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OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

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!!!!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

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

SKUTERY
SERWIS “U PANA LESZKA”
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

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

Głośniki 2.0
KRATOR N2-20050
Cena: 99,00 PLN
Do każdego laptopa
markowa torba gratis
TANIE TUSZE I TONERY, Z NAMI TANIE DRUKOWANIE
KASY FISKALNE, SERWIS LAPTOPÓW pełny zakres usług
Największy wybór - Akcesoriów dla Gracza

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

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

LOMBARD
WIOSENNA
OBNIŻKA CEN!!!

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
INFORMACJA:
tel. 792 447 442, www.rm-instal.pl
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz

ZAINWESTUJ W ENERGIĘ SŁONECZNĄ
DOPŁATY DO 40%
DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH.
PRODUKUJ WŁASNY SŁONECZNY PRĄD!

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

ATRAKCYJNE
CENY ZŁOTA!!!

od 100 do 120zl za gram
32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl
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Informacje

PORADY PRAWNE

Uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem

Każdy z rodziców ma prawo do utrzymywania więzi ze swoim
dzieckiem. Rodzic, który utrudnia drugiemu z rodziców te
kontakty, może zostać obciążony przez sąd karą pieniężną.
Gdy dziecko przebywa na stałe
u jednego z rodziców, wówczas
oboje powinni określić wspólnie,
w jaki sposób będzie się z nim
kontaktował drugi rodzic.
W przypadku wystąpienia sytuacji
braku porozumienia między rodzicami zainteresowany ustaleniem
kontaktów rodzic powinien złożyć
wniosek do sądu opiekuńczego
- właściwego sądu rejonowego
miejsca zamieszkania osoby małoletniej, której postępowanie ma
dotyczyć. Wniosek o uregulowanie
sposobu kontaktów między rodzicami a dziećmi zgodnie z ustawą z 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594
z późn. zm.) podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł. We wniosku należy określić zasady oraz
zakres i formę proponowanych
kontaktów. Zawarte we wniosku
propozycje kontaktów powinny
uwzględniać przede wszystkim
potrzeby wnioskodawcy, które
umożliwią mu aktywne uczestniczenie w życiu dziecka.
Należy jednak pamiętać, że
w każdym przypadku określania
sposobu kontaktów z dzieckiem
czynnikiem decydującym i rozstrzygającym o ich ukształtowaniu
jest dobro dziecka.
Sąd, podejmując decyzję o określeniu zasad kontaktów z dzieckiem,

powinien uwzględniać uzasadnione sugestie i potrzeby drugiego
z rodziców. Z tych względów
w trakcie postępowania zmierzającego do ustalenia kontaktów
z dzieckiem sąd wysłuchuje oboje
byłych małżonków.
Istotnym jest, iż sąd opiekuńczy,
orzekając w sprawie kontaktów
z dzieckiem, może zobowiązać
rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować
ich do placówek lub specjalistów
zajmujących się terapią rodzinną,
poradnictwem lub świadczących
rodzinie inną stosowną pomoc
z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Sąd może też
ograniczyć kontakty z dzieckiem,
gdy uzna, że wymaga tego jego
dobro. Sąd opiekuńczy ma prawo
zakazać spotykania się z dzieckiem, zabierania go poza miejsce
stałego pobytu bądź też jest uprawniony do ograniczenia kontaktów
tylko do określonych sposobów
porozumiewania się na odległość
albo nawet do zakazania takiej
formy komunikacji. Dla dobra
dziecka sąd może również zezwolić, aby spotkania odbywały się
tylko w obecności drugiego rodzica, opiekuna, kuratora sądowego
albo innej osoby, którą wskaże
sąd. Sąd ma prawo nawet zakazać
kontaktów rodziców z dzieckiem

wówczas, gdy
utrzymywanie
ich poważnie
zagraża dobru
dziecka bądź
je narusza.
W przypadku problemów z wykonywaniem ustalonych kontaktów
z dzieckiem istnieje możliwości ich przymusowej realizacji.
Przepisy przewidują, że jeżeli
jedno z rodziców opiekujących
się dzieckiem nie wykonuje albo
niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo
z ugody sądowej w przedmiocie
kontaktów z dzieckiem, poszkodowany takim działaniem rodzic
może podjąć konkretne kroki. Na
jego wniosek sąd opiekuńczy najpierw zagrozi osobie utrudniającej
kontakty z dzieckiem, że nakaże
jej zapłatę na rzecz osoby uprawnionej oznaczonej sumy pieniężnej
za każde naruszenie obowiązku.
Wysokość takiej kary jest uzależniona w każdym przypadku
od sytuacji majątkowej osoby
utrudniającej kontakt. Taka sama
zasada obowiązuje w stosunku do
rodzica, który narusza obowiązki
w przedmiocie kontaktów z dzieckiem na rzecz osoby, pod której
pieczą dziecko pozostaje.
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.

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OLKUSZU
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza
osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą na
DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 15.05.2014 r.
w godzinach od 10.00 do 12.00 - POZIOM GÓRNY
Na Dzień Przedsiębiorczości zostali zaproszeni przedstawiciele następujących instytucji:
• Urząd Miasta i Gminy Olkusz
• Urząd Skarbowy w Olkuszu
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Olkuszu
• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olkuszu
• Zespól Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Olkuszu
- Zaproszeni specjaliści z w/w instytucji będą udzielać konsultacji w zakresie:
-- wyboru formy opodatkowania,
-- wyboru formy prawno-organizacyjnej,
-- rejestracji firmy,
-- księgowości firmy,
-- reglamentacji działalności gospodarczej (koncesje, zezwolenia, licencje i zgody, działalność
regulowana),
-- praw, ulg, obowiązków prowadzącego działalność gospodarczą,
-- ZUS - obowiązki, świadczenia z innego tytułu: zgłoszenia, świadczenia, zasiłki z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej.
- Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu będą służyć pomocą w zakresie:
-- aspektów psychologicznych i marketingowych zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej,
-- planowania i zarządzania własną firmą.
Ponadto przewidziano spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH,
KTÓRZY PLANUJĄ ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie pracy w Olkuszu
w pok.1 i 2 lub pod numerem telefonu: 643-43-48 wew.235 i 241.

Niezależne kino w Krakowie
oraz poruszająca historia niezrozumianej artystki
czyli, co słychać w świecie filmu

2 maja w Krakowie rozpoczęła się coroczna uczta kinomana. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego OFF PLUS CAMERA odbywa się już po
raz siódmy. Jest to jeden z najważniejszych festiwali filmowych w Polsce
oraz w Europie Środkowej. Najważniejszym jego elementem jest konkurs
główny „Wytyczanie drogi”, w którym startuje dwanaście filmów walczących
o Krakowską Nagrodę Filmową w wysokości 100 tysięcy dolarów. Reżyser
zwycięskiego filmu zostaje wybrany przez międzynarodowe jury złożone
z wybitnych filmowców i znawców kina.
Poza konkursową dwunastką, na
program OFF PLUS CAMERA składają się najnowsze, entuzjastycznie
przyjęte przez krytykę tytuły z międzynarodowego obiegu festiwalowego, z których większość prezentowana jest w Polsce premierowo.
W programie OFF PLUS CAMERA
znajdują się także cykle narodowe,
sekcje tematyczne takie jak „From
the Gut” (skupiona na amerykańskim kinie niezależnym), a także
retrospektywy wybitnych twórców
i specjalna sekcja ‘Nadrabianie zaległości’, poświęcona filmom z ostatnich dziesięciu lat, które z różnych
przyczyn nie trafiły do polskiej dystrybucji. Miłym elementem tej dużej
i znaczącej imprezy jest ukłon w stronę małych kin. Większość pokazów
organizowana jest właśnie w małych
i średnich kinach, które były ostoją
filmu artystycznego tak dawniej jak
i dziś. Przy obecnej popularności
dużych sieciowych multipleksów,
które kuszą wielkimi billboardami,
popcornem i efektami 3D, taki kameralny pokaz filmu, który bogaty jest
treścią a nie formą, może być wspaniałą odskocznią od codzienności.
W Krakowie niewątpliwie mamy
święto kina, dlatego proponuję aby
wykorzystać „sąsiedzką” lokalizację festiwalu i osobiście przekonać
się o walorach filmu offowego.

