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WAŻNE! - CENTRUM MEDYCZNE NA SKAŁCE-BUKOWNO - STR. 2
SALON KOTŁÓW C.O.

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

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

• 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
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• 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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

PROJEKTOWANIE W 3D

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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/

SKUTERY

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

OPTYK

MEBLE NA WYMIAR
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com
www.duodampex.pl

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60
(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

POLNOX - Profesjonalny Serwis Laptopów i Komputerów PC
Pojawił się problem z laptopem, komputerem - Zapraszamy
do Naszego serwisu. Nasze 12-letnie doświadczenie pozwala
Nam fachowo i szybko naprawić Państwa komputer.
Prowadzimy profesjonalny serwis laptopów, komputerów
stacjonarnych, netbooków, tabletów oraz urządzeń
peryferyjnych.
Sprawdzimy, ustalimy usterkę a po otrzymaniu informacji o
koszcie naprawy mogą Państwo zadecydować o naprawie
lub z niej zrezygnować. Każda wykonana usługa objęta jest gwarancją.
W naszej stałej ofercie znajdują się akcesoria i cześci zamienne do laptopów i komputerów PC:
matryce LCD, pamięci, dyski HDD/SSD, zawiasy, wentylatory, klawiatury, baterie, elementy
obudowy.
Zakres wykonywanych usług:
• Instalacja systemu operacyjnego, programów użytkowych, archiwizacja danych
• Czyszczenie i konserwacja układów chłodzenia, wentylatorów, zawiasów klapy matrycy
• Wymiana uszkodzonej matrycy LCD, klawiatury, gniazda zasilania, usb, audio
• Wymiana na nowy lub reballing uszkodzonych układów BGA z zachowaniem zasad ESD
oraz usługi związane z pełnym zakresem serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

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

Kompra
BIURO RACHUNKOWE

WIOSENNA
OBNIŻKA CEN!!!

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

y nasze
Świadczym at!
1l
usługi od 2

Zakres działalności

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

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70
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Bukowno, ul. Kolejowa 28

www.cmskalka.pl

OTWARCIE NOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO
,,SKAŁKA,, W BUKOWNIE CORAZ BLIŻEJ!!!
Zbliża się czas otwarcia Centrum Medycznego „Skałka”, nowej dużej placówki medycznej,
budowanej z rozmachem o standarcie europejskim. Centrum wybudowano z myślą o ludziach
potrzebujących pomocy medycznej, ale i tych którzy mając na uwadze własne zdrowie chcą
przebywać w miejscu uroczym i zacisznym w Domu Seniora. Cała architektura zewnętrzna
jest przejrzysta, wiadomo gdzie wejście, wyjście, parking położony w odpowiednim miejscu, w realizacji mały park, budynek z tarasami, okna w odpowiedniej ilości, co powoduje,
że korytarze są jasne (jest też odpowiednie oświetlenie), korytarze przestronne. Wnętrze
budynku posiada wszystko co jest potrzebne ludziom którzy bedą tam na stałe jak i przyszłym
pacjentom, jest piękna kaplica, sklep, kawiarnia, świetlica. Doskonale rozwiązano sprawę
rejestracji, gabinety wyposażone wspaniale, pokoje do stałego pobytu funkcjonalne, pięknie
wyposażone z przestronnymi łazienkami. Tak by można długo, ale będziecie Państwo mogli
osobiście przekonać się o możliwościach placówki.

PORADY PRAWNE

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego

ZMIANY zasady przyznawania
zasiłku dla bezrobotnych
Z dniem 27 maja 2014r. uległy zmianie niektóre zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z nowelizacją
ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. nr 674 z 2013r. z póź. zm.)
Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje między innymi osobom które:
• świadczyły usługi na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457);
• pobierały rentę rodzinną w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
• sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem przez osoby o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2013 poz. 1442, z póź. zm.)
• wykonywały pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy
czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej
minimalnego wynagrodzenia z pracę.
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180dni lub 365 dni i przysługuje od dnia rejestracji.
Zmieniono również okres pobierania zasiłku dla osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku
do lat 15, który wynosi 365 dni.
Wysokość zasiłków dla bezrobotnych od 01.06.2014r.
w okresie trzech pierwszych miesięcy
procentowa wysokość

80%

brutto

664,90

netto

583,06

100%

w okresie kolejnych miesięcy
posiadania prawa do zasiłki

120%

80%

100%

120%

831,10

997,40

522,10

652,60

783,20

717,30

851,63

468,11

572,87

678,71

Ważna informacja! Dodatkowe środki
na aktywizację zawodową osób do 25 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, iż posiada dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25 roku życia, które może przeznaczyć na szkolenia dla 20 osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.
Zapraszamy osoby zainteresowane do złożenia dokumentów: wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne
wraz z oświadczeniem pracodawcy o możliwości powierzenia odpowiedniej pracy w sekretariacie tut. urzędu
do dnia 31.08.2014r.
Bliższe informacje można uzyskać u Doradców Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu pod nr tel.
32/6434348

