „obwodnicy Olkusza – etap I” w ciągu drogi wojewódzkiej 783. Tak więc długo zapowiadana 
budowa obwodnicy staje się faktem.

Łukasz Kmita

W tym miejscu już niedługo rozpocznie się budowa I etapu obwodnicy Olkusza.
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Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

ul. K. K. Wielkiego 29
32-300 Olkusz

tel. 32 754 56 70
tel. kom. 608 696 097

• Podatkowa księga
    przychodów i rozchodów
• Przekształcenia formy
    prawnej przedsiębiorstw
• ZUS
• Ryczałt
• Rejestry VAT

• Zeznania roczne
• Szkolenia BHP przez 
    firmę z uprawnieniami
• Zwrot VAT 
    za materiały budowlane

Kompra
BIURO RACHUNKOWE tanio

szybko
solidnie

tanio
szybko
solidnie

Stowarzyszenie Na Rzecz Wychowania „DIALOG”  
oraz Pracownia Terapeutyczna „ALFA” zapraszają na:

II  Regionalną Konferencję Oświatową 
„Wspieranie rozwoju dziecka, uczniowie o specyficznych 
trudnościach w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożeni 

ryzykiem dysleksji – jak pomóc nauczycielowi?”
9 marca 2012 r., Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu godzina 9.00. 

Współorganizatorem konferencji jest firma Starosta Powiatu Olkuskiego.
Konferencja objęta jest honorowym patronatem Starosty Powiatu 

Olkuskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Kuratorium 
Oświaty i Wychowania. Patronatem medialnym objął konferencję 
magazyn Gwarek Olkuski, olkuszanin.pl oraz Gazeta Krakowska. 
Partnerem konferencji jest firma BIOMED z Wrocławia zajmująca 
się nowoczesnymi technologiami w terapii i diagnostyce oraz Pra-
cownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych i Firma Public 
Consulting Group.

W trakcie konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się 
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz - psycholog kliniczny dziecięcy, 
dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wieloletnia wiceprzewodnicząca 
Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, członek międzynarodowych 
towarzystw naukowych, Bartosz Radtke  - wiceprezes Zarządu Sto-
warzyszenia Edukacji bez Granic im. wiceadmirała Józefa Unruga w 
Gdańsku. Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych 
SEBG, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
„Tęcza” w Gdańsku, Katarzyna Majorowska  - pedagog specjalny, 
logopeda w zakresie wczesnej logopedii klinicznej, certyfikowany 
terapeuta i nauczyciel Metody Warnkego nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej,dr n. hum. Jacek Pyżalski - pedagog, Prorektor w WSP 
w Łodzi, członek Zespołu Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w 
Miejscu Pracy. Kierownik i wykonawca w kilkunastu zagranicznych 
i polskich projektach badawczych z zakresu stresu zawodowego 
nauczycieli, radzenia sobie nauczycieli z trudnymi wychowawczo 
zachowaniami uczniów oraz promocji zdrowia w miejscu pracy. Irena 
Chądzyńska  - pedagog, socjoterapeutka  pracownik Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krakowie. Moderator pracy zespołów 
nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami przejawiającymi 
zaburzenia zachowania na Małopolskę w ramach programu „Uczeń 
z zaburzeniami zachowania” realizowany przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji oraz Robert Kozłowski psycholog, specjalista z zakresu 
QEEG i neurofeedback, Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej 
i Neuroterapii.

Celem wydarzenia jest propagowanie i rozpowszechnianie  wiedzy 
o trudnościach szkolnych, dysleksji, problemach z czytaniem oraz 
metodach postępowania  oraz leczenia dzieci i młodzieży z tymi 
kłopotami. Jest to problem, którego przyczyny są różnorodne. Tylko 
wczesna diagnoza, fachowe przygotowanie rodziny i pedagogów 
oraz wprowadzenie terapii w pierwszych latach życia może zapobiec 
powikłaniom i znacznie pogłębionym trudnościom w przyszłym 
procesie edukacyjnym.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nowoczesne moż-
liwości w terapii dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu 
medycznego. Pokazana i omówiona zostanie terapia EEGbiofeedback 
oraz Metoda Warnkego wykorzystywana w terapii dysleksji, zabu-
rzeniach mowy i funkcji poznawczych. Wszystkie zaprezentowane 
metody dostępne są w Olkuszu w Pracowni Terapeutycznej ALFA.

Poruszony zostanie też zawsze aktualny temat dyscypliny w kla-
sie, zaburzeń zachowania, nadpobudliwości oraz podjęta zostanie 
próba odpowiedzi na pytania jak pomóc dziecku w szkole, domu 
aby zminimalizować jego niepowodzenia szkolne oraz zmniejszyć 
deficyty rozwojowe.
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61PACIEJ