Jest na to już niewiele czasu gdyż
festiwal kończy się 11 maja. Jeżeli
ktoś nie zdąży na ostatnie pokazy
festiwalowe a ma ochotę zobaczyć
film, który nie skupia się na efektach
specjalnych ani na średniej jakości
humorze, zachęcam aby obejrzeć
obraz, który niedawno wszedł na
nasze ekrany - „Camille Claudel,
1915”, w reżyserii Bruno Dumont’a.
Film poświęcony rzeźbiarce, uczennicy i kochance Rodina (rzeźbiarz
działający na przełomie wieku XIX
i XX) , kobiecie o wielkim talencie
i ikonie dzisiejszych feministek, które
dają ją za przykład ofiary „męskiego
świata”. Ta wspaniała artystka, dziś
przez wielu uważana jest za bardziej
utalentowaną niż jej mistrz Rodin, za
życia była niezrozumiana, niedoce-

niona i ostatecznie zniszczona przez
patriarchalne społeczeństwo. Została
zamknięta przez rodzinę w szpitalu
psychiatrycznym. Spędziła tam 30
lat, aż do śmierci. Film pokazuje tylko urywek życia kobiety. Moment
gdy zamknięta w zakładzie, otoczona
chorymi ludźmi, żyje jedynie dzięki
nadziei na zmianę. Poruszająca jest
bezsilność bohaterki oraz całkowity brak empatii ze strony najbliższej jej osoby – brata, który mimo
ogromnej pobożności nie potrafi
dostrzec cierpienia siostry. Jest to
obraz kameralny, smutny, pozbawiony hollywoodzkiego blichtru.
Juliette Binoche która gra główną
rolę, występuje bez makijażu, na tle
szarych ścian, wśród ludzi rzeczywiście chorych umysłowo. W filmie nie
ma wielkiego dramatyzmu, krzyku,
snuje się on leniwym tempem. Jego
dużym atutem jest autentyczność,
oddanie klimatu chwili i zmuszenie
widza do refleksji. Wszyscy zainteresowani filmem niebanalnym, który
ukazuję głębię, psychikę człowieka
oraz dotyka spraw trudnych i wielowymiarowych, powinni być usatysfakcjonowani. Polecam serdecznie
i czekam na Państwa komentarze.
vv Ewa Wołoszyn

Czy bezpieczne przejścia dla
pieszych powstaną na krajówce?
Przed kilkoma dniami Poseł PiS Jacek Osuch otrzymał
odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na
interpelację w sprawie konieczności zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu DK nr 94
w Olkuszu. Jak zapewnia przedstawiciel resort infrastruktury, jeszcze w czerwcu br. powinny być znane priorytetowe zadania, które mają być realizowane w kolejnych
latach na drogach krajowych. Czy wśród nich znajdzie
się budowa bezpiecznego przejścia w okolicy ul. Cegielnianej/Szkolnej oraz ul. Wspólnej o co zabiega olkuski
parlamentarzysta? Tego na razie nie wiadomo!
Przypomnijmy, że pod pierwszym kwartale tego roku parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości w interpelacji
zwrócił uwagę na konieczność
budowy bezpiecznych przejść
dla pieszych w Olkuszu o które
od dłuższego czasu wnioskują
mieszkańcy. Chodzi o rejon ul.
Cegielnianej i Szkolnej oraz
skrzyżowanie przy Kopalni
Olkusz (ul. Wspólna).

realizacji tego zadania, takie
jak źródła finansowania oraz
koszty utrzymania docelowego przejścia, np. w formie
kładki dla pieszych – informuje Zbigniew Klepacki, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju. Jak
zapowiada minister, jeszcze
w czerwcu br. powinniśmy
poznać zaktualizowany wykaz
zadań, które mają zostać skierowane do realizacji w kolejnych
latach na drogach krajowych.

– ul. Gwarków, ul. Wspólna
– wykonanie lewoskrętów
w ciągu DK94”. Obecnie trwa
aktualizacja przedmiotowego
programu. Jej zakończenie
planowane jest na połowę2014
r. Zadanie zostało zarekomendowane do ujęcia w programie
– dodał minister Klepacki.

Jacek Osuch zapewnia, że na
bieżąco będzie przyglądał się
pracom resortu infrastruktury
Kilka dni temu poznaliśmy
i rozwoju. – Sprawa kładki
dla pieszych, która byłaby
odpowiedź resortu. – Obecnie
trwają analizy w celu wyboru Poseł Jacek Osuch dopytywał dostosowana dla osób nieefektywnej formy przejścia także o poprawę bezpieczeń- pełnosprawnych oraz popradla pieszych, które mogło- stwa zarówno pieszych jak wa bezpieczeństwa na DK
by funkcjonować w obrębie i kierowców w rejonie Kopalni 94 w rejonie kopalni Olkusz
wskazanych ulic, jego właści- Olkusz. – Na interesującym powinna być także jednym
wego umiejscowienia, prawi- pana posła skrzyżowaniu z priorytetów zarówno dla
dłowego oznakowania i efek- projektowana jest sygnaliza- władza samorządowych jak
tywnego oświetlenia. Przejście cja świetlna. Zadanie zostało i innych parlamentarzystów
w formie kładki lub przejścia zgłoszone do ujęcia w „Pro- – dodaje Jacek Osuch.
podziemnego mogłoby być gramie redukcji liczby ofiar
wykonane w ramach odręb- śmiertelnych” w ramach
nego zadania. Najistotniejsze „ Przebudowy skrzyżowasą jednak kwestie dotyczące nia z drogami gminnymi
vv BPJO
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Pechowe miasto…

Jak już z pewnością Państwo wiedzą, Olkusz czeka kolejna klęska.
EMALIA Olkusz S.A., znana w lokalnych kręgach bardziej jako Fabryka
(produkująca garnki, nie mylić z OFNE EMALIA – produkującą wanny),
postanowiła zatrząść spokojem kilkuset okolicznych rodzin i zwolnić
pracowników. Marka na którą od ponad wieku pracowały setki ludzi,
ostatnimi czasy jest szargana przez nieodpowiedzialne i nieudolne zarządzanie. Odkąd najsłynniejsza w Polsce Fabryka Naczyń Emaliowanych
przeszła w prywatne ręce sukcesywnie podupada, wali się, rozpada
na kawałki i wszystko wskazuje na to, że w końcu całkiem się podda.
Niegdyś lokalny gigant, podpora gospodarki, żywiciel setek
rodzin dziś ledwie trzyma się
na nogach, podzielony, „rozmieniony na drobne”, podzieli pewnie los setek innych przedsiębiorstw, które po prywatyzacji
nagle okazują się nierentowne.
Pytanie tylko, czy to firma nie
przynosi zysków, czy zarządca
jest kiepski.
Niegdyś pensje kadry zarządzającej nieznacznie odbiegały od
zarobków pracowników. Dziś
różnica jest nie do przejścia.
Cóż, mamy demokrację, kapitalizm – można nie płacić pracownikom, można nie mieć na
materiały niezbędne w procesie produkcji, ale dla zarządu
pieniądze muszą być. Jakby
nie patrzeć Pan Prezes musi
wieść życie na odpowiednim
poziomie. Pracownik może nie
mieć na chleb, ale ci na szczycie
nie mogą przecież się obyć bez
kawioru i szampana.
Wiele miejscowości w Polsce po
1989 roku podupadło z powodu
zamykania zakładów i fabryk

państwowych. Wiele z nich do
dziś nie potrafi się podnieść.
Niestety jednym z tych miast
jest Olkusz. Miasto, do którego
ludzie ściągali ze wszystkich
niemal zakątków Polski, które
oferowało pracę, mieszkanie,
lepszy byt – dzisiaj odstrasza
brakiem perspektyw. Wielcy
pracodawcy, OWENT, OPB,
OFNE zapewniający niegdyś
rozkwit i rozwój dziś zniknęły
lub znikają z Olkuskiej sceny
gospodarczej.
Co takiego się stało, że miasto
o takim położeniu geograficznym nie potrafi wykorzystać
swojego potencjału, że każdy
kolejny gospodarz woli siedzieć
cicho i przebrnąć jakoś te cztery lata niż wziąć się do roboty
i postarać się chociaż o jakąkolwiek reanimację Olkusza.
Mamy pecha, czy może wisi nad
miastem i gminą jakaś klątwa,
która uniemożliwia kolejnym
burmistrzom efektywne zarzadzanie. A może by tak i prezesom i włodarzom płacić od
efektów pracy, a nie od samego

faktu, że są na tym stanowisku?
To miasto umiera, a gwoździem
do trumny będzie zwolnienie
kilkuset osób. Najwidoczniej
obecny właściciel zbyt dużo
funduszy przeznaczył na odprawy i nagrody dla nieudolnych
prezesów i teraz zabrakło mu
na utrzymanie firmy. A może
jest to jakaś szansa dla władz
gminnych. Może dałoby się
dogadać z właścicielem, przejąć zarządzanie, zrobić coś, aby
EMALIA znów była wizytówką
Srebrnego Miasta.
Jeśli nasze władze mogą topić
miliony w inwestycje, które po
paru miesiącach trzeba poprawiać, może mogłyby też przeznaczyć fundusze na ratowanie
lokalnej gospodarki, a co za tym
idzie zapewnienie bytu swoim
obywatelom. Bo można się obyć
bez idealnie prostej drogi, ale
trudno żyć bez pieniędzy, a o te
bez pracy ciężko…

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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Inicjatywa uchwałodawcza dla Olkuszan!