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub
renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej
egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.
W celu ustalenia prawa do
dodatku pielęgnacyjnego niezbędny jest wniosek osoby
zainteresowanej - emeryta lub
rencisty. Z obowiązku składania
wniosku o dodatek oraz orzeczenia o niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji zwolnione są osoby, które ukończyły
75 lat. Otrzymują one dodatek
pielęgnacyjny z urzędu.
Do wniosku konieczne jest
dołączenie orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność
do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji. Jeżeli
wnioskodawca nie zgadza się
z orzeczeniem lekarza orzecznika w sprawie ustalenia niezdolności do pracy i niezdolności do
samodzielnej egzystencji, może
wnieść sprzeciw do komisji
lekarskiej ZUS.
Należy wiedzieć, że za osobę
całkowicie niezdolną do pracy
uważa się osobę, która utraciła
zdolność do jakiejkolwiek pracy.
Niezdolność do samodzielnej
egzystencji to natomiast takie

naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej lub długotrwałej
opieki i pomocy innej osoby
w zaspokajaniu podstawowych
potrzeb życiowych.
Osoba ubiegająca się o dodatek
pielęgnacyjny powinna udowodnić, że ze względu na stan jej
zdrowia musi się nią opiekować
inna osoba, zaś opieka ta polega
także na pomocy w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb życiowych. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 27
kwietnia 2000 roku sygn. akt III
AUa 190/00 orzekł, że do czynności zabezpieczających samodzielną egzystencję człowieka
nie należą wyłącznie tzw. czynności samoobsługi, jak mycie
się, ubieranie, samodzielne
jedzenie posiłków, ale również
nabywanie żywności, przyniesienie jej do domu, ogrzewanie
mieszkania, przynoszenie w tym
celu wiader z węglem, podstawowe prace porządkowe niewymagające wysiłku fizycznego i prac
na wysokości.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do
emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo
leczniczym lub w zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczym.
Od zasady tej jest wyjątek gdy uprawniony do świadczeń
i dodatku przebywa poza tymi
placówkami przez okres dłuższy
niż dwa tygodnie w miesiącu,
dodatek przysługuje.
Wysokość dodatku pielęgnacyjnego ogłaszana jest w formie
Komunikatu Prezesa Zakładu
U bezpieczeń Społecznych.
Dodatek pielęgnacyjny jest co
roku podwyższany w związku
z waloryzacją świadczeń emerytalnych i dodatków przysługujących do nich.

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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Dobrze się dzieje w Olkuszu… Edukacja według Burmistrza Rzepki
Ostatnimi czasy nasz Srebrny Gród stał się areną ciekawych wydarzeń.
Mieliśmy najprawdziwszego Prezydenta prosto z Warszawy, i prawdziwy
Tour de Pologne z najlepszymi kolarzami. Oba wydarzenia wywołały spore poruszenie wśród mieszkańców. Zarówno krótka wizyta Bronisława
Komorowskiego jak i szybki przejazd kolarzy obejrzało (i wysłuchało)
setki Olkuszan. Co z tego wynika???
Słynny polski TOUR, który z założenia miał wypromować Olkusz, przynajmniej takie mieliśmy nadzieje, po
informacji że będzie u nas premia
lotna - rozczarował. Tłumy zebrane
tak na rynku jak i na trasie przejazdu najwidoczniej nie wzbudziły
sympatii ekip medialnych. Nawet
najmniejsza wzmianka w telewizji
z punktu widzenia promocji byłaby
dla Olkusza ważna, tymczasem nic,
cisza, jakby przez Olkusz nawet nie
przejeżdżali. Przykre to, zważywszy
na poziom zainteresowania i szanse jakie taka impreza stwarzała dla
Olkusza.
Wizyta Prezydenta natomiast uświadomiła nam jak wielkie zmiany na
lepsze zaszły w naszym mieście i jak
to w Olkuszu „dobrze się dzieje”.
Z całą pewnością wielu z nas zrobiło wielkie oczy na te słowa. Najwidoczniej Pan Komorowski nigdy
w Olkuszu nie był ani o nim nie
słyszał, jeśli twierdzi że zmienia się
na lepsze. Jeszcze bardziej szokuje
stwierdzenie Pana Burmistrza, że
zarówno w Olkuszu jak i w całej
Małopolsce dobrze się dzieje.
O ile można usprawiedliwić niewiedzę Prezydenta, o tyle stwierdzenie
Burmistrza po prostu zwala z nóg.
Można by z nich wywnioskować,
że mieszkamy w miejscu mlekiem
i miodem płynącym, a tymczasem

zewsząd słychać narzekanie. Cóż
za niewdzięczność!
Przypomnijmy: bezrobocie kolosalne, młodzi wyjeżdżają gdzie tylko
się da i kiedy tylko się da, populacja
Olkusza spadła w ostatnich latach
o kilka tysięcy, brak jakichkolwiek
inwestycji o charakterze gospodarczym, a te infrastrukturalne w większości przypadków nie zasługują na
miano inwestycji, a raczej pożeraczy
pieniędzy, dług gminy sięga niemal
połowy jej przychodów, podatki
gminne i opłaty wyższe niż w wielu dużych aglomeracjach, a zarobki? Najlepsze mają ci co pracują
w budżetówce.
O tak Panie Burmistrzu rzeczywiście
nie da się ukryć – w Olkuszu dobrze

