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OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

 CONRAD GADOMSKI - O PODATKACH

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

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

y nasze
Świadczym
21 lat!
od
gi
usłu

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

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

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

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

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

KASY FISKALNE
SERWIS LAPTOPÓW
• pełny zakres usług • szybko • dokładnie •

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

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

ATRAKCYJNE
CENY ZŁOTA!!!

od 100 do 120zl za gram

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7 - 16 , Sob 8 - 14
30

00

00

00

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

WOBUD

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

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

32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl
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Girl's power, czyli kobiety rządzą
21 lutego w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu odbyła się debata „Girl's
power, czyli kobiety rządzą” organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu
w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Olkuszu oraz Forum Równych
Szans i Praw Kobiet Platformy Programowej SLD w powiecie olkuskim. W debacie udział wzięły europosłanka prof.
Joanna Senyszyn, przedstawicielki Forum
Kobiet Anna Leonarda Kocemba oraz
Katarzyna Kowalska, WSB reprezentowały dr Joanna Dzieńdziora wykładowca
akademicki i trener oraz dr Agnieszka
Jachowicz adiunkt w Katedrze Finansów
i Gospodarki Światowej. Moderatorem
debaty była Barbara Man, studentka
performatyki przedstawień oraz kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Głównym tematem dyskusji była rola
kobiet w życiu społeczno-politycznym
oraz ich sytuacja na rynku pracy. W dyskusji chętnie głos zabierali obecni na
debacie panowie.

PUCHAR SŁOWIKA - RELACJA

Historia turnieju noszącego dumną nazwę „Puchar Słowika” sięga początków istnienia Olkuskiego Klubu Sportowego „Słowik”, a więc roku 2010. Wtedy to po raz pierwszy udało się przeprowadzić zmagania piłkarskie, stawką których były nie tylko
okolicznościowe puchary, ale przede wszystkim satysfakcja z pokonania konkurencji i zajęcia miejsca na samym szczycie
podium. Od premierowego grania pod szyldem Słowika minęło już trochę czasu, lecz wartości jakie wyznaczają te zmagania
pozostały niezmienne – sportowa rywalizacja w duchu fair play, połączona z dobrą zabawą i integracją piłkarskiego środowiska.
W ostatnią niedzielę było bardzo podobnie. Turniej przeprowadzono dla dwóch
roczników – 2006 i 1999. Oczywiście
w obu tych grupach wiekowych mogli
pojawić się zawodnicy nieco młodsi.
Skorzystał na tym głównie OKS Słowik
I Olkusz występujący w turnieju Żaków.
Zespół Macieja Mroza i Rafała Pięty
śmiało można określić najmłodszą ekipą
dnia i choć nie udało się jej zdobyć nawet
punktu, to jednak emocje towarzyszące
występom miejscowych zawodników,
można porównać do tych z ekranów telewizyjnych. Dużo lepiej od swoich młodszych kolegów wypadli młodzi olkuszanie z rocznika docelowego 2006. Jakub
Tyliba, Hubert Mucha i pozostali gracze
OKS-u, dali się pokonać tylko raz, ale nie
przez byle kogo, bowiem Słowik II uległ
swoim rówieśnikom ze Skawiny dopiero
w meczu decydującym o najwyższym
stopniu podium. Gospodarzom do „złota” brakowało punktu, natomiast Piast
aby myśleć o końcowym triumfie musiał
bezwzględnie wygrać to spotkanie i tak
właśnie zrobił... Geniuszem po raz kolejny tego dnia błysnął Szymon Poskróbek,
zaliczając dublet zagwarantował swoim kolegom i trenerowi zwycięstwo 2:0
i miejsce na turniejowym szczycie. Druga
pozycja przypadła w udziale drużynie
Radosława Koterby, a więc Wolbromskiej Akademii Piłkarskiej. „Brąz” dla
Słowika. Jako ciekawostkę warto podać
fakt, że cała wymieniona trójka po czterech meczach miała na swoim koncie
po 9 punktów, a o kolejności na pudle
zadecydowały korzystniejsze bilanse
bramkowe, odpowiednio: (11:3 Piast, 6:2
WAP i 6:3 OKS II). Miejsca na podium
zabrakło dla Akademii Piłkarskiej Mam
Talent z Krzeszowic i Słowika I.
To tyle jeśli chodzi o zmagania Żaków.
Teraz warto przyjrzeć się grupie starszej,
a więc Trampkarzom. Tutaj wątpliwości już nie było. O głównym trofeum

dla Słowika I zadecydował komplet
zwycięstw odniesionych przez graczy
Marcina Sosińskiego. Tylko na początku
zmagań można było mieć wątpliwości co
do końcowego układ sił, jednak zdobyta
w samej końcówce przez Bartłomieja
Wdowika bramka w meczu przeciwko
Bolesławowi Bukowno sprawiła, że OKS
w skromnych rozmiarach 1:0 pokonał
najgroźniejszego rywala. Następne
mecze przypominały strzelecki trening.
Słowik I najpierw 7:0 ograł Pogoń Miechów, by na zakończenie rywalizacji
w bratobójczym pojedynku 8:2 ograć
swoich ziomków ze Słowika II. „Srebro” dla drużyny Wacława Kalmana.
Bukowno oprócz inauguracyjnej porażki,
odniosło dwa zwycięstwa. Konfrontacja
z Pogonią Miechów nie miała większej
historii (4:0), natomiast scenariusz
potyczki ze Słowikiem II przypomina już
niezły thriller. A dlaczego? Ano dlatego,
że do przerwy gospodarze prowadzili
różnicą dwóch goli i przy takim wyniku
trudno było przypuszczać, że bukowianie będą jeszcze w stanie odwrócić losy
meczu. A jednak... Trafienia Sebastiana
Świstka oraz Mariusza Chojowskiego
sprawiły, że Bolesław wygrał 3:2. Trzecie
miejsce dla Słowika II, a poza podium
sklasyfikowano Pogoń. Niestety zespół
z Jędrzejowa ostatecznie nie dojechał
do Olkusza.
To była typowo piłkarska niedziela, przygotowana specjalnie z myślą
o najmłodszych i tych nieco starszych
zawodnikach. Zagrały dwa roczniki,
choć w Słowiku już teraz głośno myśli
się o kolejnych zmaganiach. - 16 marca
organizujemy kolejną edycję naszego
pucharu. Wtedy to zaprezentują się kolejne dwa roczniki. Staramy się działać
tak, aby każdy nasz zespół miał szansę
zaprezentować się szerszej publiczności
– przekonuje koordynator, Rafał Pięta.
Wielkie podziękowania dla sponso-