Kwestia aktywności obywatelskiej to temat coraz częściej
przewijający się w publicznej debacie. Polskie społeczeństwo
na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza przeszło ogromną
metamorfozę. I pomimo tego, że wciąż uchodzimy za naród
nastawiony głównie na realizację indywidulanych celów,
coraz częściej mamy do czynienia z postawami typowymi
dla nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. I wbrew pozorom,
symptomy tej zmiany widać także w naszej lokalnej społeczności.
W lokalnej debacie publicznej
podejmowane były już tematy
budżetu obywatelskiego, młodzieżowej rady miasta czy też
szerszych konsultacji społecznych.
Kolejną kwestią, która w znaczący
sposób wpłynęłaby na możliwość
uczestnictwa mieszkańców Olkusza w proces podejmowania decyzji, jest wprowadzenie gwarancji
prawa mieszkańców do inicjatywy
uchwałodawczej.
Inicjatywa uchwałodawcza to
prawnie usankcjonowana możliwość proponowania rozwiązań
w zakresie miejscowego prawa.
Przysługuje ona bezpośrednio
mieszkańcom danego miasta
czy gminy. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego
dopuszcza obywatelską inicjatywę
uchwałodawczą, czyli możliwość
składania przez grupy mieszkańców własnych projektów uchwał.
Stanowi ona istotne narzędzie
zwiększające zaangażowanie
mieszkańców w sprawy wspólnoty
samorządowej.
Warunkiem korzystania z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej jest wprowadzenie takiego

instrumentu do statutu danej
gminy. Na mocy tegoż prawa,
mieszkańcy, po zebraniu określonej liczby podpisów pod danym
projektem uchwały, mogliby ją
skierować do olkuskiego magistratu. Miejscy radni byliby zobligowani do tego, aby podjąć nad nim
pracę i w rezultacie poddać go pod
głosowanie.
Jak informuje Fundacja Batorego, za podstawę prawną obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej uznaje się art. 3, 18, 22 i 40
ustawy o samorządzie gminnym.
W naszym powiecie jedynie miasto Bukowno daje swoim mieszkańcom możliwość złożenia projektu uchwały przez nie mniej niż
50 mieszkańców zameldowanych
na pobyt stały na jego terenie.
Statut Miasta i Gminy Olkusz nie
przewiduje takiej ewentualności.
A szkoda, bo w ten sposób, oprócz
wyborów samorządowych, które
odbywają się raz na cztery lata,
mieszkańcy naszego miasta są
wyłączeni z możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji.
Umożliwienie wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej przez

określoną ilość mieszkańców
przyczyniłoby się do polepszenia
dialogu pomiędzy samorządowcami a resztą lokalnej społeczności.
Wprowadzenie takiego rozwiązania w naszym mieście wydaje się
być bardzo sensowne i pożądane.
Z inicjatywą taką do olkuskiego
burmistrza wystąpił kilka tygodni
temu radny Roman Piaśnik. Teraz
sprawą tą zajęło się Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej
SIMO, które organizuje zbiórkę
podpisów pod petycją do władz
miasta w sprawie wprowadzenia
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w naszym mieście.
Inicjatywa obywatelska stanowi
poniekąd ukłon władz lokalnych
w stronę mieszkańców. Umożliwienie im zgłaszania własnych
projektów uchwał odbywałoby się
z pożytkiem dla obydwu stron.
Zasadniczym pozostaje pytanie,
czy olkuskich włodarzy stać
będzie na taki krok?

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl
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Dlaczego Polacy nie chcą głosować?
W ostatnich latach niektóre media lansują tezę, że
warto głosować jedynie na duże partie, nawet jeśli nie
jesteśmy do nich całkiem przekonani. Zniechęca się
natomiast do głosowania na mniejsze ugrupowania
mówiąc, że będzie to „stracony głos”…
W związku z tym należałoby
zadać pytanie, czy popieranie
tylko największych ugrupowań
nie doprowadzi do ograniczenia
możliwości naszego wyboru i do
stworzenia w Polsce systemu
dwupartyjnego? Czy taki system byłby w interesie obywateli?
Jak wiadomo społeczeństwo
naszego państwa jest mocno zróżnicowane, dlatego poszczególne
grupy mieszkańców mają różne
priorytety, co wcale nie musi
szkodzić interesowi całego kraju. Inne interesy mają rolnicy,
inne urzędnicy, a jeszcze inne
np. przedsiębiorcy czy emeryci. Poszczególne grupy społeczne mają swoje konkretne
cele, o które chcą walczyć, czy
to na szczeblu lokalnym, czy
też krajowym. Na tym właśnie
polega demokracja. Obywatel,
który zorientuje się, że jest ugrupowanie, które reprezentuje jego
interesy chętniej pójdzie głosować, a może nawet sam bezpośrednio zaangażuje się w jego
działania. Ponadto nic nie stoi
na przeszkodzie, aby mniejsze
ugrupowania w razie konieczności tworzyły koalicje pod szer-

szymi sztandarami, nie tracąc
części swej niezależności. Nie
da się również ukryć, że czym
więcej ugrupowań działa na
scenie politycznej, tym trudniej
będzie je kontrolować (czy też
infiltrować) różnym zewnętrznym grupom interesów.
Jednak, aby społeczeństwo stało
się bardziej aktywne potrzebna jest odpowiednia edukacja
i uświadamianie ludzi. Czy
można liczyć w tej sprawie na
duże partie bogato opłacane
z pieniędzy publicznych, które
dostały się już do Sejmu? To, że
obecnie coraz więcej osób zniechęca się do polityki powinno
dąć nam do myślenia. Może nadszedł już czas, by przestać liczyć
na innych i samemu się zaangażować? Aby zobrazować, jak
mało aktywni są obecnie Polacy,
podam fakt, że podczas okupacji
hitlerowskiej jedna tylko organizacja NSZ wydawała ponad sto
lokalnych i ogólnopolskich pism
konspiracyjnych. Jak wobec tego
dziś wygląda NASZE zaangażowanie? Pieniądze owszem są
potrzebne, ale oprócz pieniędzy
są sprawy, których na pieniądze

przeliczyć się nie da. Są to człowiek, jego rozum, jego doświadczenie, jego wiedza, jego praca
fizyczna i intelektualna oraz
jego siła moralna.
Obecnie największym problemem małych partii jest przekroczenie 5% progu wyborczego.
Przy tak wysokim progu może
się zdarzyć, że na któreś ugrupowanie zagłosuje milion wyborców, a ono nawet nie wejdzie do
parlamentu. W związku z tym
należałoby się zastanowić czy
nie warto byłoby obniżyć tego
progu z 5% np:. do 1%.
Podczas wyborów do Sejmu
w 1919r kiedy frekwencja wynosiła średnio 60-90%, startowało
kilkadziesiąt ugrupowań, w tym
aż 17 weszło do parlamentu.
Dla porównania w ostatnich
wyborach w roku 2011 do Sejmu weszło tylko 6 ugrupowań
(w tym mniejszość niemiecka),
a frekwencja wyniosła jedynie
niespełna 49%. Ciekawe jaka
byłaby frekwencja wyborcza
gdybyśmy mieli do wyboru
jedynie dwie partie?

vv Monika Rusinek
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Będzie się działo!!!
Najbliższe wybory samorządowe mogą odbywać się
w atmosferze zaciętej walki politycznej nie tylko ze
względu na nową gminną ordynacje wyborczą, ale również z powodu dużej ilości komitetów, które zamierzają
przystąpić do walki o mandaty.
Mówi się cora z głośn iej
o nowych podmiotach, które
jednak na ogół będą tworzone
przez doświadczonych starych
olkuskich wyjadaczy. Jedni
z tych jakże zasłużonych dla
regionu ludzi będą zdobywali głosy tam, gdzie ich dobrze
znają, drudzy zaś mogą liczyć
na poparcie tylko tam, gdzie ich
jeszcze nie poznali. Wyrozumiałość elektoratu też ma swoje granice i trudno oczekiwać
masowego poparcia, kiedy do
wiadomości ogółu dotrą informacje świadczące o zaradności czy sprycie pożytkowanym
jedynie na rzecz własnej osoby
i najbliższego kręgu rodzinnego.
Bo czyż nie zaradny i sprytny
jest ten, który pracuje na paru
etatach o tej samej porze czy też
redukuje swój wysiłek w zakładzie pracy do jedynej czynności
jaką jest comiesięczne pobie-

ranie pensji? Być może jednak
szczęście dopisze, gdyż wieści
nie wszędzie się rozchodzą,
a i lokalną prasę, nawet gdyby
miała odwagę o tym pisać, nie
wszyscy w naszym mieście czytają. Dlatego pewnie można się
spodziewać starych – nowych
kandydatów na samorządowców reprezentujących ostatnio
powstałe w sejmie prawicowe
kanapy, które aby przetrwać
do przyszłorocznych wyborów
parlamentarnych muszą mieć
jakąś reprezentację w strukturach samorządu. Oczywiście przywiezie się z centrali
jakiś wyciskający łzy frazes
programowy przekonywujący
jak to nowe ugrupowanie chce
sprawiedliwości, równości, jak
chce walczyć z biedą i wykluczeniem. Jak to pogoni różnej
maści krętaczy, cwaniaków
i innych lokalnych pasożytów.

