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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

ECO-DOM

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

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

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!!!!

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

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

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

Dysk Seagate Barracuda
ST1000DM003 1TB 3.5''
SATAIII 64MB

Cena: 198,99 PLN
ilość sztuk ograniczona

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

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

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

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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Sumienie lekarza

Konflikt między prawem Boskim, a tym ustanowionym przez człowieka toczy się odkąd ludzie zaczęli jednoczyć się w społeczności. Już
Sofokles w swoim dziele „Antygona” próbował rozstrzygnąć, który zbiór
zasad jest ważniejszy, nadrzędny – ten Boski, czy ten ludzki. I do dziś
nikomu nie udało się tego sporu rozstrzygnąć jednoznacznie. I chociaż
zdawać by się mogło, że oba prawa nawzajem się nie wykluczają,
przeciwnie wiele norm pokrywa się w zupełności to jednak są takie
kwestie, które wzbudzają spore kontrowersje.
Prawdziwą burzę rozpętała podpisana przez wielu lekarzy tzw.
Klauzula sumienia, która pozwala
medykom odmówić wykonania
procedury, zabiegu, badania, niezgodnego z ich przekonaniami.
Są już pierwsze „ofiary” tego
aktu. Kobieta, której ginekolog
odmówił wykonania zabiegu
przerwania ciąży, gdzie płód był
tak chory, że prawo zezwalało na
tego typu procedurę, oraz ten sam
lekarz, który zbiera cięgi z tego
powodu, że postąpił zgodnie ze
swoim sumieniem.
Rodzi się pytanie, czy w publicznych placówkach zdrowia, gdzie
leczą się zarówno ludzie głęboko
wierzący jak i nie wierzący w ogóle lekarze mają prawo odmawiać
wykonania określonych badań,
przepisania określonych leków,
czy wykonania jakiegoś zabiegu,
na który zgodnie z polskim prawem powinni się zgodzić? Czy
w wypadku, gdy kobieta prosi
o pigułki antykoncepcyjne, bo
nie chce kolejnej ciąży, a metody
naturalne kilka razy ją zawiodły, lekarz w publicznej placówce
zdrowia ma prawo odmówić jej
ich wypisania? A co, gdy w przy-

padku zagrożenia życia trafimy
na lekarza, który w zgodzie ze
swoim sumieniem odmówi nam
wykonania jakiegoś zabiegu,
choćby przetoczenia krwi? Czy
mamy szukać sobie innego lekarza? Jeździć od szpitala do szpitala z pytaniem, czy tutaj lekarze
mają czy też nie mają sumienia?
Najczęściej klauzula sumienia
stosowana jest w ginekologii,
a więc najbardziej narażone na
sumienie lekarzy są kobiety,
jakby i bez tego mało miały problemów. Zdaje się, że zanim wejdziemy do gabinetu powinnyśmy
pytać lekarza o jego przekonania
tak, by potem srodze się nie rozczarować. Dzisiejsza medycyna
daje szerokie możliwości w dziedzinie ginekologii i położnictwa,
planowania rodziny, inicjowania,
prowadzenia i rozwiązania ciąży. Hormonalna antykoncepcja
jest niekiedy jedynym wyjściem
przed niechcianą ciążą, in vitro
dla wielu par jedynym sposobem
na własne dziecko, badania prenatalne pozwalają na wczesne
wykrycie wielu nieprawidłowości, a aborcja, no cóż, jakkolwiek
na to patrzeć to kobieta powin-

na decydować czy chce urodzić
śmiertelnie chore lub potwornie
zdeformowane dziecko. Chociaż
w świecie katolickim te wszystkie
działania są grzeszne i niezgodne
z wolą Bożą, to w świecie czysto ludzkim szkoda by z nich nie
korzystać.
Lekarz też człowiek i swoje przekonania ma i ma do nich prawo,
ale pytanie kluczowe brzmi: czy
tych przekonań nie powinien
zostawiać w domu? Czy przekonania wynikające z wiary mogą
iść w parze z zawodem lekarza,
gdzie często spotyka się ludzi
niewierzących. Czy z klauzuli
sumienia wynika, że katolicy nie
powinni być lekarzami, szczególnie ginekologami? Odwieczny konflikt trwa – kto ma rację
lekarz wierzący stosujący wolę
Bożą, czy lekarz wykonujący
prawo ludzkie...
Być może już wkrótce dojdzie do
sytuacji, kiedy zanim zajrzymy
do gabinetu, będziemy zmuszeni
zapytać czy lekarz działa według
dziesięciu przykazań, czy ustaw
zdrowotnych.”

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

Między sztuką a kiczem

Współczesny świat zdominowany przez różnorodne media i nowe technologie
sprawia, iż mamy kłopot ze zdefiniowaniem pojęcia sztuki. Definicja, która
obowiązywała co najmniej do początków XX wieku stała się nieaktualna
i wymaga rozszerzenia. Film, fotografia, metaloplastyka, grafika komputerowa
to niektóre dziedziny nowej sztuki, której efekt często zależy od standardu
użytego sprzętu: kamery, aparatu, komputera czy ostatnio modnej drukarki
3D. Rodzi się więc pytanie: kiedy mamy do czynienia z artystą, a kiedy ze
specjalistą od informatyki, czy po prostu operatorem maszyny.
Obecnie obserwujemy zalew
tanich produktów, tanich kopii,
niemal wszystkiego. Są kopiowane książki, muzyka, ciuchy znanych projektantów, perfumy i to
wszystko, co zostało stworzone
z artystyczną inwencją, bywa przemielone przez ogromną, globalną
machinę produkującą kicz dla mas.
Bombardowani zewsząd chińskimi
podróbkami, cyfrowymi wydrukami i muzyką z Internetu, często
nie dostrzegamy różnicy między
wyrobem oryginalnym, powstałym
dzięki komuś, kto ma talent, jest
kreatywny, posiada wiedzę i umiejętności, a produktem wtórnym,
wytwarzanym taśmowo. Często
zadowalamy się półśrodkami czy
półproduktami, ocierającymi się
o kicz. Ostatnio robi na mnie wrażenie popularność drukowanych
„dzieł sztuki”. Mam na myśli różnego rodzaju reprodukcje. Wiele
osób kupuje wydruki obrazów,
grafik czy zdjęć, dużego formatu,
zrobione w dobrej jakości. Nie jest
to taka tania przyjemność, a jednak popularna. Nikt nie dyskutuje
o cenie tych „dzieł”, nikt się nie
targuje. Gdy artysta chce sprzedać
swój obraz, większość odbiorców
podnosi, że to rzecz zbytku, że
za drogie itd. Nie mam na myśli
czołówki artystów współczesnych,
czy dawnych, tylko przeciętnych
malarzy, którzy za swój obraz
chcą wiele. Czasem niezłe obrazy
sprzedawane są za drobne kwoty. Za niewielką sumę można już

Pierwsze wnętrze wykonane w całości za pomocą drukarki 3D.
Projekt powstał za pomocą algorytmów, architekci Michael Hansmeyer
i Benjamin Dillenburg określili tylko proporcje poszczególnych warstw.