rów i partnerów, którzy wiernie przy
nas trwają i zawsze wspierają nasze
inicjatywy. Po raz pierwszy, ale mamy
nadzieję, że nie po raz ostatni, „Puchar
Słowika” wsparł Wiesław Cader – prezes
Emalii OFNE SA. Jeśli wierzyć słowom
olkuskiemu przedsiębiorcy, Słowik to
dobro wspólne, a wzajemna współpraca
może przynieść korzyści obu stronom.
Podziękowania kierujemy także pod
adresem JSW KOKS, Pawła Kondka
(Pablo Sport) i pracowników Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu,
którzy na czele z dyrektorem Dariuszem
Murawskim zawsze przychylnym okiem
spoglądają na inicjatywy OKS-u.
Komplet wyników:
Puchar Słowika Zima 2014
(ŻAKI U-8):
AP Mam Talent Krzeszowice
– OKS Słowik II Olkusz 0:3
Piast Skawina – WAP Wolbrom 0:1
OKS Słowik I Olkusz
– AP Mam Talent Krzeszowice 0:2
OKS Słowik I Olkusz
– OKS Słowik II Olkusz 0:1
AP Mam Talent Krzeszowice
– WAP Wolbrom 0:3
Piast Skawina
– AP Mam Talent Krzeszowice 5:2
WAP Wolbrom
– OKS Słowik II Olkusz 1:2
Piast Skawina
– OKS Słowik I Olkusz 4:0
OKS Słowik I Olkusz
– WAP Wolbrom 0:1
OKS Słowik II Olkusz
– Piast Skawina 0:2
Tabela:
Piast Skawina
WAP Wolbrom
OKS Słowik II Olkusz
AP Mam Talent Krzesz.
OKS Słowik I Olkusz

4
4
4
4
4

9
9
9
3
0

Najlepszy Strzelec: Szymon Poskróbek (9
goli) – Piast Skawina
Najlepszy Bramkarz: Aleksander Durański
(OKS Słowik II Olkusz)
Najlepszy Zawodnik: Kamil Syguła (WAP
Wolbrom)
Puchar Słowika Zima 2014
(TRAMPKARZE U-15):
OKS Słowik I Olkusz
– Bolesław Bukowno 1:0
OKS Słowik II Olkusz
– Pogoń Miechów 3:3
Bolesław Bukowno
– OKS Słowik II Olkusz 3:2
Pogoń Miechów
– OKS Słowik I Olkusz 0:7
OKS Słowik I Olkusz
– OKS Słowik II Olkusz 8:2
Bolesław Bukowno
– Pogoń Miechów 4:0
Tabela:
OKS Słowik I Olkusz
Bolesław Bukowno
OKS Słowik II Olkusz
Pogoń Miechów

3
3
3
3

9
6
1
1

16:2
7:3
7:14
3:14

Najlepszy Strzelec: Adrian Dudzik (4 gole)
– OKS Słowik I Olkusz
Najlepszy Bramkarz: Hubert Mosiej
(Bolesław Bukowno)
Najlepszy Zawodnik: Marlena Idzik
(Pogoń Miechów)
Sponsorzy imprezy:
Emalia OFNE SA, JSW KOKS,
Pablo Sport, MOSiR Olkusz
Partnerzy:
Pizzeria Fan, Ciastkarnia Capri
11:3
6:2
6:3
4:11
0:8

vv OKS Słowik
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Wystarczy tak niewiele…
Całym światem wstrząsnęły ostatnie wydarzenia u naszego wschodniego sąsiada. Ukraina powiedziała „dość” dotychczasowym rządom.
Niewiele brakowało, aby zamieszki zamieniły się w wojnę. To z pewnością dało dużo do myślenia, bo przecież jedno słowo za dużo, jeden
nie taki gest i zamieszki na Ukrainie mogły się przerodzić w wojnę
nie tylko tam. Ciągle jeszcze, mimo pozornego porozumienia i chwilowego spokoju nie wiadomo jak to wszystko się skończy, w końcu
Janukowycz ma Rosję po swojej stronie.

Podobno żyjemy w cywilizowanym świecie, gdzie konflikty
rozwiązuje się pokojowo, gdzie
tryumfuje dyplomacja, gdzie
bronią są słowa, a nie karabiny.
A jednak tak niewiele trzeba
żeby wojna znów ogarnęła świat.
Wystarczy jeden despotyczny
dyktator z przerostem własnego
ego i ludzie którzy mają go dość.
Wystarczy jedna decyzja, jeden
gest który przeważy szalę.
Mieszkamy w kraju, który wielokrotnie musiał podnosić się
z upadków. Upadków, do których
doprowadziły nieudolne rządy.
Wiemy z historii, a niektórzy
z autopsji, jak wiele wysiłku i pracy trzeba włożyć w odbudowę
kraju, jak bolesne ofiary trzeba
ponieść by zreformować cały
system i dostosować go do demokratycznych wymogów – wiemy
też, że ta z trudem wywalczona
demokracja może nie każdemu
się podobać.
Wydaje nam się, że oglądane
w telewizji wydarzenia nas nie
dotyczą, współczujemy Ukraińcom, z zapartym tchem słuchamy