Siłę werbalnego czy pisanego przekazu
będą wzmacniały uśmiechnięte buźki na plakatach, których
widok od razu wzbudzi ogromne
zaufanie i da nadzieję na lepszą
przyszłość dla srebrnego grodu.
Jeżeli jednak przyjdzie się nam
przyjrzeć tym podobiznom bliżej, to niejeden drapiąc głowę
będzie się zastanawiał „Skąd
ja znam te gębę… no skąd…
Model z pism kobiecych? Nie,
nie chyba nie stąd. A może...
jakiś gwiazdor z klubu „Galaktyka” w Laskach? Też nie. No
skąd my ich znamy...”.

vv dr Robert Herzyk

POLICJA
• 03.05. Włamanie do mieszkania na Osiedlu Słowiki.
3 maja 2014 roku nieustalony do chwili obecnej sprawca wyłamał zamek w drzwiach mieszkania, z którego ukradł
telewizor plazmowy. Straty w wysokości 1000 złotych poniosła mieszkanka Olkusza.
• 05.05. Olkusz. Pobicie nastolatka		
Trzema nieletnimi, którzy kilka dni temu pobili nastolatka zajmie się olkuski sąd rodzinny. 5 maja 2014 roku policja
przesłała materiały do sądu w sprawie pobicia 12-letniego chłopca przez rówieśników. Do zdarzenia doszło 1 maja br. na
jednym z osiedli w Olkuszu. Do 12-latka podeszło trzech nieletnich, którzy zaczepili go pytając o przynależność do klubu
piłkarskiego. Nastolatek miał na ręce bransoletkę jednego z klubów sportowych. Nie spodobało się to trójce agresorów,
którzy pobili chłopca, kopiąc go po głowie i twarzy. Zerwali mu bransoletkę oraz czapkę z głowy. Nastolatek doznał urazu
nosa i twarzy. Dwaj nieletni to uczniowie szkoły podstawowej, trzeci jest gimnazjalistą. Sąd rodzinny zastosuje wobec
nich środki wychowawcze.
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NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA! W OLKUSZU!
Piękna pogoda, flagi Polski i UE, kolorowe baloniki, całe
rodziny z małymi dziećmi, radosna atmosfera. Tak w dużym
skrócie wyglądał pochód z okazji Święta Pracy oraz 10-tej
rocznicy wstąpienia Polski do UE w Olkuszu, który po kilku
latach przerwy znów przeszedł ulicami Olkusza.
Ok. 150 osób wzięło udział w 1-szo
majowym pochodzie oraz pikniku
w Olkuszu. Uczestnicy przeszli
ulicami: Bylicy, Króla Kazimierza
Wielkiego, Krakowską, następnie
przez Rynek, dalej ul. Sławkowską
do parku gdzie delegacja SLD złożyła
kwiaty pod pomnikiem "Poległym
za Ojczyznę i pomordowanym przez
faszystów 1939-1945".
Następnie pochód zakończył się na
placu targowym przy ul. Sławkowskiej gdzie na wszystkich uczestników
obchodów czekał poczęstunek.
Pod pomnikiem w parku głos zabrał
przewodniczący Rady Powiatowej
SLD w Olkuszu Janusz Dudkiewicz,
który zwrócił uwagę na problem łamania praw pracowniczych w Polsce,
przypomniał również pokrótce genezę
Święta Pracy. Zaznaczył też, że 1 maja
to również rocznica wstąpienia Polski
do UE, w tym roku dokładnie minęło
10 lat od tego ważnego wydarzenia w
dziejach nowożytnej Polski. Przewodniczący zapewnił, że obchody 1-szo
majowe w Olkuszu będą odbywać
się co roku.
Podczas pikniku asystent europo-

słanki prof. Joanny Senyszyn Dawid
Przybylski oraz sympatycy: Dagmara Przybylska i Paweł Janda rozdawali ulotki promujące kandydatkę
w wyborach do PE oraz zapraszali
do wzięcia udziału 9 maja w debacie
w Olkuszu, na której również będzie
obecna prof. Senyszyn.
Święto Pracy na świecie obchodzone
jest od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym
od 1950 roku. Święto wprowadziła
w 1889 roku II Międzynarodówka dla
upamiętnienia wydarzeń, które miały
miejsce w pierwszych dniach maja
1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego
częścią ogólnokrajowej kampanii na
rzecz wprowadzenia 8-godzinnego
dnia pracy.
W czasie PRL-u było jednym z ważniejszych świąt państwowych. Tego
dnia odbywały się pochody pierwszomajowe i festyny. Po roku 1989
podejmowano próby marginalizacji
tego święta przez prawicowe rządy
i organizacje polityczne. Mimo to
co roku SLD organizuje centralne
obchody w Warszawie.

OLKUSZ
ŚWIĘTOWAŁ
3 MAJA

Świętemu Papieżowi Polakowi
Uroczystość kanonizacji Jana Pawła II stała się inspiracją do organizowania
rozlicznych wydarzeń, których celem było wyrażenie radości wiernych i podkreślenie żywej wśród rodaków pamięci. Olkuszanie włączyli się w ten nurt
koncertem. W dniu ceremonii włączenia Papieża Polaka w poczet świętych,
wieczorem 27 kwietnia, olkuska Bazylika św. Andrzeja Apostoła rozbrzmiewała
melodiami i tekstami związanymi z życiem i dokonaniami Karola Wojtyły.
L i c z n i e z g r o m a d z o nyc h
w gotyckiej świątyni mieszkańców do wspólnego wspomnienia
św. Jana Pawła II i refleksji nad
jego nauką zaprosiła dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Grażyna Praszelik-Kocjan wraz
z reżyser Stanisławą Szarek
i pracownikami MOK przygotowała niedzielny koncert.
Oprawę muzyczną zapewnili
instruktorzy Wiesław Baran,
Michał Mączka i Adam Sowula, specjalizujący się w repertuarze religijnym olkuski zespół
Tibi Dabo oraz Szkoła Suzuki
w Olkuszu.
Na koncert złożyły się nie tylko

melodie i pieśni, ale też słowa.
Podopieczni Sekcji Teatralnej MOK przypominali fakty
z historii kapłaństwa Karola Wojtyły, pontyfikatu Jana
Pawła II, a także jego myśli,
przesłania zawarte w encyklikach, homiliach, słowa wypowiadane podczas pielgrzymek
do Ojczyzny. Nie zabrakło też
akcentów związanych z wizytami obecnie świętego, wówczas
krakowskiego duchownego na
ziemi olkuskiej. Podczas koncertu na ekranie za występującymi wyświetlane były zdjęcia
z tych wydarzeń. Przybyłym do
Bazyliki św. Andrzeja w nie-

dzielny wieczór rozdawane były
okolicznościowe wydawnictwa
przygotowane przez Miejski
Ośrodek Kultury, zaś na Rynku
począwszy od 27 kwietnia oglądać można plenerową wystawę
pt. „Św. Jan Paweł II na ziemi
olkuskiej”.
Koncert „Santo Subito” zorganizowany został przez Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Proboszcza Bazyliki
Mniejszej św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

vv MOK Olkusz

Reklamy
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

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

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

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

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

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

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

Profesjonalne wylewki

Miksokretem
zacierane maszynowo

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

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469
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ALTANY // MEBLE OGRODOWE
URZĄDZENIA ZABAWOWE I INNE
WYSOKA JAKOŚĆ • KONKURENCYJNE CENY
KOLORYSTYKA I ARANŻACJA NA ŻYCZENIE KLIENTA
DOWÓZ I MONTAŻ ALTAN NA TERNIE OLKUSZA GRATIS!