kupić rysunek ołówkiem, pastel,
czy akwarelkę. Nie są to dzieła
monumentalne, ale jest to dzieło rąk
ludzkich, jest efektem działań artysty. Czy to samo można powiedzieć
o plakacie kupionym w markecie
oprawionym w ramki? Dlaczego
nie chcemy inwestować w sztukę, w rękodzieło? Czy przeciętny
odbiorca obrazu zdaje sobie sprawę,
ile czasu, wiedzy wymaga namalowanie np. martwej natury pasującej
do płytek w kuchni? Przecież aby
powstał taki obraz, trzeba przemyśleć kompozycję, przygotować
płótno, farby, pędzle. Są to drogie
materiały. Twórca poświęca wiele
środków i czasu. Jeżeli dziesięciu
artystów będzie malować tą samą
martwą naturę, każda praca będzie
inna, indywidualna i to jest cenne. Kupiony przez nas w markecie

budowlanym wydruk, jest jednym
ze stu tysięcy takich samych. Warto
więc chyba zastanowić się, które
100 zł wydane przez nas jest lepiej
ulokowane. Ceńmy rękodzieło. Jest
ono na wagę złota w dzisiejszych
czasach. Jesteśmy otoczeni przez
przedmioty wykonane fabrycznie.
Warto pozwolić sobie na tą odrobinę
luksusu i zainwestować w coś niepowtarzalnego np. ręcznie robioną
biżuterię, meble od snycerza, rzeźbę która nie została wydrukowana.
Zwracajmy uwagę na wykonanie
i zacznijmy doceniać kreatywność
twórców. W czasach gdy wszystko może nazwać sztuką, zadbajmy
o sztukę oryginalną, w której przejawia się genialna myśl artysty.
vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

PORADY PRAWNE
Informacja

W dniu 27 maja weszła w życie znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona szereg zmian w funkcjonowaniu urzędów pracy. Jedną ze zmian jest wprowadzenie profilowania pomocy
udzielanej osobom bezrobotnym w zależności od ich indywidulanej sytuacji oraz faktycznych potrzeb.
Od 27 maja pracownicy urzędu pracy przeprowadzają z każdą osobą zarejestrowaną w PUP Olkusz krótką rozmowę z przygotowanego elektronicznego formularza. Osoby proszone są o szczere i wyczerpujące odpowiedzi na
pytania dotyczące m.in.:
• uprawnień i umiejętności zawodowych,
• możliwości dojazdu do pracy,
• przyczyn utrudniających podjęcie pracy,
• powodu rejestracji w urzędzie pracy,
• samodzielnego poszukiwania pracy,
• gotowości do kontaktowania się z urzędem pracy,
• gotowości do podjęcia pracy.
Informujemy, iż znowelizowana ustawa wprowadza nowe instrumenty rynku pracy są to:
• Umowa z agencją zatrudnienia na doprowadzenie bezrobotnego do zatrudnienia,
• Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego,
• Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
• Program Aktywizacja i Integracja,
• Bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia,
• Bon stażowy dla bezrobotnego do 30 roku życia,
• Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia,
• Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia,
• Grant na telepracę,
• Świadczenie aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka,
• Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących
pierwszą pracę,
• Dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnego 50+.

Wizyta studyjna z woj. podkarpackiego

W dniu 9 czerwca 2014r. odbyła się wizyta studyjna z pracowników
WUP Rzeszów, Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Ośrodka
Samorządu Terytorialnego oraz instytucji zainteresowanych tematyką
kształcenia ustawicznego.
Wizyta odbyła się w ramach pilotażu projektu
„ Budowa krajowego systemu kwalifikacji –
pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania
informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”, którego Partnerem jest
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Powiatowy Urząd Pracy jest
zaangażowany w realizację w/w projektu.

Odwołanie darowizny

Zgodnie z przepisem art. 898 § 1 k.c. darczyńca może
odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
Pojęcie rażącej niewdzięczności
odnosi się do takiego zachowania
obdarowanego, które było skierowane przeciwko darczyńcy świadomie i w nieprzyjaznym zamiarze.
Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego należy
wskazać, że rażącą niewdzięczność
mogą stanowić zachowania obdarowanego polegające na zmierzaniu
do świadomego
i celowego wyrządzenia krzywdy darczyńcy, kiedy to obdarowany dokonuje zamierzonych nieprzyjaznych
ataków na darczyńcę dopuszczając
się względem niego popełnienia
przestępstwa przeciwko życiu,
zdrowiu lub czci albo mieniu. Nie
jest natomiast rażącą niewdzięcznością wyrządzanie przykrości
i krzywdy czynione impulsywnie,
gdy obdarowany godzi w dobro
darczyńcy nieumyślnie, a nawet
umyślnie lecz działania te nie
wykraczają poza ramy zwykłych
konfliktów życiowych-rodzinnych.
Należy wskazać, iż zgodnie
z przepisem art. 899 § 1 k.c. darowizna nie może być odwołana
z powodu niewdzięczności, jeżeli
darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia
darczyńca nie miał zdolności do
czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło
z dostatecznym rozeznaniem.

Zgodnie zaś z art. 899 § 3 k.c. darowizna nie może być odwołana po
upływie roku od dnia,
w którym uprawniony do odwołania
dowiedział się o niewdzięczności
obdarowanego.
Bieg powyższego terminu rozpoczyna się od momentu dowiedzenia
się o przyczynie odwołania darowizny, a więc powzięcia wiedzy
o niewdzięcznym zachowaniu
obdarowanego. Nie dotyczy to
sytuacji, gdy skutkiem niewdzięcznego zachowania jest utrata życia
przez darczyńcę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi
z 26.02.2013 sygn. akt ACa 791/12
przyjąć również należy, że skoro uprawniony przez jeden rok
darowizny nie odwołuje, to albo
obdarowanemu przebaczył, albo
nie odczuł, że zachowanie obdarowanego nosi znamiona zachowania
niewdzięcznego.
Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone
obdarowanemu na piśmie. Forma
pisemna odwołania darowizny
została przewidziana jedynie dla
celów dowodowych. Oświadczenie
o odwołaniu darowizny kieruje się
do obdarowanego i staje się skuteczne w chwili, gdy obdarowany
mógł zapoznać się z jego treścią.
Należy w szczególności pamię-