dramatycznych doniesień z Majdanu, ale też z innych ogarniętych
wojną zakątków globu, a potem
wyłączamy wiadomości i odcinamy się od tego. Przecież my
jesteśmy bezpieczni, nam nic
nie grozi.  Wojna jest tam, i tam
umierają ludzie. Czasami ogarnia nas też swego rodzaju złość
na działania naszych władz, bo
premier uruchomił rezerwy na
pomoc Ukrainie, a nie ma pieniędzy na pomoc dla Polaków, bo
nasze szpitale przyjmują rannych
Ukraińców na leczenie, ale NFZ
nie ma pieniędzy żeby leczyć
Polaków i tak dalej.
Nie dużo trzeba, aby świat ogarnęła kolejna zawierucha. Podobno
wojny, powodzie, tornada i inne
niszczycielskie żywioły nie są
dziełem przypadku, ale przemyślanym aktem matki natury, która
w ten sposób oczyszcza się ze
wszystkiego co na niej żeruje,
a przede wszystkim nas, ludzi –
bo jest nas za dużo, bo ziemia nie
może nas wyżywić, pomieścić, bo
rozmnażamy się w zbyt szybkim
tempie…

Każde pokolenie ma nadzieje że
wszystko co złe i niszczycielskie
przydarzy się kiedyś w przyszłości, ale nie teraz nie za naszego
życia, nie wtedy kiedy może nas
bezpośrednio dotyczyć – i oby
tak było.
Na koniec, żeby zagłuszyć jakoś
ten pesymistyczny wydźwięk
przypominam, że na Igrzyskach
Olimpijskich w Soczi nasi sportowcy zdobyli sześć medali w tym
cztery złote i niech będzie to taki
optymistyczny akcent. Pomimo
niezaprzeczalnego faktu, ze
Ukraińskie wydarzenia zrzuciły z pierwszych stron serwisów
informacyjnych Igrzyska Olimpijskie – to jednak dla nas luty
na zawsze pozostanie tym miesiącem, kiedy w 2014 roku nasz
skoczek zdobył 2 złote medale,
a także olimpijskim mistrzem
został strażak panczenista.

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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Czas na podwyższenie standardów!
Ostatnimi czasy w ramach debaty publicznej w naszym kraju coraz intensywniej podnoszone są kwestie aktywności obywatelskiej Polaków. Z roku
na rok możemy obserwować wzmożone zainteresowanie naszych rodaków
kwestiami dotyczącymi ich lokalnych społeczności. Także i w naszym mieście
zaczynają pojawiać się głosy, namawiające mieszkańców do większej aktywności, oraz do dbania o transparentność i przejrzystość sfery publicznej. Aby
jednak działalność ta mogła rozwinąć się w pełni, olkuskie władze powinny
rozważyć wprowadzenie stosowanych zmian w lokalnym prawie. Z inicjatywą taką wystąpił
do Burmistrza Olkusza radny Roman Piaśnik, który złożył dwie interpelacje. Dotyczyły one
wprowadzenia budżetu obywatelskiego w wysokości 2% ogólnego budżetu miasta oraz
kwestii podejmowania decyzji przez radnych w ramach jawnego imiennego głosowania.

Na czym polega idea budżetu obywatelskiego? – Pokrótce można
by powiedzieć, że jest to proces,
w ramach którego mieszkańcy najpierw zgłaszają swoje propozycje
dotyczące tego, na co mogłyby zostać
wydane środki z budżetu samorządu,
a następnie w drodze głosowania,
wybierają projekty, które cieszą się
największą akceptacją. Budżety obywatelskie miast oscylują przeważnie
w wysokości 1% ogólnego budżetu
danego samorządu. Rozwiązanie
takie po raz pierwszy zostało zastosowane w 1989 r. w brazylijskim
mieście Porto Alegre.
W Polsce pierwszy raz po taką formułę sięgnięto w 2011 r w Sopocie.
Mieszkańcy tego miasta w drodze
głosowania podjęli decyzję dotyczącą
wydatkowania 7 mln złotych. Śladem
Sopotu poszły także inne polskie miasta. W 2013 r podobne inicjatywy zrealizowano m.in. w Łodzi, Rybniku,
Płocku, Zielonej Górze, Poznaniu,
Elblągu, Gdańsku, Szczecinie oraz
Olsztynie.  Wprowadzenie takiego
rozwiązania w Olkuszu dałoby mieszkańcom naszego miasta bezpośredni
wpływ na decyzje związane z podziałem funduszów budżetu miasta. Rozwiązanie takie miałoby także walor

edukacyjny, gdyż przyczyniłoby się
do przybliżenia mieszkańcom mechanizmów, jakie towarzyszą zarządzaniu miastem i gminą.
Obserwując funkcjonowanie naszego lokalnego samorządu, niemalże
koniecznym wydaje się także wprowadzenie imiennego głosowania jako
sposobu podejmowania decyzji przez
radnych. Na chwilę obecną forma taka
stosowana jest niezmiernie rzadko,
a w przypadku większości głosowań
w protokołach nie pozostaje żaden
ślad po tym, jak głosowali poszczególni radni w konkretnych sprawach.
W efekcie tego coraz częściej zdarza się, że udają oni niepamięć co do
swojej postawy w przypadku decyzji,
które po latach okazują się być błędne
i szkodliwe dla mieszkańców.
W związku z tym każde głosowanie
powinno być imienne, a informacje
o tym, jak głosowali poszczególni
radni, powinny być publikowane
na stronach internetowych olkuskiego magistratu. Dzięki temu
mieszkańcy mieliby wgląd do
poczynań swoich reprezentantów.
Przyczyniłoby się to zdecydowanie
do podwyższenia stopnia przejrzystości decyzji podejmowanych
przez radnych.