ALTANA
„CELINA”

ALTANA
„ANIA”

Cena:

4.700 zł

Cena:

5.300 zł

brutto

brutto

Materiały: sosna/świerk
(kantówka 12x12 cm), gont bitumiczny
Wymiary: średnica okręgu opisanego na sześciokątnej podstawie altany 3,5 m,
wysokość ~ 3,5 m,
Kolor, wygląd, aranżacja – zgodnie z oczekiwaniami klienta
Cena zawiera montaż altany u klienta i transport na terenie Olkusza, cena za
transport poza Olkuszem do uzgodnienia.

Materiały: sosna/świerk, gont bitumiczny
Wymiary: podstawa altany 3,4 x 3,4 m
Kolor, wygląd, aranżacja – zgodnie z oczekiwaniami klienta
Cena zawiera montaż altany u klienta i transport na terenie Olkusza, cena za
transport poza Olkuszem do uzgodnienia

Cena:

1.000 zł

Cena:

brutto

1.000 zł
brutto

DOMEK
DLA DZIECI

Cena:

500 zł
brutto

HUŚTAWKA

BUDA DLA PSA

OGRODOWA Z DRABINKĄ

DONICE:

ocieplana, ze zdejmowanym dachem

KWADRATOWA NA NÓŻKACH

Średnica okręgu opisanego na sześciokątnej podstawie 1,47 m

ŁAWA „BARTEK”
Długość 165 cm

Cena:

350 zł

brutto

KRZESŁO „CZAREK”
Długość 60 cm

Cena:

Cena:

200 zł

500 zł

brutto

100 zł

brutto

PROSTOKĄTNA Z DRABINKĄ

Cena:

SZEŚCIOKĄTNA 60

Cena:

80 zł

SZEŚCIOKĄTNA 70

Cena:

100 zł

Wymiar: średnica koła opisanego na podstawie donicy 70 cm

KWADRATOWA
Wymiar: 49x49 cm

OWALNA
Wymiar: 94x44 cm

Cena:

Cena:

150 zł

brutto

Wymiary: długość x szerokość x wysokość: 84x42x157 cm

Wymiar: średnica koła opisanego na podstawie donicy 60 cm

STÓŁ „ANDRZEJ”

Cena:

Wymiar: 60x60 cm

brutto

brutto

70 zł

brutto

88 zł

brutto

brutto

BUDOWALNYM OFNE
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PRZY MARKECIE
ALEJA 1000-LECIA 15D
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Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
LABORATORIUM NOWEGO SZPITALA W OLKUSZU
Laboratorium Centralne Nowego Szpitala w Olkuszu znajduje się na terenie szpitala przy
al.1000-lecia 13. Materiał do badań laboratoryjnych przyjmowany jest od poniedziałku do
piątku w godz. 715-1000. Pacjenci wykonujący badania płatne przyjmowani są od
poniedziałku do piątku w godz. 715-2000, w soboty, niedziele i święta w godz. 800-2000.
Punkty pobrań materiału do badań laboratoryjnych
znajdują się:
– w Laboratorium Centralnym
– w budynku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala, przy al.1000-lecia 17
Punkty pobrań dostosowane są do przyjęć pacjentów
niepełnosprawnych.
W punkcie pobrań w Laboratorium Centralnym
przyjmowani są:
• dzieci do lat 15
• pacjentki z Poradni Ginekologiczno – Położniczej
Nowego Szpitala w Olkuszu
• pacjenci z poradni specjalistycznych Nowego Szpitala
w Olkuszu wykonujący dodatkowe badania płatne
• pacjenci z poradni specjalistycznych Nowego Szpitala
w Olkuszu wykonujący test obciążenia glukozą

• pacjenci ze skierowaniami do Nowego Szpitala
w Olkuszu z przychodni: Olmed, Sanamed, Esculap s.c.,
Eskulap Sp. z o.o, Zdrowie, Dermcentrum, Sułoszowa
• pacjenci wykonujący badania płatne
• pacjenci ze skierowaniami na badania w trybie „cito”
W punkcie pobrań w budynku znajdującym się w
bezpośrednim sąsiedztwie szpitala, przy al.1000-lecia
17, przyjmowani są pacjenci kierowani z Poradni
Specjalistycznych Nowego Szpitala w Olkuszu, za
wyjątkiem:
• pacjentek z Poradni Ginekologiczno – Położniczej
Nowego Szpitala w Olkuszu
• dzieci do lat 15
• pacjentów z poradni specjalistycznych Nowego Szpitala
w Olkuszu wykonujących dodatkowo badania płatne

2250 łóżek szpitalnych

109 oddziałów

Zakres badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym lub u podwykonawcy obejmuje szeroki panel badań
takich jak badania analityczne, biochemiczne, hematologiczne, koagulologiczne, immunochemiczne, serologiczne, autoimmunologiczne, mikrobiologiczne.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy
laboratorium pod numerami telefonu
32 758 12 65 lub 32 758 12 69.
Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu

Grupa NOWY SZPITAL to:
13 szpitali

Poza kolejnością przyjmowani są:
- zasłużeni honorowi dawcy krwi
- zasłużeni dawcy przeszczepu
- inwalidzi wojenni i wojskowi
- osoby represjonowane oraz kombatanci
- uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani
poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób
nabytych podczas wykonywania zadań
lub obowiązków służbowych poza granicami państwa.

Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów
Dlatego:

zmieniamy się dla pacjentów
poszerzamy zakres świadczonych usług

3700 pracowników

dbamy o bezpieczeństwo ﬁnansowe szpitala

212 poradni specjalistycznych

• inwestycje w remont i modernizację
w latach 2010-2013 wyniosły 4 681 016 zł
• zakupiono nowy sprzęt na kwotę 6 261 310 zł

655 000 osób
objętych opieką medyczną

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

ZASTRZYK PIĘKNA DLA TWOJEJ URODY

ZE STUDIO URODY FANTAZJA

Przyjdź, zobacz i skorzystaj z szerokiej oferty proponowanych usług kosmetycznych. Profesjonalizm, miła atmosfera i wysoka
jakość świadczonych usług sprawią, że kolejne wizyty będą przyjemnością. Różnorodność zabiegów zadowoli gust nawet
najbardziej wymagającego klienta.
Atutem gabinetu jest najwyższej klasy sprzęt oraz przeszkolony personel. Indywidualne traktowanie klienta poprzedzone
wywiadem kosmetycznym, pozwala na właściwy dobór zabiegów i sprawi, że poczujesz się kimś wyjątkowym.

• ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM
NOWOCZESNEJ LASEROTERAPII:

• redukcja owłosienia • zamykanie naczyń krwionośnych
• fotoodmładzanie, redukcja zmarszczek • redukcja przebarwień • redukcja trądziku •
(zabiegi są bezbolesne, nieinwazyjne i skuteczne)

• MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA:

generalna regeneracja skóry, zabieg polega na złuszczeniu odpowiedniej warstwy
naskórka przy użyciu głowicy ścierającej pokrytej kryształkami naturalnego diamentu

• PILING KAWITACYJNY:

oczyszczanie skóry za pomocą ultradźwięków, takie oczyszczanie można wykonywać przez cały rok bez względu na pogodę.

• PRZEDŁUŻANIE I MODELOWANIE PŁYTKI PAZNOKCI
• PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS METODĄ 1:1
JEDWABNE ORAZ Z WŁOSIA NORKI SYBERYJSKIEJ
(grubość, długość oraz rodzaj rzęs dobierany indywidualnie)

• MASAŻ GORĄCYMI FILIPIŃSKIMI MUSZLAMI – relaksujący
• MAKIJAŻ
dzienny, wieczorowy oraz ślubny

• DEPIKLACJA WOSKIEM
• ZABIEGI NA TWARZ, CIAŁO, STOPY I DŁONIE

wykonywane są przy użyciu profesjonalnych kosmetyków uznanych marek w kosmetologii .

• NOWOŚĆ !! LIPORADIOLOGIA VINCI

Na rynku kosmetycznym po 23 latach badań pojawiło się najnowocześniejsze i najskuteczniejsze medyczne urządzenie do zwalczania
• CELLULITU • TKANKI TŁUSZCZOWEJ • WIOTKIEJ SKÓRY TWARZY I CIAŁA • OPADADAJĄCEJ POWIEKI

Jeszcze nigdy odchudzanie nie było takie proste!!

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

Gorąco zapraszamy na zabiegi, terminy zabiegów i konsultacje
tylko drogą rejestracji telefonicznej pod nr. 790-220-182.
Dołącz do nas na facebooku: STUDIO URODY FANTAZJA

STUDIO URODY FANTAZJA - ILONA NAWARA
ul: K.K.Wielkiego 27/21; Tel. 790-220-182
Zdjęcia PIOTR WOLAS www.foto-wolas.pl, którego foto usługi polecam wszystkim.
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Czy władze samorządowe zostaną obojętne
na los zwalnianych pracowników Emalii Olkusz S.A.?