tać, iż samo
„o dwo ł a n ie
d a rowi z ny”
złożone drugiej stronie nie powoduje jeszcze
automatycznego powrotu przedmiotu darowizny do darczyńcy.
W szczególności w sytuacji, gdy
przedmiotem darowizny jest nieruchomość, skutek rzeczowy może
zostać osiągnięty przez przeniesienie w drodze umowy własności
darowanej nieruchomości z powrotem na darczyńcę. Przeniesienie to
powinno nastąpić w drodze umowy
w formie aktu notarialnego gdyż
w przeciwnym razie – w braku
porozumienia stron co do zawarcia
takiej umowy pozostaje darczyńcy
droga powództwa o zobowiązanie
obdarowanego do przeniesienia
własności nieruchomości. W razie
wykazania zasadności takiego
żądania, orzeczenie sądu stwierdzać będzie obowiązek obdarowanego do przeniesienia na darczyńcę
prawa własności określonej nieruchomości. Prawomocne orzeczenie
w tej sprawie zastępuje oświadczenie obdarowanego o przeniesieniu własności nieruchomości na
darczyńcę.
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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Wolność wyboru Radny Roman Piaśnik walczy o zmiany w Olkuszu
Aktywność obywatelska i wolność, to dwa pojęcia, które nierozerwalnie łączą się ze sobą. Sama
wolność potrafi przybierać jednak różne formy.
Mamy więc w naszym kraju wolność wyznania,
wolność wypowiedzi, wolność sumienia i mamy
też wolność wyboru. Możemy więc siedzieć
z założonymi rękami i narzekać, że nic się nie dzieje, albo wziąć
sprawy we własne ręce i poczuć wiatr w żaglach. I coraz częściej
przekonuję się, że mieszkańcom naszego miasta zaczyna się
w końcu chcieć. A to już połowa sukcesu!

Żyjemy w kraju malkontentów, gdzie
narzekanie stanowi narodowy sport,
którego uczymy się od przedszkola.
W związku z tym mieszkańcy Olkusza nieustannie narzekają, że w tym
mieście „nic się nie dzieje”. I dziać
się nie będzie, dopóki nie zrozumiemy, że to w głównej mierze od nas
samych zależy, jak będzie wyglądało
to miasto.
Pierwszy przykład z brzegu? – olkuski
rynek. Sam sens jego rewitalizacji
jest sprawą dyskusyjną. Skoro jednak
wydano tak ogromne środki na przebudowę centralnej części miasta, to
warto jednak wykorzystać potencjał,
który on teraz daje. W zamyśle miało
się ono stać centrum gdzie skupiać
miała się aktywność mieszkańców
Olkusza. Na palcach jednej ręki można jednak policzyć imprezy, które
były tam organizowane od chwili
jego otwarcia.
I tutaj dochodzimy do sedna sprawy.
Można w nieskończoność czekać, aż
bliżej nieokreślony „ktoś”, coś zorganizuje, stworzy, zbuduje, albo zrobić
to samemu, tak jak tylko chcemy. 8
czerwca na płycie rynku odbyło się
olkuskie Święto Cykliczne. Była to
impreza promująca jazdę na rowerze,
na którą składał się przejazd cyklistów
ulicami miasta oraz szereg imprez
odbywających się na scenie, która
stanowi integralną część rynku.
W trakcie święta odbyła się także
prezentacja olkuskich stowarzyszeń.
Impreza zorganizowana przez ludzi
z pasją, na czele których stanął wiel-

biciel dwóch kółek, Andrzej Wiekiera.
Ludzie ci mieli pomysł i determinację,
aby móc go zrealizować. Sami opracowali koncepcje i zajęli się organizacją wydarzenia, a miejscy urzędnicy
wsparli ich tylko w tej inicjatywie.
Cała sytuacja pokazuje więc, że to
oddolne inicjatywy mają w naszym
mieście nie tylko rację bytu, ale wręcz
ogromną przyszłość.
Szczególnie, że trakcie imprezy
mogliśmy poznać zaproszone stowarzyszenia i organizacje, które działają
na terenie Olkusza. Mogliśmy więc
spotkać tam harcerzy, przedstawicieli Res Sacra Miser, propagujących
zdrowy tryb życia członków stowarzyszenia Zielone Światło, niezwykle
energicznych ludzi ze stowarzyszenia
Po Prostu Działaj, oraz członków stowarzyszenia SIMO, zbierających podpisy pod wnioskiem o wprowadzenie
w Olkuszu instytucji obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej.
Wolność to słowo, które ostatnio
w mediach odmieniane jest przez
wszystkie przypadki. Dzieje się tak
za sprawą obchodów 25-lecia wolnej
Polski. I to właśnie trzeci sektor, czyli
organizacje pozarządowe, potocznie
nazywane stowarzyszeniami, wydają
się być jednym z największych sukcesów III RP. Czy staną się także
powodem do dumy dla mieszkańców
Srebrnego Grodu? – Szczerze wierzę,
że tak!
vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl
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Zjazd sprawozdawczo – wyborczy
Związku Nauczycielstwa Polskiego
6 czerwca 2014 roku jak co cztery lata
w auli Zespołu Szkół nr.3 w Olkuszu odbył
się zjazd sprawozdawczo – wyborczy olkuskiego oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego. W marcu br. odbyły się zebrania
w poszczególnych kołach, które wyłoniły
swoich zjazdowych przedstawicieli.
Według statutu związku jeden delegat przypadał na pięciu członków
koła danej placówki. Ogółem na
zjazd wytypowano 72 delegatów (
ostatecznie pojawiło się 68) około
350 osobowego grona nauczycieli
będących członkami organizacji na
terenie powiatu olkuskiego. Zjazd
miał bardzo uroczystą oprawę, na
co wpłynęła obecność zaproszonych gości wśród których znajdowała się profesor Joanna Senyszyn
oraz przedstawiciele władz związkowych z terenu województwa
małopolskiego. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia sprawozdania
z działalności zarządu oddziału za
lata 2010 – 2014. Później delegaci
jednogłośnie udzielili absolutorium
ustępującemu zarządowi . Sporo
emocji wzbudził wybór nowego
prezesa oddziału. Wśród delegatów
dało się słyszeć opinie , iż dobre
świadectwo wystawia organizacji okoliczność w której do walki
o najwyższą funkcje w miejscowym Związku staje kilka osób.
Zgodnie z tą opinią o stanowisko
prezesa ubiegały się dwie osoby.
Pełniący dotychczas tę funkcje
kol. Marek Krzykawski oraz kol.
Bożena Polakiewicz. Konkurentka
dotychczasowego prezesa akcento-

wała potrzebę zmian co w jej opinii
wymuszają ciężkie czasy w jakich
od lat znajduje się zarówno polska
jak i lokalna oświata. Kol. Krzykawski w kilku zdaniach pochwalił
dotychczasową działalność związku, który w jego opinii jest prężną
i rozwijającą się się organizacją.
Mając na uwadze wyniki głosowania (46:20) delegaci przychylili się
do opinii dotychczasowego prezesa,
który będzie stał na czele organizacji przez kolejne 4 lata. W dalszej kolejności wybrano nowy 25
osobowy zarząd oddziału ZNP,
3 osobową komisję rewizyjną i 2
delegatów na zjazd okręgowy. Dość
istotnym w kontekście rywalizacji
o stanowisko prezesa było oświadczenie obserwujących wybory
przedstawicieli władz okręgowych.
Zaakceptowali oni wyniki zjazdu,
nie dostrzegając żadnych uchybień
statutowo – regulaminowych.
W związku z tym życzymy nowym
władzom olkuskiego oddziału ZNP
w nadchodzącej kadencji przede
wszystkim owocnej i skutecznej
działalności na rzecz szeroko rozumianego środowiska oświatowego
naszego regionu.

vv dr Robert Herzyk

Olkusz czeka na zmiany
Szanowni Państwo, za kilka miesięcy skończy się kadencja olkuskiej
Rady Miejskiej 2010-2014. W związku z tym, chciałbym udzielić
informacji na temat mojej dotychczasowej działalności.
Podczas mijającej kadencji
złożyłem łącznie kilkadziesiąt
interpelacji i zapytań, ponadto
wielokrotnie interweniowałem
w interesie Mieszkańców naszej
gminy. Ponieważ spraw tych było
bardzo dużo, poniżej przedstawię
tylko najważniejsze z nich.