Sami radni, póki co, nie wykazują
jednak inicjatywy w tym zakresie.
Wyjątek stanowi tutaj Roman Piaśnik,
który wniósł ostatnimi czasy dwie
interpelacje do burmistrza Dariusza
Rzepki. Dotyczyły one możliwości
wprowadzenia budżetu obywatelskiego w wysokości 2% ogólnego
budżetu miasta, tj. około 2,7 mln zł,
oraz kwestii podejmowania decyzji
przez radnych w ramach procedury
jawnego imiennego głosowania.
Burmistrz w swoich odpowiedziach
na te interpelacje umywa jednak
ręce. Przerzucił on ciężar podjęcia
decyzji w tych kwestiach na radnych,
wskazując Radę Miejską jako organ
kompetentny do podjęcia stosownych
uchwał. Biorąc jednak pod uwagę
fakt, iż uchwały podejmowane przez
olkuskich rajców opracowywane
są przez pracowników magistratu,
odpowiedź tą można śmiało odczytać,
jak brak chęci z jego strony do podjęcia dyskusji nad tymi kwestiami.
A szkoda, bo omówione rozwiązania
w znaczący sposób mogłyby podnieść standardy życia społecznego
w naszym mieście.

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl
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Po co nam wiatraki Pawła Piasnego?
W listopadzie 2013 r. burmistrz Olkusza Dariusz
Rzepka zablokował budowę olbrzymich elektrowni
wiatrowych w Zimnodole pod Olkuszem, które
chce postawić pan Paweł Piasny.
Burmistrz Rzepka odmawiając
inwestorowi wydania decyzji
środowiskowej stwierdził, iż
lokalizacja elektrowni wiatrowych w Zimnodole zagraża
bezpieczeństwu zdrowotnemu
ludzi oraz korzystaniu ze środowiska naturalnego. Ponadto
przypomniał, że w Zimnodole
pod protestem przeciwko tej
inwestycji podpisało się 299
mieszkańców, w Osieku 348,
w Zawadzie 186, a w Sienicznie
49. Dodatkowo sprzeciwiły się
jej Rady Sołeckie wsi Zederman
i Zawada oraz Zebrania Wiejskie wsi Zederman, Gorenice
i Osiek. Wpłynęły także inne
liczne protesty. Z apelem do
burmistrza o zablokowanie
budowy wielkich turbin wiatrowych w Zimnodole zwrócił
się również wiceprzewodniczący olkuskiej Rady Miejskiej pan Roman Piaśnik.
Jak stwierdził, budowa farmy
wiatrowej może obciążyć gminę Olkusz wypłatami wielomilionowych odszkodowań
dla właścicieli nieruchomości
sąsiadujących z tą inwestycją.
Protesty w gminie Olkusz nie są
wyjątkiem, przeciwko przemysłowym elektrowniom wiatrowym walczą mieszkańcy wielu
polskich gmin oraz państw UE.
Wśród licznych wad wielkich
elektrowni wiatrowych wymienia się m.in. to, że: szpecą
krajobraz, niszczą naturalne
siedliska dla roślin i zwierząt,
emitują uciążliwy i monotonny hałas oraz infradźwięki
oddziaływujące niekorzystnie na zdrowie człowieka,
powodują negatywny wpływ
pola elektromagnetycznego na
ludzi i zwierzęta (m.in. zanikają

dżdżownice i inne organizmy
żywe), powodują efekt migającego cienia. Ponadto wiatraki
są niestabilnym źródłem energii
(nadal potrzebne są elektrownie
konwencjonalne), a duże koszty
siłowni wiatrowych i dotacje
do „energii z wiatru” przyczyniają się do wzrostu cen prądu. Oprócz tego powodują one
spadek wartości okolicznych
nieruchomości i blokują zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych
na budowlane.
Pomimo tego nadal nie brak
chętnych, którzy chcą inwestować w elektrownie wiatrowe,
gdyż można na nich dużo zarobić. Na ich budowę udziela się
m.in. preferencyjnych pożyczek
w wysokości do 90% kosztów
inwestycji oraz wysokie dofinansowania. Tylko za rok 2012
Polska dopłaciła do tego interesu ok. 4 mld zł, z czego duża
część trafiła do zagranicznych
producentów wiatraków. Ostatecznie na farmach wiatrowych
zarabia głównie inwestor, gdyż
gmina zyskuje jedynie niewielki dochód z podatku od nieruchomości.
Niestety bez względu na to,
czy kontrowersyjna farma
wiatrowa powstanie, czy też
nie, wszyscy mieszkańcy
gminy Olkusz mogą zapłacić
za lekkomyślność olkuskich
władz. Jeśli turbiny powstaną,
gmina Olkusz może być zmuszona płacić wysokie odszkodowania setkom właścicieli
nieruchomości, które stracą
na wartości. Natomiast jeśli
elektrownie wiatrowe zostaną
ostatecznie zablokowane to
i tak inwestor Paweł Piasny ma
prawo żądać od gminy Olkusz

wysokich
odsz kodo wa ń t y t u łem dot ychcza s
poniesionych kosztów. Za taki
stan rzeczy odpowiada olkuska Rada Miejska kadencji
2006-2010, która wraz z burmistrzem Dariuszem Rzepką w czerwcu 2010r zmieniła Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Zimnodołu
dopuszczając możliwość realizacji elektrowni wiatrowych
o wys. do 180 m.
Niedawna odmowna decyzja
burmistrza jest dobrą informacją, niestety pan Paweł Piasny
odwołał się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie i niedługo
powinniśmy poznać orzeczenie
w tej sprawie.
Warto przypomnieć, że pan
Paweł Piasny z Zimnodołu
(rocznik 1975) od grudnia
2013 r. jest olkuskim wicestarostą. W 2001r. był jednym z założycieli struktur PO
w powiecie olkuskim, aktywnie w nich uczestniczył, był
członkiem zarządu tej partii.
W roku 2011 bez powodzenia
startował z list PO w wyborach
do Sejmu RP. Co ciekawe z list
PO w roku 2010 kandydował na
swoje obecne stanowisko również burmistrz Olkusza Dariusz
Rzepka….