Radny Łukasz Kmita skierował do burmistrza Olkusza interpelację, w której pyta o działania władz
samorządowych w związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi w fabryce naczyń emaliowanych
Emalia Olkusz S.A. Zdaniem Kmity, burmistrz Rzepka powinien jak najszybciej rozmawiać z władzami spółki tak, aby na bruk nie trafiło 200 osób. – Burmistrz nie może być bierny w takiej sytuacji.
Natychmiast powinien spotkać się z szefostwem Emalii S.A. i rozmawiać o tej dramatycznej sytuacji.
Być może trzeba zaproponować zarządowi spółki częściowe zwolnienia lub umorzenia podatku od
nieruchomości - jednak wyłącznie wtedy – gdy nie będzie zwolnień, a pracodawca wypłaci zaległości
w wynagrodzeniach – podkreśla radny Łukasz Kmita. Poniżej publikujemy w całości interpelacje
samorządowca skierowaną do Burmistrza Olkusza Dariusza Rzepki.
Interpelacja
w sprawie pilnego podjęcia przez Burmistrza rozmów z właścicielami spółki Emalia S.A.
w Olkuszu w związku z zapowiedzią zwolnienia 200 pracowników
Z końcem kwietnia 2014 roku zarząd spółki Emalia Olkusz S.A. złożył do Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu pismo z którego wynika, iż od miesiąca
maja do listopada 2014 roku w w/w firmie planowane są zwolnienia grupowe. Zgodnie z zawiadomieniem, mają one objąć wszystkie stanowiska pracy – od
dyrektorów po stanowiska robotnicze. Pozbawionych pracy ma zostać łącznie 200 z 285 pracowników. Część osób zatrudnionych w spółce - z uwagi na fakt,
iż od kilku miesięcy nie otrzymywała wynagrodzenia - stanęła przed dramatycznym wyborem i już teraz podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę.
Wobec powyższego wnioskuję o jak najszybsze podjęcie przez Pana Burmistrza rozmów z władzami spółki Emalia S.A dotyczących możliwego powstrzymania fali zwolnień grupowych oraz dalszego funkcjonowania fabryki produkującej naczynia emaliowane.
Zwolnienie tak dużej liczby pracowników – głównie kobiet z kilkunastoletnim stażem pracy – spowoduje dramatyczne pogorszenie sytuacji na rynku
pracy w naszym regionie. Jak wynika z danych PUP, na koniec kwietnia w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było aż 3387 bezrobotnych z gminy Olkusz.
Zaledwie 385 osobom przysługiwało prawo do zasiłku.
Wobec powyższego proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Czy po uzyskaniu informacji o fali zwolnień w Emalia Olkusz S.A. Pan Burmistrz spotkał się władzami spółki lub podjął jakiekolwiek rozmowy
dotyczące dalszego funkcjonowania firmy na terenie Olkusza - w tym dotyczące ewentualnego ograniczenia fali zwolnień grupowych?
2. Czy rozważa Pan zaproponowanie właścicielom Emalia Olkusz S.A. - zgodnych z obowiązującym prawem – ulg (np. częściowego umorzenia podatku)
w przypadku odstąpienia od zwolnień grupowych i uregulowania należności względem pracowników?
3. Czy w przypadku kontynuacji zwolnień grupowych, Burmistrz zwiększy w budżecie miasta środki na pomoc społeczną tak, aby rodziny, które straciły
źródła utrzymania otrzymały niezbędną pomoc materialną z budżetu miasta?
Radny Łukasz KMITA

Moja idolka, cytowana już dzisiaj kilkukrotnie Margaret Thatcher powiedziała kiedyś: „Jeśli
chcesz, by coś zostało powiedziane – powierz to mężczyźnie. Jeśli chcesz by zostało zrobione – powierz to kobiecie”. Wierzę, że mogę dużo zmienić. Wierzę, że jest jeszcze na to
czas. Właśnie dlatego kandyduję do Parlamentu Europejskiego!

 skuteczne
odmładzanie



Ponadto
NOWOCZESNA LASEROTERAPIA
oraz pełen zakres usług kosmetycznych

1 PIĘTRO

Olkusz, ul. K.K. Wielkiego 27
STUDIO FRYZUR

2 PIĘTRO

damsko-męskie
Przy usłudze powyżej 60 zł
zabieg aqua SPA na włosy GRATIS!

Aneta Piekarz tel. 733 305 300

www.aldan.com.pl

• Wesela
• komunie
• przyjęcia
okolicznościowe
• imprezy ﬁrmowe
• stypy
itp.

ul.Kolejowa 1c, 32-310 Jaroszowiec • tel. 668 136 924 • aldan@onet.pl

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

Dzisiejsza Unia Europejska przypomina mi bardziej coś na wzór jednego wielkiego zbioru
aferzystów, lobbystów i lewicowych ideologów, przy czym każda z tych grup chciałaby
ugrać coś dla siebie.

Dlaczego o tym wszystkim piszę? Bo nie mogę się z tym pogodzić. Nie chcę żyć w takim
świecie, do jakiego zmierza dzisiaj Unia Europejska. Tak jak Margaret Thatcher wiem, że nim
dopnie swego zapewne się rozleci, nie można bowiem działać wbrew prawom ekonomii –
taki projekt musi skończyć się niepowodzeniem. Dostrzegam dwie możliwości – można Unię
zawrócić z tej drogi i sprawić by wróciła do swych korzeni. Jeśli już jest za późno by tego
dokonać, można również pomóc jej upaść wcześniej – narobi wtedy mniej hałasu i spustoszeń. Jak chcę tego dokonać? Jest wielka potrzeba – by budzić umysły ludzi, pogrążonych
w propagandowej śpiączce. Trzeba z Parlamentu Unijnego krzyczeć w niebogłosy, tak by
ten przekaz rozszedł się po całej Europie. Więcej i tak nie da się zrobić, za wszystko w UE
odpowiedzialne są bowiem komisje. Każdy kto mówi, że w Parlamencie Europejskim coś
załatwi – zwyczajnie kłamie. Z sondaży wynika, że PE przyszłej kadencji będzie najbardziej
Uniosceptyczny w historii. To dobry znak – pierwszy krok już został poczyniony.

vacum 
masaż rolkami 
laser bistymulacyjny 
fale radiowe 
lipokawitacja
ultradźwiękowa

Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b

Wspólnota Europejska, przekształcona następnie za sprawą Traktatu z Lizbony w realne
państwo federalne, uzbrojone w osobowość prawną, powstawała jako luźny związek
państw współpracujących ze sobą w celu obniżania podatków, znoszenia ceł, ujednolicania
procedur, otwierania granic… – jednym słowem upraszczania życia obywatelom i wspierania
przedsiębiorczości. Co się z tym projektem stało?!

Najgroźniejszą ze wszystkich grup, są jednak lewicowi ideolodzy. Opanowali od środka
wszystkie najważniejsze instytucje Unii Europejskiej. Im nie zależy tylko na pieniądzach.
Realizują swój misterny plan. Prowadzą brutalną inżynierię społeczną, obliczoną na powstanie
nowego, lewicowego człowieka, oderwanego od swojej tożsamości i kultury. Ludzi tresuje
się dzisiaj wtłaczając im do głów poprawność polityczną. Kiedy postępujesz tak jak sobie
tego życzą, jesteś prawdziwym, nowoczesnym Polakiem, a jeżeli grzecznie płacisz podatki
i sprzątasz po swoim psie, może nawet nazwą Cię patriotą. Kiedy jednak wolisz myśleć
samodzielnie i nazywasz rzeczy po imieniu, stajesz się groźnym faszystą, rasistą i antysemitą.
Marksiści kulturowi, krzewiciele poprawności politycznej opanowali prasę, radio, telewizję
i instytucje oświaty. Prowadzą walkę z podstawami naszej kultury, wiarą, wartościami…
Nigdy jeszcze Europa nie była świadkiem takiej ekspansji wrogości wymierzonej w Kościół
Katolicki, rodzinę, moralność czy tradycyjne ideały. Używając wszystkich instrumentów
prawnych oraz wielkich pieniędzy i wszelkich form nacisku (np. na szkolnictwo w państwach
członkowskich) kształtują i tresują sobie społeczeństwo.

 wyszczuplanie
 modelowanie
 ujędrnianie
 likwidacja celulitu
 lifting

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

„Unia Europejska jest skazana na niepowodzenie, gdyż jest czymś szalonym, utopijnym
projektem, pomnikiem pychy lewicowych intelektualistów” – powiedziała kiedyś Margaret
Thatcher, pierwsza i jak na razie ostatnia brytyjska premier-kobieta. Z perspektywy czasu –
dekad, jakie minęły od momentu wypowiedzenia tych słów, można je śmiało uznać za prorocze.