Rozwój gospodarczy i lepsze
zagospodarowanie przestrzeni.
W tych kwestiach moje inicjatywy spotykały się z brakiem
zrozumienia władz, które wciąż
blokują przekształcenie wielu
atrakcyjnych terenów w gminie
Olkusz m.in. wzgórz za szpitalem.
Walczyłem również o obniżenie
lokalnych podatków z 30% do
maks. 10%: renty planistycznej, którą udało się zmniejszyć
oraz opłaty adiacenckiej, która
niestety nadal hamuje rozwój
gospodarczy gminy. Interweniowałem także w sprawie tworzonej Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, która będzie
kosztować nas miliony nie dając
jednocześnie większych szans na
realne zwiększenie zatrudnienia.
Miejsca pracy oraz inicjatywy
prospołeczne. Jak wiadomo brak
pracy jest ogromnym problemem
Olkusza. W związku z tym interpelowałem o ujęcie w budżecie
gminy środków na tworzenie
warunków do powstawania
nowych miejsc pracy w wysokości co najmniej 10% wpływów z podatku dochodowego
i od nieruchomości. Dałoby to
kilka milionów złotych rocznie
na ten cel. Ponieważ uważam, że
koszty życia w gminie Olkusz są
zdecydowanie za wysokie, dlatego wielokrotnie interweniowałem
przeciwko podwyżkom różnych
opłat. Walczyłem również m.in.
o ulgi w opłatach za śmieci, wodę
i ścieki w wysokości 10% na każde dziecko. Ponadto zapropono-

wałem wprowadzenie Olkuskiej
Karty Dużej Rodziny, by dzieci
z rodzin 3+ miały m.in. darmowe przejazdy komunikacją miejską. Apelowałem ponadto m.in.
o tańsze przejazdy dla wszystkich
uczniów, żłobki samorządowe,
nowe miejsca w przedszkolach,
wprowadzenie zasiłku porodowego i wiele innych spraw. Niestety
Burmistrz Rzepka nie poparł żadnej z moich propozycji.

Wystąpiłem również m.in.
z propozycją wprowadzenia
w Olkuszu budżetu obywatelskiego, by każdy pełnoletni
Mieszkaniec mógł decydować
o tym, na co wydać część budżetu gminy. Zaproponowałem, by
budżet obywatelski był równy
co najmniej 2% wydatków gminy
Olkusz tj. ok. 2,7mln zł. Ponadto
apelowałem o zmianę Statutu
Miasta i Gminy Olkusz przyznającą grupom 100 Mieszkańców oraz każdemu Radnemu
prawo do zgłaszania projektów
uchwał, a także wprowadzającą
głosowanie imienne w olkuskiej
Radzie Miejskiej, aby Radni w końcu przestali głosować
anonimowo.
Infrastruktura drogowa
i techniczna. Sukcesem zakończyły się moje kilkuletnie boje
ws. remontu ul. Jana Pawła II wraz
z chodnikami i kanalizacją oraz
ws. parkingu przy ul. Sosnowej.
Skutecznie interweniowałem również ws. schodów i chodnika przy
ul. Nałkowskiej oraz schodów
przy ul. Żeromskiego, ws. budowy chodnika przy drodze krajowej
94 od ul. Cegielnianej do ul. 20-tu
Straconych oraz ws. przejścia dla
pieszych przez dk 94 w ciągu ul.
Szkolnej i Cegielnianej. Z mojej
inicjatywy powstanie przejście
dla pieszych przy skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej 791 z ul.

Krucza Góra wraz z chodnikiem
do ul. Krasińskiego oraz zostaną
wymienione okna w SP nr.10 przy
ul. Żeromskiego. Ponadto wielokrotnie interweniowałem m.in.
ws. budowy i remontów schodów,
chodników, progów zwalniających, mijanek samochodowych,
kanalizacji oraz w wielu innych
ważnych sprawach na terenie całej
Gminy Olkusz.

Walczyłem również o pozostawienie na Rynku pomnika
Poległych za Ojczyznę w wojnie
1939-45 (258 podpisów z poparciem). Poza tym kilka razy interpelowałem m.in. ws. dokończenia
remontu kładki nad torami przy
stacji PKP. Apelowałem także
o ponowne wykorzystanie płyt
z piaskowca oraz granitowej kostki, które pokrywały wcześniej
Rynek. Niestety wiele wskazuje
na to, że większość cennych płyt
została zmarnowana...
Bezpieczeństwo i komfort
życia Mieszkańców. W związku
ze spadkiem bezpieczeństwa osób
i mienia zwróciłem się do Burmistrza Rzepki z apelem o podjęcie
działań zmierzających do zwiększenia liczby patroli policyjnych na terenie gminy Olkusz.
Dwukrotnie interpelowałem
ws. zaopatrzenia Mieszkańców
w wodę po likwidacji Kopalni
Olkusz oraz ws. przeciwdziałania
skutkom podnoszenia się zwierciadła wody. Walczyłem także
o ponowne otwarcie w Olkuszu
Punktu Obsługi Klienta dystrybutora energii elektrycznej Tauron oraz przeciwko likwidacji
Punktu Obsługi Klienta przy
olkuskiej Gazowni.
Szanowni Państwo, niestety
wiele ważnych inicjatyw jakie
podejmowałem nie zyskało poparcia olkuskich władz. Nie miałem
wsparcia nawet we własnym Klubie