vv Robert Rusinek

KULTURA

Wyraźnie... Dokładnie... Precyzyjnie...
Recytacja i Wystąpienia Publiczne dr Przemysław Kania

Książka jest wynikiem pracy autora z młodzieżą i nauczycielami w czasie
wykładów, warsztatów i spotkań. Na podstawie zebranych doświadczeń
i uwag dotyczących programów nauczania, opracowane zostały podstawowe zasady i ćwiczenia dotyczące recytacji oraz wystąpień publicznych.
Kultura słowa i poprawność
językowa wśród młodzieży
pozostawiają wiele do życzenia. Opracowanie „Wyraźnie…
Dokładnie… Precyzyjnie…”
pomaga rozwiązać problem.
Znajdują się w nim gotowe
zestawy przygotowujące do
pracy scenicznej oraz ćwiczenia wpływające na rozwijanie
wyobraźni i poszerzanie wiedzy
z zakresu prezentacji publicznej. Książka adresowana jest do
młodzieży uczącej się w klasach artystycznych, szkołach
o profilu teatralno-filmowym
lub medialnym, pracowników
społecznych, nauczycieli oraz
instruktorów teatralnych pracujących z młodzieżą.
Przemysław Kania
urodzony 23 maja 1983 roku,
wychowywał się we wsi Gorenice w Małopolsce. Doktor

w dziedzinie sztuk teatralnych,
z zawodu aktor i nauczyciel
akademicki, specjalista wymowy i logopedii artystycznej.
Autor, scenarzysta i reżyser
wielu spotkań, projektów i zajęć
artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na zajęciach i lekcjach
artystycznych skłania uczestników do szukania w sobie takiej
prawdy, która będzie dla widza
zabawna, ciekawa i wzruszająca. Prowadzi do poznawania
rzeczywistości przez pryzmat
sztuki teatralnej oraz literatury.
Szczegóły
Wydawca:
Novae Res, 2014
Format:
121x195mm, oprawa miękka
ze skrzydełkami
Wydanie: Pierwsze
Liczba stron: 118

Możliwość zamówienia na
www.zaczytani.pl, bezpośrednio w wydawnictwie oraz
w księgarniach..
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Godziny otwarcia: pon. - pt. 700 - 1800, sob. 700 - 1400
152,00 zł
za 1 m2

31,00 zł
opakowanie 20 kg

34,00 zł
opakowanie 20 kg

Gładź szpachlowa
AKRYL PUTZ

Styropian
FASADA 042

Gładź gipsowa
MEGARON

13,80 zł

18,50 zł

1,30 zł

opakowanie 25 kg

opakowanie 1 l

opakowanie 25 kg

34,50 zł
za 1 m2

Klej do szpachlowania siatki
RIMIX RK50

Klej do styropianu
RIMIX RK51

49,90 zł
8,10 zł

opakowanie 10 l

Woda
destylowana

Panel podłogowy AC4 8 mm
DĄB CRISTAL

19,20 zł
opakowanie 750 ml

13,00 zł

2,80 zł

opakowanie 400 ml

opakowanie 0,5 l

opakowanie 5 l

Grunt
MAX

Farba hipoalergiczna
EKO ŚNIEŻKA

Lakier złoty
SUPER CHROME

Rozpuszczalnik
uniwersalny

Piana pistoletowa
niskoprężna

kom.: 784 399 845 • 874 305 994
ZAPRASZAMY!!! Promocja ważna od 27.02.2014 do 12.03.2014

Reklamy
PORADY PRAWNE

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Gdy rodzic dziecka nie płaci zasądzonych alimentów, można wystąpić
o wsparcie z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z ustawą o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2012 poz. 1228 z późn.
zm) uzyskanie świadczeń z funduszu jest uzależnione od spełnienia
dwóch podstawowych warunków.
Pierwszy z nich to bezskuteczna
egzekucja alimentów. Zgodnie
z ustawą jest nią sytuacja, gdy
w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie można wyegzekwować
pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań
alimentacyjnych.
Drugim wymogiem jest osiąganie dochodów nieprzekraczających określonego kryterium.
Wynosi ono 725 zł na osobę
w rodzinie. Pod uwagę bierze
się należności uzyskane w roku
kalendarzowym (bazowym)
poprzedzającym okres świadczeniowy. Obecnie są to więc
dochody z 2013 roku.
W przypadku rodziców ubiegających się o pomoc z Funduszu
stosowane są te same zasady
ustalania osiągniętego przychodu, jakie obowiązują przy zasiłkach na dzieci. To oznacza, że
dochody są dzielone przez liczbę
członków rodziny oraz miesięcy, w których były uzyskiwane.
Taki sam jest również katalog
zarobków, które są wliczane do
dochodu. Są to m.in. przychody
z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej oraz gospodarstwa rolnego (decyduje liczba