Lobbyści to grupa związana z wielkim biznesem, która jak pleśń w ciepłym i wilgotnym miejscu, zagościła w strukturach Unii Europejskiej. Wykorzystują swoje pieniądze, powiązania
oraz wady samego państwa brukselskiego do eliminowania konkurencji, monopolizowania
rynku i wręcz kolonizowania gospodarek państw narodowych. Gołym okiem nie widać (a już
na pewno nie medialnym) ich działalności. Ale efekty można zauważyć, a nawet odczuć.
Absurdy typu marchewka zaklasyfikowana przez urzędnika do grona owoców, regulacja
krzywizny banana, ustalenie ilości wody służącej do spłukiwania sedesu czy wycofanie
tanich, tradycyjnych żarówek (pojawiły się później w sklepach jako wstrząsoodporne – tak
działa siła przedsiębiorczości!), to nie są tylko śmieszne wpadki czy pomyłki. One wszystkie
służą jakimś celom. Bardzo łatwo jest, bazując na powszechnie dostępnych materiałach
i źródłach prześledzić, jakim korporacjom najbardziej służy unijne prawo.

/fantazjaolkusz

tel. 790 220 182

Zabiegi są
skuteczne
i bezbolesne

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

Dlaczego kandyduję do Parlamentu Europejskiego?

Aferzyści – głównie „politycy” państw składowych, którzy angażują się w struktury federalne
(Unia jest formalnie federacją! – Na podstawie Traktatu Lizbońskiego) są tam, aby dobrze
zarobić, nie zawsze legalnie. Nie będę przywoływać tutaj największej afery, zwanej „Globalnym ociepleniem”. Na ten temat napisano setki artykułów i tekstów – opartych na faktach,
analizach naukowych oraz na zwyczajnej, ale żelaznej logice. Każdy, kto potrafi myśleć
samodzielnie, zapewne zna już prawdę. A umysły „zaczadzone” propagandą, i tak się nie
nawrócą. Machina propagandowa UE jest zbyt mocna, a jej efektów nie odwróci jedna młoda
osoba, zaangażowana w politykę. Przykładów jednak jest sporo więcej – od odpowiedniego
wykorzystywania dotacji unijnych, tak aby najwięcej trafiło do urzędnika ponownie, w postaci
łapówki; poprzez setki afer korupcyjnych aż po rozkradanie, ramię w ramię z MFW pieniędzy
Cypryjczyków podczas ostatniego kryzysu finansowego. Tutaj nie chodzi już o setki, tysiące,
miliony czy miliardy euro… a o biliony i to zabierane z naszych podatków!

STUDIO URODY FANTAZJA

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

Perfumeria ANTUA
Olkusz, ul. Rabsztyńska 2 - Carrefour

Magdalena

BANDUŁA

Działaczka
Kongresu Nowej Prawicy.
Kandydatka w wyborach
do Parlamentu Unijnego,

Najlepsze Perfumy Nalewane
Francuskie w Powiecie Olkuskim.
Diabelsko kuszące,
anielsko tanie - trwałe są
nieziemsko, bo nierozcieńczane

Tylko u nas Oryginalne Feromony
w perfumach, balsamach i żelach

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

z miejsca nr 7
w okręgu obejmującym
województwa Małopolskie
i Świętokrzyskie.

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

Lista nr 7

-

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
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Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi

Salon Wykończeń Wnętrz
www.korian.com.pl

OFERUJEMY:

- ostrzenie pił widłowych,
- ostrzenie łańcuchów do pił,
- nadzędzia spawalnicze,
- narzędzia pneumatyczne

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

- klimatyzacja dla domu i biura
- sprzedaż montaż serwis
- czyszczenie dezynfekcja

WYMIANA BLATÓW KUCHENNYCH
I AKCESORIÓW MEBLOWYCH
PEŁNY ZAKRES ASORTYMENTÓW
• tel. 662 738 296

• drzwi
• okna
• bramy garażowe
• podłogi
Y
ABAT • sztukateria
OKIE R
S
Y
W
• oryginalne włoskie
CENY
NISKIE
TWO
DZ
tynki dekoracyjne
RA
DO
I
LNY MONTAŻ
PROFESJONA
• tapety
Mieszalnia farb:

autoryzowany punkt firmy
Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 535 19 07 12
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl

Olkusz ul. Wiejska 18 (na terenie salonu meblowego Kanita)
salon@korian.com.pl
tel.: (32) 726 41 35, 509 168 384, 507 133 493

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

WYDARZENIA KULTURALNE
KINO ZBYSZEK
„KRAINA LODU” prod. USA
9 – 13 V gosz.. 17.00
„SYN BOŻY” prod. USA
9 – 13.05. godz. 19.00

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

„SARILA” prod. Kanada
16, 18 - 21.05. godz. 17.00
„MEDICUS” prod. Niemcy
16, 18 - 21.05. godz. 19.00

POZOSTAŁE WYDARZENIA

8.05. godz. 17.00 Wykład w ramach Olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Karolina Polak
„Błędy Lekarskie”.

14.05. godz. 17.00 Koncert w wykonaniu szkoły
Suzuki.
14.05. godz. 18.00
Spotkanie w kole astronomicznym.
15.05. godz. 10.00 Przedstawienie ekologiczne.
(organizator: Wydz. Ochrony Środowiska UMiG
w Olkuszu)
15.05. godz. 17.00 Wykład w ramach Olkuskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Maciej Zdziarski
„Recepty na starość – starsi rodzice pl.”
16.05. godz. 10.00 Konferencja „Po-liczymy się
z rakiem”
17.05. godz. 10.00 Gala języka angielskiego
/Szkoła językowa „Axon”/
17.05. godz. 19.00 „Klimakterium 2 czyli menopauzy szał” występują wymiennie: Anna Korcz, Elżbieta
Jodłowska, Małgorzata Duda, Maria Winiarska,
Ewa Cichocka, Joanna Jezowska, Elżbieta Jarosik,

Katarzyna Kozak, Elżbieta Okupska, Grażyna Zielińska, Elżbieta Panas, Ludmiła Warzecha, Marzena
Kibil-Sztuka, Małgorzata Gadecka, Renata Zarębska,
Anna Wojton, Ewa Złotowska/
21.05. godz. 10.00 Górnicze skarby Ziemi Olkuskiej
- konferencja popularno–naukowa oraz otwarcie
wystawy /MOK, ul. Szpitalna 32/
22.05. godz. 17.00 Wykład w ramach olkuskiego
uniwersytetu trzeciego wieku

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

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

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

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

POSZUKUJEMY DOMÓW ORAZ MIESZKAŃ
W OLKUSZU DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU
Oferujemy:
• do sprzedaży:
kamienicę pod inwestycje w Olkuszu
• do wynajęcia:
nowy lokal w Jerzmanowicach 440 m kw. Działka 8 a,
pod: przedszkole, żłobek, ośrodek zdrowia i in.
Zostanie całkowicie wykończony do grudnia 2014 r.
Odległość od głównej drogi Olkusz-Kraków: 300 m.

Inne oferty na: www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

W imieniu Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olkuszu zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu na spotkanie z
kandydatami SLD i UP do Parlamentu Europejskiego
z Okręgu nr 10 obejmującego obszar województwa
małopolskiego i województwa świętokrzyskiego.
Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania, na które
odpowiadać będą zaproszeni kandydaci biorący
udział w spotkaniu.
Debata odbędzie się 9 maja 2014 r. o godz. 1600
w auli Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w
Olkuszu, ul. Francesco Nullo 32 (Ekonomik).
Przewodniczący Rady Powiatowej
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olkuszu
Janusz Dudkiewicz
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Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