Radnych, dlatego z niego wyszedłem. Zrezygnowałem również
z funkcji politycznych jakie piastowałem. Po tych doświadczeniach nie mam wątpliwości że, aby
doprowadzić do realnej poprawy
warunków życia w naszej gminie, potrzebna jest zmiana sposobu
myślenia olkuskich samorządowców lub ich wymiana. Z mojej strony, chciałbym Państwa zapewnić,
że nie poddam się i nadal będę walczyć o nowe miejsca pracy, i lepsze
warunki życia w naszej gminie.
Szanowni Państwo od dłuższego czasu wielu Mieszkańców
zachęca mnie, bym w jesiennych
wyborach ubiegał się o stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz. Ponieważ uważam, że
Burmistrz powinien pracować
dla wszystkich Mieszkańców,
bez względu na ich poglądy polityczne, dlatego jeśli miałbym
kandydować, to tylko z niezależnego od układów Komitetu
Wyborczego. Ostateczną decyzję
w tej sprawie podejmę w późniejszym terminie. Serdecznie dziękuję za liczne wyrazy sympatii oraz
za wsparcie, jakiego mi Państwo
udzielacie. Zapraszam Państwa
do współpracy. Razem możemy
zmienić Olkusz.
Z poważaniem
Roman Piaśnik
Radny Rady Miejskiej w Olkuszu
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Nasz sielski krajobraz
Wsi spokojna, wsi wesoła! / Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki / Może wspomnieć zaraz wszytki?
Tak o zaletach polskiej wsi pisał Jan Kochanowski. Teraz kiedy zaczyna się lato
wielu z nas marzy już o odpoczynku, przyrodzie, świeżym powietrzu i wakacyjnych spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi.
Takie spotkania, to świetna okazja,
by porozmawiać z ludźmi i przypomnieć choćby na chwilę inny świat,
inny czas… Pani Anna wspomina
powojenne lata w swojej miejscowości na południowo-wschodnich
krańcach Polski. - Mieszkaliśmy
w drewnianym domu o dwóch
pokojach, a było nas dużo w rodzinie. Rodzice uprawiali pole, Tata
dorabiał jako stolarz. Już jako
dziecko pomagało się rodzicom.
Najpierw to było pasienie krów,
później robota w polu. Nie było
wtedy kombajnów. Trzeba było
wszystko robić ręcznie. Najtrudniejszy był czas żniw. Przeważnie było
tak, że najpierw my pomagaliśmy
sąsiadom, a później oni pomagali
nam. Takie były zwyczaje.
(…) Często wspominam czas, kiedy
moja najstarsza siostra wychodziła
za mąż (były to lata 50te). Wszystko

odbywało się bez udziału narzeczonego, który był wtedy w wojsku i nawet nie miał okazji poznać
swojej przyszłej żony. Nikt zresztą nie pytał go o zdanie. Całym
przygotowaniem do ślubu i ustalaniem posagu zajęli się rodzice.
Pamiętam, że siostrze musieli dać
maszynę do szycia, konia, krowę,
kawałek pola i pieniądze. Kiedy
narzeczony przyjechał z wojska,
nie narzekał i bez sprzeciwu przyjął
postanowienia rodziców. Pożenili
się, żyli razem długie lata, aż do
śmierci i mieli piękne dzieci, które
porobiły kariery.
Wesela dawniej na wsi były zazwyczaj duże. Przed domem budowało
się drewnianą podłogę do tańczenia, zapraszano orkiestrę. Jednym
ze zwyczajów był tzw. „biały wieniec” kiedy goście śpiewali przyśpiewki młodej parze i wrzucali do

koszyka drobne podarki.
(…) Tata nieraz nam opowiadał jak
chodził do naszej Mamy jeszcze
przed wojną. Ponieważ był z sąsiedniej wsi, młodzież z sąsiedztwa
narzeczonej organizowała na niego
obławy, obawiając się go widocznie
jako konkurencji. Mama była dobrą
partią, bo zostawała na gospodarstwie. Tata oczywiście się nie zrażał
i chodził dalej. Mama miała 17 lat
jak wyszła za niego za mąż. Długo
razem żyli, prawie 60 lat.
Z kolei pan Jan z tej samej wsi przypomina sobie czas wojny, kiedy
będąc dzieckiem oglądał kolejno
przemarsze różnych wojsk, najpierw polskich, później niemieckich, a na końcu sowieckich - Było
na co patrzeć…
Jakiś czas po wojnie - wspomina
pani Anna - moją Mamę zamknęli w areszcie za to, że nie odda-

ła odpowiedniego kontyngentu
w żywności. W domu razem
z Babcią i rodzicami było w sumie
kilkanaście osób do wyżywienia
i nie było jak tego kontyngentu
odłożyć. Sytuację pogarszał fakt,
że na Mamę czekało w domu kilkoro małych jeszcze dzieci. Sprawę
wzięła w ręce moja starsza siostra.
Nie namyślając się wiele poszła
przekonywać „ludową” władzę, że
zamykając tak zasłużoną Ojczyźnie kobietę i Matkę powinni się
wstydzić. Koniec końców Mamę
wypuścili, a rodzina długo opowiadała o bohaterskiej siostrze, która
nie bała się narazić komunistom…
Takich i innych historii można by
znaleźć wiele jeżdżąc po Polsce.
Splatające się losy różnych ludzi
tworzą nasz świat, naszą kulturę
i cywilizację.

vv Monika Rusinek
Fragment wiersza Jana Kochanowskiego „Wsi spokojna, wsi wesoła”. Imiona bohaterów zostały zmienione.
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KĄCIK KOLEKCJONERA
Czego szukać na urlopie?

NBP przesunął termin emisji monet “600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich”. 2 monety o wadze 1 uncji (ale tylko Ag 0,925)
– z fotografii widać, że nie najbrzydsze. Nakład do 10.000 kompletów.
Dla Polski 7500. (Zarabiamy mniej niż Turcy, ale nasza mennica “musi
zarobić” – kiedy to przestanie być najważniejsze dla NBP ?). Nie chę już
wspominać o sytuacji jaka jest na co dzień. Afera za aferą, tak jeszcze
nie było. Gdzie indziej w normalnych standardach to zainteresowani
strzelali sobie w łeb. U nas tego nie robią, bo po prostu widocznie nie
mają łbów. Ale miało nie być o polityce. Chociaż tak, między bogiem
a prawdą, to nawet picie herbaty czy kawy ma podtekst polityczny.
Zbliża się sezon urlopowy. Jak
zwykle, bardziej opłaca się wypoczywać za granicą niż w swoim
kraju. Moja rada dla tych co
interesują się kolekcjonowaniem
czegokolwiek. Poświęćcie trochę swojego wolnego czasu na
rozejrzenie się za miejscowymi
atrakcjami. W każdym kraju,
w każdym mieście czy miasteczku w Europie odbywają się
w okresie letnim targi staroci,
a jeśli jie to na każdym bazarze
można starsze i nowsze “zabytki”
spotkać. Ceny zapewne nie nastawione na drenaż kieszeni jak to
robią zwariowane przez “dziki
kapitalizm” poszczególne banki.
Wszędzie można spotkać monety
obiegowe popularne jak I srebrne
emitowane do 1960 roku. Omijać
szerokim łukiem współczesne
monety kolekcjonerskie (tak
srebrne jak I złote). Wszedzie
z pewnością spotkamy mniejsze
lub większe zbiory znaczków.