hektarów przeliczeniowych).
Świadczenia z Funduszu, które
przysługują osobom mającym
problemy z wyegzekwowaniem
alimentów od zobowiązanych do
tego przez sąd rodziców, są przyznawane na czas trwania okresu
świadczeniowego. Rozpoczyna
się on 1 października i kończy
30 września następnego roku
kalendarzowego, ale wnioski
o ich przyznanie można składać
już od 1 sierpnia. Rodzice, którzy
zdążą to zrobić do końca tego
miesiąca, będą mieli pewność, że
pierwsza wypłata za nowy okres
nastąpi w październiku. Nie będą
więc mieli przerwy w uzyskiwaniu wsparcia. Jeżeli przyjdą do
gminy we wrześniu lub dopiero w kolejnym miesiącu, ta ma
więcej czasu na ustalenie, czy
wierzycielowi należy się pomoc.
Aby gmina mogła sprawdzić, czy
rodzic spełnia warunki niezbędne do uzyskania wsparcia, do
wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Ich wzory
określa rozporządzenie ministra
pracy i polityki społecznej z 7
lipca 2010 roku (Dz.U. nr 123,
poz. 836), a odpowiednie druki można otrzymać w ośrodku

pomocy społecznej.
Najważniejsze z nich to oświadczenie lub zaświadczenie
wystawione przez komornika
i potwierdzające bezskuteczność
egzekucji oraz dokumenty określające wysokość dochodu osiąganego przez członków rodziny.
Rodzic powinien też pamiętać, że
jeżeli w okresie, który upłynął od
roku bazowego do momentu składania wniosku, nastąpiła zmiana
sytuacji dochodowej, czyli utrata
dochodu lub jego uzyskanie, okoliczność tę też trzeba potwierdzić dokumentem zawierającym
odpowiednie kwoty. Ponadto
w zależności od indywidualnej
sytuacji osoby uprawnionej może
ona też być zobowiązana do dołączenia innych formularzy.
W kontekście uzyskiwania
świadczeń z Funduszu warto
wiedzieć, iż zawarcie związku
małżeńskiego nie stanowi przeszkody do otrzymywania świadczeń z funduszu. Współmałżonek
osoby uprawnionej będzie jednak
zaliczany do członków rodziny,
a jego dochód będzie liczył się
do kryterium. W skład rodziny
wchodzą rodzice osoby uprawnionej, małżonek tego rodzica

lub osoba, z którą wychowują
wspólne dziecko, pozostające
na ich utrzymaniu dzieci dopóki nie skończą 25 lat oraz starsi
potomkowie, jeżeli są na nich
przyznane: świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy bądź też wsparcie
z Funduszu Alimentacyjnego.
Co do zasady świadczenia
z funduszu są wypłacane osobie
uprawnionej lub jej przedstawicielowi ustawowemu, czyli rodzicowi do momentu ukończenia
przez nią 18 lat, chyba że sąd
wyda orzeczenie o zniesieniu
obowiązku alimentacyjnego.
Okres ten może jednak ulec
wydłużeniu, pod warunkiem
że dziecko kontynuuje edukację w szkole lub szkole wyższej.
W takiej sytuacji górna granica
przysługiwania pomocy wynosi 25 lat. Świadczenia mogą
też przysługiwać bezterminowo, gdy osoba uprawniona jest
niepełnosprawna, musi jednak
posiadać orzeczenie zaliczające
ją do znacznego jej stopnia.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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KINO ZBYSZEK
„ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DOLINY” 3D
PROD.BELGIJSKO/FRANCUSKA
28 II, 02 - 04 III GODZ. 17.00 • 1 III GODZ. 11.00
„POD MOCNYM ANIOŁEM” PROD.POLSKA
28 II ; 02 – 04 III GODZ. 19.00 • 1 III GODZ. 15.00

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości
i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie
każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapraszamy do
Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b

poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700,
piątek 1200 - 1800

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

WOLBROM
Sprzedam działkę o pow 710 m2 zabudowaną
budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow 460 m2
do dalszej rozbudowy do 600 m2.
Pełna dokumentacja, ważne pozwolenia na budowę, duży parking na działce na ok 12 samochodów
wszystkie media, 100m od Rynku.
Cena: 300.000 zł
tel. 500 749 505

FELIETON

Polska też może być rajem podatkowym
Co jakiś czas media obiega wiadomość o tym, że bogate przedsiębiorstwo zmienia swoją „narodowość”, przenosząc się i rejestrując w
innym niż dotychczas państwie. Zwykle czynią to z jednego, bardzo
prostego powodu – przez PODATKI.

Celem każdego przedsiębiorstwa jest
maksymalizacja zysków. Aby ją uzyskać przedsiębiorstwo musi jak najdrożej sprzedać, jak najtaniej produkując.
W systemie wolnorynkowym działa
jednak dodatkowo element wymuszający odpowiednią jakość produktu – konkurencja. W kapitalizmie mamy więc
prawdziwą wolność wyboru – możemy
zdecydować się na produkty czy usługi
tanie, o niskiej jakości; oraz coraz droższe, równocześnie będące coraz lepszymi. Przedsiębiorcy, którzy nie będą
potrafili się do tych zasad dopasować
zbankrutują – a na ich miejsce powstaną
dwie, może trzy, nowe, mniejsze firmy,
które będą bardziej konkurencyjne. Tak
działa mechanizm rynkowy!
W Polsce jednak to teoretycznie istniejące zjawisko nie działa. Dlaczego
tak się dzieje? Nie sposób jest omówić
dzisiaj wszystkich przyczyn takiego
stanu rzeczy. Najważniejszą kwestią
bez wątpienia są podatki. Jak słusznie
napisał kiedyś Karol Marks: „Jest tylko jeden sposób, by zabić kapitalizm:
podatki, podatki i jeszcze raz podatki”.
Socjaliści rządzący Polską za komuny,
a także Ci, którzy przejęli władzę po
nich postarali się, aby nigdy tego nie
brakowało i aby przypadkiem nie były
one za niskie. Jednak nie sama ich wysokość jest największym problemem. Cały
system podatkowy jest niesamowicie
skomplikowany, niespójny wewnętrznie
i trudny do zrozumienia. Nie muszę do
tego nikogo przekonywać – doświadczył
tego każdy z nas; w szczególności biznesmeni. Stanisław Żółtek powiedział
kiedyś: „Mam wrażenie, że prawo
podatkowe w Polsce tworzy nie parlament, ale jakiś wróg. Jakby ktoś –
udając dobrą wolę – chciał dokopać