Ocalić od zapomnienia

Powoli zaczyna mijać zima. Będziemy się budzić ze snu zimowego i trochę się ruszać po bliższym lub dalszym świecie. Robiąc małe remanenty w czasie
dłuższego weekendu (nie bardzo mnie było stać i nie bardzo miałem ochotę na ruszanie się z domu), przypadkiem odnalazłem jakieś pudełko ze
„szpargałami” z lat ubiegłych. Ale między niepotrzebnymi papierami odnalazło się parę monet z minionych czasów. Nastroiło mnie to do zadumy.
Mała monetka z okresu panowania Zygmunta III Wazy. Nasunęła mi się
myśl, że w tym właśnie okresie Olkusz był w rozkwicie. Krótko, bo krótko,
ale u nas była jedna z ośmiu mennic królewskich. Mało tego, uważana za
najlepszą w owym czasie, bo nie oszukiwała na zawartości kruszcu
w monecie. Przechodzę jednak w myślach dalej, bo czasy królewskie już
się nie wrócą. Ostatni król – Stanisław August Poniatowski, uważany za
mecenasa kultury i sztuki, też był nie najgorzej rządzącym władcą. Nie jest
przez to chyba zbyt popularny przez współcześnie odpowiadających za
nasz kraj. Bo i jak tu się równać z kimś takim. W tamtym czasie
obowiązywał jeszcze honor i troska o kraj.
Nastał przez długi czas okres bez państwowości polskiej. Mieliśmy
zaborców. Rosja, Austria i Niemcy. Austria nie jest prawie w ogóle wspominana przez współcześnie panujących. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że
tak o Franciszku Józeﬁe jak i o Sisi - suma sumarum, można mówić tylko
pozytywnie. Z Niemcami mamy jak mamy. Samemu mi nie było po drodze,
bo przez lata PRL, mimowolnie miałem pranie mózgu i nastawiano mnie
mniej lub bardziej celowo przeciwko Niemcom. Może dlatego, że ojciec
przeszedł cały front od Lenino do Berlina i z powrotem, to nie bardzo
chciało mu się o tych czasach rozmawiać. Tym bardziej, że w międzyczasie
walcząc o Ojczyznę, po powrocie z przykrością stwierdził, że ją diabli wzięli.
Nie wrócił w rodzinne strony, pozostał w Polsce – i to chyba jest patriotyzm,
okupiony do końca życia tęsknotą i nostalgią. Walczył o lepsze jutro dla
przyszłych dzieci. Dzisiaj chyba się w grobie przewraca.

wiem czy lepszą niż u Niemców czy Austriaków, ale posiadaliśmy własny
pieniądz – złoty polski, czego raczej nie było w zaborach niemieckim
i austriackim. Mało tego, ten pieniądz był wyjątkowo mocną walutą.
Jak w całej Europie, musiało wszystko kiedyś się skończyć. Nadeszły
czasy wielkiej inﬂacji. W okresie międzywojennym, już w wolnej nareszcie
Polsce nie było najweselej, jeśli chodzi o warunki życia. Ale potrzeba matką
wynalazku. Znalazł się człowiek o nazwisku Grabski, który zrobił reformę
i postawił pieniądz i gospodarkę na nogi. Za nasze 5 złotych można się było
bawić w Paryżu całą noc i jeszcze wydawali resztę.
Przyszła II wojna światowa i było co było. Musieliśmy spędzić kilkadziesiąt
lat w „urawniłowce”. Było jak dzisiaj na Białorusi. Jest biednie, ale wszyscy
tak mają. Umrzeć z głodu się nie da, bo renta i emerytura jest na czas.
Naszym „wodzom” to ewidentnie przeszkadza. Zawołanie „kto nie jest
z nami – ten przeciwko nam” jest nie do zniesienia za wschodnią granicą.
Jeśli jednak chodzi o warunki w Polsce, to innej możliwości nie ma. Dzisiaj
już nie liczy się nic tylko prywatny interes. Tylko prywata ma sens. Nikt nie
przejmuje się niczym. Słowa honor i ojczyzna są dla maluczkich. Również
słowo Bóg, jest tylko po to by skubnąć co bardziej naiwnych na mniejszą
lub większą sumkę. Dwadzieścia kilka lat po „rewolucji” i dalej nie
obowiązują żadne standardy pchania się do władzy. Głównym motywem
starania się o zaistnienie w parlamentach jest chęć uzyskania łatwego
zarobku. Jak widzę jakie miernoty wygrywają wybory przypadkowo, to
naprawdę już nie ma co komentować.

było u nas kilka banków, a dwa razy tyle co pieniędzy an rynku, krążyło po
kraju weksli. Dzisiaj teoretycznie weksle są, ale nikt ich raczej nie używa.
Dla połowy obywateli kwota 1.000 złotych to abstrakcja. To kto mi powie
po co nam w Polsce ponad 600 banków prywatnych. Z czego one żyją. Kto
pozwala i dlaczego na działalność tych banków, skoro nie inwestują
w naszą gospodarkę. Kabaretowym już przebojem są handle długami.
Upominanie po 2 dniach opóźnienia w spłacie kredytu w wysokości
kilkudziesięciu złotych po to by następne kilkadziesiąt naliczyć kosztów
upomnienia. Przecież to jest rozbój w biały dzień. Co najciekawsze, to to, że
nadal po dwudziestu paru latach wierzymy oszołomom, że będzie lepiej.
A może nie warto podniecać się rewolucją na Ukrainie i zbroić przeciw
„ruskim”. Może najwyższy już czas zrobić rewolucję w u siebie. Pogonić
tych wszystkich oszołomów którzy nas grabią od ponad dwudziestu paru
lat. Bo przecież nic się nie zmieniło. Może warto postawić wszystko na
jedną kartę i iść razem z Januszem Korwinem-Mikke i wygrać te wybory.
Wszyscy inni już byli. I jeśli to nie pomoże to naprawdę warto zmienić kraj.
A gdyby władzę objął, ktoś z poza układu, to może znowu mielibyśmy inny
pieniądz, i o to nam kolekcjonerom chodzi, bo w lepsze czasy to nawet już
chyba najwięksi optymiści nie wierzą.

Wracając do pieniądza, w momencie kiedy na szefa NBP powołano prof.
Belkę była nadzieja, że może coś się zacznie zmieniać na lepsze. Toż to
człowiek mądry. Ale nic z tego. Pieniądz jaki był taki jest. Sztucznie utrzymywana jego wartość. Gospodarka leży na całego. Mówi się, że tyle ﬁrm jest
zamykanych ile powstaje. Może i teoria jest dobra, ale mamy coraz więcej
ﬁrm międzynarodowych, a korporacjom jest obojętny los pracownika, liczy
się tylko zysk. To tak jak generałom na wojnie – bez znaczenia ilu żołnierzy
zginie, byleby wygrać bitwę. Ale my przecież wojny nie mamy. Przed wojną

W czasie swoich letnich podróży zwróćcie uwagę na niepotrzebne już
nikomu monetki czy banknoty, bo dzisiaj współczesne monety są niczym
tylko gadżetem skierowanym na skubanie naiwnych. A rynek sam dyktuje
swoje prawa. Pieniądz z okresu międzywojennego i wczesnych lat PRL,
dotychczas mało szanowany zaczyna wspinać się po drabince wartości.
Za ładne egzemplarze trzeba zapłacić naprawdę niezłe pieniądze. Warto
zatem rozejrzeć się wokół siebie i nie wyrzucać drobnych pieniążków.
Warto ocalić je od zapomnienia, choćby tylko ze względu na ich wartość
materialną, choć ona ma tu najmniejsze znaczenie. Ważniejsze jest to, że
wycofany z obiegu pieniądz był świadkiem jakiegoś życia gospodarczego
i historycznego. A to zawsze ma wpływ na nasze losy a nie SKOK’i
i Prowident’y.

Zygmunt III Waza – półtorak koronny 1624 rok

Królestwo Polskie pod zaborem rosyjskim – 1 złoty polski 1830 F-H

Królestwo Polskie – Powstanie listopadowe – 5 złotych polskich 1831

Królestwo Polskie pod zaborem rosyjskim – 15 kopiejek/1 złoty 1836

Królestwo Polskie pod zaborem rosyjskim – 3 Grosze polskie 1840 MW

Królestwo Polskie pod zaborem rosyjskim – 5 złotych polskich 1829

Ale dość odbiegania od tematu. Częścią kraju rządzili Rosjanie. Zabór
rosyjski. Przez ostatnie 20 lat nie słyszałem nigdzie by o tym mówiono.
Mówi się tylko o Piłsudskim, że wygrał bitwę z Rosjanami. A przecież przez
wiele lat kwitło na naszych polskich terenach życie. Może nie było ono za
bogate, ale jednak musiało się dać żyć skoro jesteśmy na tym świecie.
I raczej w mojej rodzinie nie widzę szlachty, która się uchowała pod
płaszczykiem ochronnym królów, cesarzy czy carów. W tym czasie
właśnie na terenach rosyjskich mieliśmy dość znaczną autonomię. Nie

Polska Międzywojenna – 2 złote 1925

Królestwo Polska Międzywojenna – 5 złote 1928

www.gwarekolkuski.pl
www.gwarek-olkuski.pl
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

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

www.marczukiewicz.pl
tel. 691 364 130

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu – w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie,
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

- SILL

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

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

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

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

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
tel. kom 608 696 097