W tej chwili filatelistyka w odzewie na draństwo w dziedzinie
emisji monet, ożywa w bardzo
szybkim tempie. Ku zadowoleniu
tych, którzy nie wątpili w sens
zbierania znaczków. Zawsze
bowiem jest sens wierzyć w coś
do czego jesteśmy przekonani
z własnej nieprzymuszonej woli.
Coś co robimy dla przyjemności,
zawsze ma jakiś sens. Najgorzej
jest gdy zaczynamy wierzyć fałszywej propagandize (a innej nie
ma) I wmiawia się nam że mamy
robić interesy. Interesy to może
robić Pan Kulczyk czy Pan Solorz,
ale my biedacy nie mamy nawet
prawa oszczędzać, bo nie mamy
z czego. Nie starajmy się robić coś
z niczego, bo się nie da. Musimy
bowiem zakładać, że tarfimy na
jakiegoś naiwnego. Dlaczego tylko jie bierzemy pod uwagę, że to
my jesteśmy tymi naiwnymi. Po
co zajmujemy się czymś do czego
nei mamy ani serca, ani nawet

przekonania. Dwadzieścia kilka
lat po “rewolucji” I jakoś dalej nie
dociera do większości, że nawet
w takim “naszym kapitaliźmie”
pieniądze zdobywa się pracą.
W innym wypadku zawsze się
kończy jak zwykle, czyli z ręką
w nocniku.
Życzę wszystkim udanych urlopów I owocnych polowań na
“pamiątki z sensem”. Dla zainteresowanych kilka ostatnich
nabytków jakie za niewielkie
pieniądze udało mi się zdobyć.
2 Hrywny z Ukrainy (nakład
nieiwielki), na monecie Kościół
Mariacki w Krakowie. Urocze
polonicum. Bardzo ładne znaczki
Mołdawii (Wielkanoc I muzyka).
Znaczki Rosji upamiętniające 70
rocznicę zakończenia II Wojny
światowej (armaty). Więcej nowości na mojej stronie internetowej.

INFORMACJA
GRAŻYNA GAJ
kandydatka SLD
na wójta Gminy Bolesław

JAN MICHALIK
kandydat SLD
na wójta Gminy Klucze

Przewodnicząca organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodnicząca regionu małopolskiego
OPZZPiP. Sekretarz Zarządu Krajowego OPZZPiP, Wiceprzewodnicząca Forum Wojewódzkiego
Związków Zawodowych, członek
Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego w Krakowie i Powiatowej Rady Pracy. Przewodnicząca
związku zawodowego w Nowym
Szpitalu w Olkuszu.
Przez trzy kadencje radna, w tym
jedna kadencja w Gminie Bolesław, a dwie kadencje w Radzie
Powiatu w Olkuszu.

„Rodzina, Dom, Praca”
Lat 68, mieszkaniec Klucz od 46
lat, żona Anna, dwóch synów - Dariusz i Tomasz, synowe – Małgosia i
Marta, wnuki – Mateusz i Mikołaj.
Wykształcenie średnie (Technikum
Górnicze w Chorzowie – Batorym).
Praca zawodowa od 1965 r. w PBK
– Bytom, Oddział ZBK-3 Olkusz.
Budowniczy Kopalni Olkusz. Od
1970 r. aktywny budowniczy Kopalni „Pomorzany” jako sztygar.
Od 1980 r. budowniczy upadowych I i II w Kopalni Trzebionka.
Członek Małopolskiej Rady Wojewódzkiej SLD.
JESTEM spośród WAS i dla WAS.

Życząc powodzenia naszym kandydatom proszę o poparcie kandydatury Pani Grażyny Gaj na wójta Gminy Bolesław i kandydatury Pana
Jana Michalika na wójta Gminy Klucze w najbliższych wyborach samorządowych.
Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Olkuszu
Janusz Dudkiewicz

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

Wędrowali do Rabsztyna

Prawie 130 osób wzięło udział w Zlocie Turystycznym „Rabsztyn 2014”
zorganizowanym w piątek 13 czerwca przez Stowarzyszenie „Zamek
Rabsztyn” oraz Socjalizacyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą
w Olkuszu. Do udziału w zlocie zostali zaproszeni podopieczni podopiecznych domów dziecka i świetlic terapeutyczno – wychowawczych
z terenu powiatu olkuskiego i powiatów ościennych.
Uczestnicy zloty wędrowali
do Rabsztyna dwiema trasami,
z Olkusza oraz z Jaroszowca
przez rezerwat „Pazurek”. Na
mecie rajdu, czekał na nich
poczęstunek, czyli gorące kiełbaski, słodkie bułeczki i napoje,
znaczki rajdowe oraz cały szereg
atrakcji. Można się było zakuć
w dyby i zrobić sobie zdjęcie
z mieczami i tarczą. O historii
zamku Rabsztyn opowiadał Jacek
Sypień, prezes Stowarzyszenia
„Zamek Rabsztyn”, który witał
uczestników zlotu wspólnie
z Anną Kwaśniewską, dyrektorką Socjalizacyjnej Placówki
Opiekuńczo – Wychowawczej
w Olkuszu. Jednak największe
emocje budziły konkursy przygotowane przez organizatorów.
Był konkurs plastyczny, gdzie
zadaniem uczestników było narysować zamek Rabsztyn. Chętni
mogli wziąć udział w konkursie
wiedzy o historii zamku i konkursie profilaktycznym. Były także
rozgrywki sportowe, a najbardziej
widowiskowy okazał się konkurs,
gdzie zadaniem uczestników
było wykonanie z papieru zbroi
chroniącej przed nałogami. Na
zwycięzców konkursów czekały
atrakcyjne nagrody.
– Mam nadzieję, że udział w zlocie był atrakcją dla jego uczestników. Mieli okazję poznać przy-

rodę rezerwatu Pazurek, historię
zamku Rabsztyn i siebie nawzajem, gdyż zlot miał także na
celu zintegrować podopiecznych
i wychowawców placówek. Liczę,
że takie zloty staną się imprezami
cyklicznymi i będą miały coraz
większy zasięg. – mówi Jacek
Sypień, prezes Stowarzyszenia
„Zamek Rabsztyn” w Olkuszu.
Zlot został zorganizowany przy
wsparciu finansowym Urzędu
Miasta i Gminy w Olkuszu,
a nagrody w konkursie profilaktycznym zostały ufundowane ze
środków funduszu profilaktyki
antyalkoholowej UMiG Olkusz.
W organizacji zlotu pomogły
restauracje działające w Rabsztynie oraz sponsorzy prywatni: PSS
„Społem” w Olkuszu, FHU Pablo

z Olkusza, firma Klich&.Klich,
ZPM Edmund Barczyk z Wolbromia. W zlocie wzięli udział podopieczni następujących placówek:
Świetlica-Placówka wsparcia
dziennego z Bolesławia, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Spokojna Przystań z Miękini,
Powiatowy Ośrodek Wsparcia
Dziecka i Rodziny z Chrzanowa,
Placówka Wsparcia Dziennego
Tęcza w Kluczach, Świetlica
Opiekuńczo-Wychowawcza Stowarzyszenia Dobroczynnego Res
Sacra Miser w Olkuszu, Rodzinny Dom Dziecka w Bukownie
oraz w Olkuszu, a także Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo
– Wychowawcza w Olkuszu.

Wielki Konkurs Profialktyczny 2014

Jak powstrzymać pijanego kierowcę?