polskim przedsiębiorcom”. Problemem
jest też niestabilność tego prawa. Nie
dość, że podatki są zdecydowanie za
wysokie i skomplikowane, to jeszcze
prawo ich dotyczące zmienia się bardzo
często. Połapać się w tym mają problem
nawet prawnicy, urzędnicy i doradcy
finansowi!
Przyjrzyjmy się więc systemowi podatkowemu. Dzisiaj opodatkowany jest
prawie każdy aspekt naszego życia.
Płacimy haracz dla rządu za to, że pracujemy; za to, że otrzymamy spadek
lub odpowiednio kosztowny prezent;
za zwycięstwo na loterii; za wzięcie
pożyczki; za posiadanie gruntu, domu
czy mieszkania… można by wymieniać
bez końca. Najbardziej uciążliwym jest
bez wątpienia podatek PIT. To paradoks,
że praca w Polsce jest obciążona podatkiem akcyzowym – który ze swojej definicji powinien być opłatą od towarów
luksusowych! Skoro już o akcyzie – czy
wiecie, że około 70% ceny papierosów,
wódki czy paliwa to podatki?
A teraz na spokojnie – co by się stało
jakbyśmy zlikwidowali podatek dochodowy i składki ZUSowskie? Drastycznie spadłyby koszty pracy. Przedsiębiorcy mogliby natychmiast zatrudnić
więcej osób, płacić im wyższe pensje,
równocześnie wydając mniej (potaniałyby produkty). Czy nie pięknie? Tak
samo jest z akcyzą na paliwo. Każdy
produkt i półprodukt trzeba co najmniej
raz przewieźć, nim trafi do sklepów i
konsumentów. Do wyprodukowania
wielu z nich również często potrzeba paliw. Jak bardzo podniósłby się
komfort życia przeciętnego człowieka,
jeśli ceny produktów byłyby obniżone
o koszt podatków na paliwa!
Oczywiście, musimy się dobrze zro-

zumieć. To nie
jest tak, że my
możemy sobie
dowolnie podatki obniżać, nie
wywołując innych skutków. Trzeba
również ciąć koszty, bo przecież nie
chcemy żyć na długu! Moim zdaniem
najlepsze jest państwo minimum.
Pozwala zrealizować to, o czym pisałem przed chwilą – radykalnie obniżyć
podatki. Równocześnie opiera się na
założeniu, że człowiek jest racjonalny.
Zabiera tylko tyle, ile jest potrzebne na
cele wspólne. Pozostawia w kieszeni
człowieka znacznie więcej, i nie przeszkadza mu w żaden sposób dbać o swój
interes. Każdy ma wolny wybór – sam
decyduje o swoim życiu!
Dzisiaj Polska stoi przed wielkim
wyzwaniem. Musimy z parlamentu
wymieść starych, postkomunistycznych
socjalistów i zamienić ich nową, świeżą
wizją, która będzie w stanie „rozbić
beton”. Musimy zbudować państwo
oparte na prostym, stabilnym prawie
i niskich podatkach. Tylko to pozwoli nam się rozwijać, bogacić i żyć na
wysokim poziomie. Polacy – pokażcie,
że zasługujecie na określanie mianem
racjonalnych!

vv Conrad Gadomski
knpolkusz@wp.pl

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu
knpolkusz@wp.pl
knpolkusz.cba.pl
facebook.com/KNP.Olkusz
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

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

FIRMA BUDOWLANA

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

oferuje wykonanie:

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

• 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

tel. 509-517-852

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

INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Olkuszu ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w 2014 r.
Szczegóły konkursu, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki
składania ofert, wymagana dokumentacja, termin, tryb oraz kryteria
wyboru ofert znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Olkuszu, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa oraz na stronie internetowej Starostwa –
www.sp.olkusz.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu w Olkuszu
/-/ Barbara Rzońca
Starosta Olkuski

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

• 17.02 Olkusz. Policjanci zatrzymali mężczyznę
poszukiwanego dwoma listami gończymi.
17. lutego 2014 roku
policjanci z wydziału
kryminalnego tutejszej komendy zatrzymali 35. letniego Bukowianina, który był
poszukiwany dwoma
listami gończymi wydanymi przez miejscowy sąd. W 2009 roku mężczyzna był skazany
za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Udowodniono mu wówczas 21 czynów
zabronionych (posiadanie marihuany, uprawa konopi oraz udzielanie środków odurzających). Pod-

-

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

WIOSNĄ ZAPRASZAMY
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI
W PROMOCYJNEJ CENIE

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

POLICJA

czas wczorajszego przeszukania domu należącego
do 35.latka policjanci znaleźli 4 sadzonki konopi
oraz 128 gram marihuany. Wczoraj mieszkańcowi
Bukowna przedstawiono zarzut z art. 63 ust.1 ustawy (nielegalna uprawa konopi). Dzisiaj, w związku
z popełnionymi wcześniej przestępstwami, mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego.
• 20.02. Olkusz. Ujawniono papierosy i tytoń bez polskich znaków skarbowych akcyzy		
Policjanci Referatu do
walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą olkuskiej komendy
w jednym z mieszkań
w Olkuszu ujawnili
tytoń i papierosy bez
polskich znaków skarbowych akcyzy. Policjanci zabezpieczyli
237 paczek papierosów różnych marek (łącznie
4.740 sztuk papierosów) oraz 4 worki ciętego tytoniu o wadze około 2 kilogramów. W tej sprawie
przesłuchano kobietę, w mieszkaniu której ujawniono tytoń i papierosy. Policja ustala ile wynoszą
uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa. Materiały
do dalszego prowadzenia przekazane zostanie do
Urzędu Celnego w Krakowie.