Każdego dnia możesz spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę.
Pamiętaj, że stanowi on śmiertelne zagrożenie. Powstrzymanie nietrzeźwego kierującego to absolutna konieczność – w przeciwnym razie
może dojść do tragedii. Sprawdź, jaka powinna być Twoja reakcja.
Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek
zauważysz dziwne zachowanie
kierowcy na drodze, które może
świadczyć o tym, że jest on pod
wpływem alkoholu lub innych
środków psychoaktywnych, niezwłocznie powiadom policję.
Zadzwoń pod numer 112. Podczas
rozmowy określ miejsce, w którym się znajdujesz i powiedz,
jakie zachowania kierowcy wzbudzają Twój niepokój. Opisz jego
samochód (numery rejestracyjne,
marka, kolor).
Po zakończeniu rozmowy
poczekaj na reakcję policji lub
zastanów się, czy jesteś w stanie
samodzielnie podjąć interwencję, pamiętając przy tym o swoim
bezpieczeństwie. Możesz skonsultować swój plan działania
telefonicznie z policjantem i np.
jechać w bezpiecznej odległości
za samochodem kierowanym
przez nietrzeźwego, informując
na bieżąco o trasie, którą pokonujesz.
Nigdy nie zapominaj o własnym
bezpieczeństwie. Powstrzymaj
się od podejmowania na własną
rękę pościgów za pijanym kierowcą czy zajeżdżania mu drogi.
Weź pod uwagę, że osoby pod
wpływem alkoholu mogą być
agresywne i stwarzać zagrożenie. Zawsze rozsądnie oceniaj
sytuację, w jakiej się znajdujesz.
Reaguj adekwatnie. Zrezygnuj
z bezpośredniej interwencji, jeśli

nietrzeźwy kierowca jest silniejszy fizycznie, rozdrażniony
i pobudzony.
Możesz zdecydować się na fizyczne powstrzymanie kogoś od jazdy, jeśli masz przekonanie, że
jego opór nie będzie duży lub
będziesz w stanie bez trudu go
przełamać (np. jeśli kierowca jest
tak pijany, że ledwo trzyma się na
nogach lub posiadasz znaczącą
fizyczną przewagę). Zawsze warto
poprosić drugą osobę, by pomogła Ci w interwencji. Wspólnie
poczekajcie na przyjazd policji.
Jeśli kierowca, który wyraźnie
jest pijany, zatrzyma się (np.
na światłach czy na poboczu),
możesz zareagować, korzystając
z prawa do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku.
W ramach tzw. zatrzymania

obywatelskiego możesz otworzyć drzwi samochodu pijanego
kierowcy i wyciągnąć kluczyki,
uniemożliwiając mu w ten sposób
dalszą jazdę. Bądź stanowczy –
wyraź swój sprzeciw wobec jazdy
pod wpływem alkoholu, uświadom ryzyko, z jakim się wiąże.
Możesz odwołać się do prawa
i surowych kar za prowadzenie
w stanie nietrzeźwości oraz do
emocji, wskazując na możliwość spowodowania tragedii na
drodze. Następnie poczekaj na
przyjazd policji.
Pamiętaj – pijany kierowca to
śmiertelne zagrożenie. Od tego,
czy zareagujesz, może zależeć
czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj
oka na niebezpieczne sytuacje
na drodze.

vv Bogusława Lasota

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

HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe
Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Hurtownia

6

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie,
38 m2, IV piętro, niski czynsz,
ul. Legionów Polskich.
Tel. 517 542 990

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

• 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 74 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

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

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
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POLICJA

Oszuści ZNÓW ATAKUJĄ metodą na wnuczka

Mieszkanka Olkusza uwierzyła, że dzwoni do niej wnuczek siostry i na jego prośbę przekazała obcemu mężczyźnie znaczną kwotę pieniędzy. Policja ostrzega przed oszustami
działającymi metodą na tzw. wnuczka.
Oszuści posługujący się tzw. metodą
na wnuczka po raz kolejny wyłudzili
pieniądze od starszej kobiety w Olkuszu. Próbowali też wyłudzić pieniądze od innych osób, mieszkańców
naszego miasta. 13 czerwca 2014 roku
oszuści dzwonili do trzech osób, próbując je oszukać. Na szczęście nie
przekazały żądanych pieniędzy, bo
w porę zorientowały się, że mają do
czynienia z oszustami.

Działanie sprawców w tych czterech
przypadkach było bardzo podobne.
Najpierw mężczyzna zadzwonił do
starszych osób i przedstawiał się jako
ktoś z rodziny. Twierdził, ze miał
wypadek samochodowy i prosił
o pożyczenie pieniędzy, żeby sprawę
załatwić z policjantem lub prokuratorem. Aby sytuację uwiarygodnić
przekazywał telefon „policjantowi
ruchu drogowego”, który potwierdzał,

że doszło do wypadku drogowego.
W trzech przypadkach osoby, do
których dzwoniono wykazały się
rozwagą i nie uwierzyły oszustowi.
81-letnia kobieta nie miała żadnych
podejrzeń. Myślała, że rozmawia
z wnuczkiem siostry.
Policja ostrzega przed pożyczaniem, przekazywaniem pieniędzy
nieznanym osobom. Jeżeli mamy

• 18.06. Bukowno. Ranna kierująca i pasażerka motoroweru
Na parkingu przy sklepie Biedronka w Bukownie kierująca
motorowerem wraz z pasażerką
wykonała manewr skrętu w lewo
i najechała na prawidłowo wyjeżdżającego z parkingu Fiata
Seicento. Kierująca motorowerem doznała złamania ręki a
pasażerka złamania nogi. Ranne
przewieziono do szpitala w Olkuszu. Policja ustala przyczyny i
okoliczności tego zdarzenia.
• 17-18.06. Kradzieże tablic
rejestracyjnych
Olkuska Policja odnotowała
dwa przypadki kradzieży tablic
rejestracyjnych. 17 czerwca w
Olkuszu przy ulicy Rabsztyńskiej
skradziono tablicę rejestracyjną z Opla Vectry. 18 czerwca
mieszkaniec
Wierzchowiska
powiadomił Policję o kradzieży
kompletu tablic z zaparkowanego
w Wolbromiu przy ulicy Wrzosowej golfa. W sprawie kradzieży
toczą się w komendzie w Olkuszu
i komisariacie w Wolbromiu po-

stępowania o wykroczenia.
• 17.06. Czworo dzieci rannych
Do zdarzenia trzech pojazdów:
dwóch opli i fiata doszło na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr
94 z ulicą Mickiewicza i 20-Straconych w Olkuszu Mieszkaniec
Bukowna kierujący astrą wjechał
na skrzyżowanie najprawdopodobniej na czerwonym świetle i
zderzył się pandą. Kierujący fiatem uderzył z kolei w drugiego w
Opla Astrę, którym podróżowała
trójka dzieci. W wyniku zderzenia
ogólnych obrażeń ciała doznali
pasażerowie opla w wieku 6, 8
i 10 lat. Dziewięciolatek, który
jechał w drugim oplu ma złamaną rękę. Wszyscy kierujący byli
trzeźwi. Policja ustala przyczyny i
okoliczności tego zdarzenia.
• 17.06. Olkusz. Włamanie do
sklepu tytoniowego
Nieustalony do chwili obecnej
sprawca włamał się do sklepu z
wyrobami tytoniowymi w Olkuszu
i ukradł pieniądze oraz papierosy
różnych marek. Straty poniósł
mieszkaniec Olkusza. Za kradzież