• 21.02. Olkusz. Kolejne nielegalne papierosy na targowisku Po raz kolejny w minionym
tygodniu olkuska policja ujawniła papierosy bez
polskich znaków skarbowych akcyzy. 21. lutego
2014 roku na targowisku przy ulicy Sławkowskiej
w Olkuszu policjanci Referatu do walki z Korupcją
i Przestępczością Gospodarczą zabezpieczyli 200
paczek papierosów różnych marek. Mężczyzna,
u którego znaleziono papierosy został już przesłuchany. Policja ustala teraz, ile wynoszą straty na
szkodę Skarbu Państwa.Materiały do dalszego prowadzenia trafią do krakowskiego urzędu celnego.

Uwaga na kieszonkowców!

Co tydzień olkuska policja odnotowuje co najmniej kilka kradzieży portfeli, dokumentów, telefonów komórkowych. W miniony wtorek (18.02.2014r.),
w Olkuszu, najprawdopodobniej przy wsiadaniu do autobusu, nieustalony do chwili obecnej sprawca ukradł kobiecie portfel wraz z dowodem osobistym
i kartą bankomatową. W środę w jednej z przychodni, mieszkance Witeradowa, skradziono dokumenty i pieniądze.
Kieszonkowcy wykorzystują nieuwagę podróżnych w komunikacji miejskiej. Korzystają z tłoku na dworcach, peronach, przystankach i w sklepach.
Zazwyczaj działają w grupie.
Aby uchronić się przed kradzieżą pamiętaj:
• Pieniądze trzymaj w kilku miejscach
• Unikaj tłoku
• Nie demonstruj zawartości portfela
• Obserwuj otoczenie i swój bagaż
• Nie noś portfela w tylnej kieszeni spodni
• Zabezpiecz dobrze pieniądze i dokumenty
• Nie noś pieniędzy w bocznej kieszeni marynarki
• Rzeczy wartościowych nie wkładaj do reklamówki
• Torebkę zawsze trzymaj przed sobą
• Noś przy sobie tylko niezbędną gotówkę

KOMUNIKAT

Policja poszukuje świadków zdarzenia drogowego z 17. lutego 2014 roku. Około godz. 16.00 na ulicy Sławkowskiej w Olkuszu (na wysokości posesji nr
9) rowerzystka została uderzona przez wyjeżdzającą z parkingu brązową Octavię. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje w tej sprawie proszone są
o kontakt z prowadzącym, nr tel. 32 6478234 lub 997.
„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.
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Informacje, Reklamy

Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

AKTUALNOŚCI
Chciałoby się napisać na temat całkowicie nie związany
z aktualnymi wydarzeniami, ale nie bardzo się da.
Pomimo mojego sceptycyzmu, Zimowe Igrzyska
Olimpijskie w Soczi udały nam się nie najgorzej.
6 medali, w tym 4 złote, 1 srebrny i jeden brązowy –
dało nam 11 miejsce. Nie jest najgorzej. 9 lutego złoty
medal dla Kamila Stocha, to już jest coś. Wcześniej
trudno było przełamać barierę ustanowioną przez
Adama Małysza.
13 lutego następny złoty medal – dla Justyny Kowalczyk w biegach narciarskich na 10 km. Kto się
interesował choć trochę tymi igrzyskami, ten wie jakim
wysiłkiem zdobyła ten medal. Jak mówili niektórzy
pasjonaci: „aż się chce żyć”.
15 lutego Zbigniew Bródka zdobył dla nas następny

złoty medal w biegu na 1500 metrów. I nie zapomnimy
nigdy drugiego złotego medalu Kamila Stocha
zdobytego na dużej skoczni.
22 lutego dołożyli nam panczeniści jeszcze dwa medale:
panie srebrny i panowie brązowy. Nie wybrzydzajmy.
Dotychczas na Igrzyskach zimowych tylko w Vancouver
zdobyliśmy 6 medali. Innym razem było po jednym,
najwyżej dwa medale, najczęściej jednak nie było nic
i nie śpiewaliśmy wtedy jeszcze „…nic się nie stało…”.
Z przyjemnością należy pochwalić pocztę Polską za
ładny bloczek z 4 znaczków wprowadzony do obiegu
7 lutego. Sens zapewne mają też monety z okazji
Igrzysk wyemitowane przez NBP. Nominały dla
zamożnych, mniej zamożnych i dla normalnych
pasjonatów czyli 200 złotych w złocie, 10 złotych

w srebrze i 2 złote (jedno z ostatnich). Teraz satysfakcję
mają kolekcjonerzy, pasjonaci i kibice. A jeśli chodzi
o hobby, to przecież o to chodzi.
Dla połechtania trochę filatelistów, kilka reprodukcji
znaczków z okazji Zimowych Igrzysk w Soczi. Więcej
zdjęć na mojej stronie internetowej.
Zapewne następnym razem przyjdzie czas na wspomnienie Ukrainy. Wśród kolekcjonerów cieszy się dużym
powodzeniem. Zarówno numizmatycy jak i filateliści
zabiegają o posiadanie walorów tego naszego
sąsiada. Słuchając radia i oglądając telewizję, widz
zapewne czuje się jakby naszło go „Deja vu”. Toż to
jakby kopia naszej rewolucji. Miejmy nadzieję, że
droga do normalności będzie mądrzejsza niż nasza.

www.marczukiewicz.pl
tel. 691 364 130
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

- SILL

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti,
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny
rolnicze oraz budowlane JCB.

Ryczówek, ul. Kluczewska 1d
tel. 32 645 82 55, kom. 668 233 603

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie
dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując
rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję
jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego
na południu Polski.

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
• BLATY • PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •

Posiadamy w sprzedaży 35 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

STOPNICA
Mariusz Bąk

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

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

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