z włamaniem kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10.
• 17.06. Kradzież elektronarzędzi z garażu w Bolesławiu
Mieszkaniec Bolesławia zawiadomił o kradzieży elektronarzędzi
z jego garażu. Wysokość strat
około 20 tysięcy złotych. Policjanci z Bukowna ustalają sprawcę tej kradzieży.
• 16.06. Włamanie do budynku
gospodarczego w Bolesławiu
Nieustalony do chwili obecnej
sprawca włamał się do budynku
gospodarczego w Bolesławiu.
Skradł drut miedziany oraz mosiądz. Wstępnie oszacowano
straty na 3 tysiące złotych. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z Bukowna.
• 15.06. Włamanie do domu
w Kąpielach Wielkich
15 czerwca 2014 roku bliżej nieustalony sprawca wykorzystując
nieobecność domowników wyłamał okno w domu i wszedł do
środka. Skradł złotą biżuterię oraz

wątpliwości poradźmy się kogoś
z rodziny lub sami zadzwońmy do
„wnuczka” „siostrzeńca” i zweryfikujmy, czy to z nim rozmawialiśmy
i czy to na pewno on potrzebuje
pieniędzy, a nie osoba, która się
pod niego podszywa. O próbie
wyłudzenia pieniędzy koniecznie
należy zawiadomić Policję.

znaczną kwotę pieniędzy. Policja
z Wolbromia ustala sprawcę tej
kradzieży z włamaniem.
• 14.06. Kradzież paliwa
W Olkuszu nieustalony do chwili
obecnej sprawca przeciął siatkę
ogrodzeniową i wszedł na teren
bazy jednej z firm budowlanych. Sprawca ukradł paliwo z
samochodu ciężarowego. Straty
w ustaleniu. Postępowanie w tej
sprawie prowadzą policjanci z
komendy policji w Olkuszu.
• 13.06. Pazurek. Zdarzenie drogowe z motocyklistą
W Pazurku mieszkaniec Jaworzna
- kierujący motocyklem BMW
podczas manewru wyprzedzania
samochodu dostawczego z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał
na pobocze i uderzył w tablicę
informacyjną. Motocyklista doznał obrażeń w postaci złamania
żeber i stłuczenia płuca. Przebywa w szpitalu. Obaj kierujący byli
trzeźwi. Policja ustala okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

Świadkowie uszkodzeń pojazdów proszeni o kontakt:
• Policja prowadzi postępowanie w sprawie uszkodzenia pojazdu marki Alfa Romeo GT, które miało miejsce 13-15 czerwca 2014 roku przy bloku nr 1 na ulicy Nullo w Olkuszu.
Zarysowany został tylny zderzak oraz uszkodzona została tablica rejestracyjną oraz lampa oświetlająca tablicę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat proszone
są o kontakt z prowadzącą sprawę, nr tel. 32 6478235 lub 997.
• Policja prowadzi postępowanie w sprawie uszkodzenia skrzynki punktu monitoringu parametrów przepływowych wody w Sienicznie przy ulicy Świerkowej. Do uszkodzenia
doszło najprawdopodobniej 13 czerwca br. w godzinach rannych przez samochód dostawczy. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat proszone są o kontakt
z prowadzącą sprawę, nr tel. 32 6478235 lub 997.

Kompra
BIURO

R A C 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

MACHINA Paweł Bretner
SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

vacum 
masaż rolkami 
laser bistymulacyjny 
fale radiowe 
lipokawitacja
ultradźwiękowa



1 PIĘTRO

 wyszczuplanie
 modelowanie
 ujędrnianie
 likwidacja celulitu
 lifting

 skuteczne
odmładzanie

Ponadto
NOWOCZESNA LASEROTERAPIA
oraz pełen zakres usług kosmetycznych

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"
Oriflame to gwarancja najwyższej jakości i naturalności kosmetyków.
W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie. Świat należy
do kobiet
Kontakt:
Zapraszamy do

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

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

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

• odsysanie
• sprawdzanie
szczelności
• napełnianie
czynnikiem
• odgrzybianie
• naprawa

KONKURENCYJNE CENY!!!

ul. Kwaśniowska 15, 32-310 Ryczówek
tel. 500 855 535

INFORMACJA DOTYCZĄCA PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W okresie wakacyjnym tj. od 01.07.2014 r. do 31.08.2014 r.
ZKG „KM” w Olkuszu wprowadza ograniczenia w kursach autobusów.
Całkowicie zawieszona będzie linia 466.
Szczegółowy wykaz ograniczeń w kursach znajduje się na stronie internetowej Związku
www.zkgkm-olkusz.pl.

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

/fantazjaolkusz

tel. 790 220 182

Zabiegi są
skuteczne
i bezbolesne

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.

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

-

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

„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 ponad 40 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

SLD wybrało kandydata na burmistrza Olkusza!!!!
Decyzją Rady Gminy SLD kandydatem partii
na stanowisko burmistrza Olkusza w jesiennych
wyborach samorządowych jest dr Robert Herzyk.
Kandydatura ta spotkała się z jednomyślnym
poparciem
wszystkich
członków
gminnej
organizacji. Dr Robert Herzyk jest wieloletnim,
doświadczonym samorządowcem. Ukoronowaniem
tej działalności jest objęcie w obecnej kadencji funkcji
Przewodniczącego Rady Powiatu. To zaszczytne i prestiżowe
stanowisko łączy z pracą nauczyciela. Od ponad 20 lat pracując w
różnych typach olkuskich szkół dorobił się wielotysięcznej rzeszy
wychowanków wśród której zawsze cieszył się dużą popularnością.
Dał się poznać jako niezwykle życzliwy, serdeczny i pomocny we
wszystkich problemach wychowawca. Nasz kandydat w 2005 r.
uzyskał z wyróżnieniem na UŚ w Katowicach tytuł doktora nauk
społecznych w specjalności historycznej. Jest jedynym historykiem
uczącym w olkuskich szkołach mogącym pochwalić się takim
osiągnięciem.
Wyżej wymienione atuty połączone z nieposzlakowaną opinią
utwierdzają naszą organizację w przekonaniu, że dr Robert Herzyk
jest jedynym lewicowym kandydatem mającym duże szanse
włączyć się do walki o stanowisko burmistrza naszego miasta.
Głęboko o tym przekonani życzymy sukcesu i prosimy o poparcie
naszego kandydata w nadchodzących wyborach samorządowych.
Przewodniczący Rady Powiatowej
SLD w Olkuszu
Janusz Dudkiewicz