się dzieje. Z całą pewnością Olkuskie
władze nie mają powodów do narzekań, zarobki mają powyżej przeciętnej, pomimo kiepskich wyników
w pracy. Każdy by tak chciał.
Niedługo wybory, mamy szansę aby
rzeczywiście zrobić coś dobrego
dla Olkusza, a najlepsze co możemy naszemu miastu podarować to
nowe ODPOWIEDZIALNE władze,
nowi ludzie, nowe pomysły i nowe
szanse. Tak długo, jak długo służba
publiczna będzie traktowana jak etat
w PRL-u (czy się robi czy się leży
pensja i tak się należy), dobrze będzie
się działo tylko tym siedzącym na
wysokich stołkach….

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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Nowoczesna promocja miasta

Od kilku lat w Olkuszu lansuje się tezę, wedle której nasze miasto
w przyszłości może stać się turystyczną atrakcją. W związku z tym
na jego terenie prowadzonych jest szereg działań promocyjnych.
Niestety, promocja ta nastawiona jest bardziej do wewnątrz niż na
zewnątrz. Oznacza to, że nasz region reklamowany jest głównie
wśród swoich mieszkańców, zamiast wśród potencjalnych turystów.
Do niedawna w ramach olkuskiego
magistratu funkcjonował Wydział
Promocji Miasta i Gminy. Został on
jednak zlikwidowany, a jego zadnia
przejął Miejski Ośrodek Kultury
w Olkuszu. Co do celowości tej
zmiany zdania od początku były
podzielone, tak jak i opinie dotyczące promocji naszego miasta i regionu.
Głęboko niesprawiedliwym byłoby
jednak stwierdzenie, że w dziedzinie
promocji ziemi olkuskiej kompletnie
nic się nie dzieje.
Na temat Olkusza opracowano już
wiele materiałów informacyjnych
a od pewnego czasu w naszym mieście funkcjonuje Punkt Informacji
Turystycznej. W dziedzinie reklamy
jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. Brak nam m.in. promocji za
pośrednictwem mediów społecznościowych, profesjonalnego serwisu
internetowego oraz krótkiego filmu
informacyjnego, jakim pochwalić się
może chociażby sąsiedni Chrzanów.
Główny problem jest jednak brak
spójnej strategii i koordynacji tych
działań. Nie mamy długofalowej
koncepcji promocji naszego miasta
i mówiąc szerzej - regionu, a prowadzone działania marketingowe są
rozproszone.
A szkoda, bo w Olkuszu znaleźć można kilka ciekawych miejsc, takich jak

chociażby Muzeum Afrykanistyczne.
W ostatnich latach poczyniono także duże inwestycje, mające na celu
zwiększenie atrakcyjności naszego
miasta. Pierwszą z nich była rewitalizacja olkuskiego rynku, a drugą budowa centrum rekreacyjnego
i prace konserwacyjne ruin zamku
w Rabsztynie.
Zrealizowane inwestycje mają
zarówno swoich zwolenników, jak
i zagorzałych przeciwników. Skoro jednak wydano na nie tak duże
środki, celowym wydaje się więc
teraz wykorzystanie tych obiektów. Szczególnie, że w planach jest
także zagospodarowanie podziemi
pod płytą rynku i stworzenie multimedialnego muzeum. W kolejce
do odnowienia czeka też budynek
dawnego starostwa.
Nasze miasto nie jest na tyle atrakcyjne, aby mogło przyciągnąć szersze
grupy ludzi na dłuższy urlop. Może
jednak stanowić idealny przystanek
na turystycznym szlaku małopolski
zachodniej. Dlatego też sensownym
wydawałoby się promowanie ziemi
olkuskiej w odniesieniu do innych,
rozpoznawalnych miast w okolicy
Krakowa, takich jak Wieliczka,
Wadowice czy Oświęcim.
Jeżdżąc po Krakowie niejednokrotnie
napotkałem banery i materiały rekla-

mowe promujące powyższe miasta.
Dlaczego więc nie zacząć reklamować Olkusza jako integralnej części
trasy turystycznej, prowadzącej przez
najciekawsze zakątki znajdujące się
wokół stolicy małopolski? W 2016
r. w Krakowie odbędą się Światowe
Dni Młodzieży, które przyciągną setki tysięcy zagranicznych turystów.
W obliczu tego wydarzenia kampania taka mogłaby się okazać świetną
inwestycją.
Nie od dziś wiadomo, że marketing
i reklama nie należą do dziedzin
najtańszych. Głównym problemem
w tym przypadku mogą okazać się
więc koszty. Stare przysłowie głosi jednak, „że jeśli nie wiesz dokąd
zmierzasz, to na pewno tam nie
dotrzesz”. Biorąc pod uwagę działania, które dokonano do tej pory,
a które nie przyniosły większego efektu, olkuskie władze powinny więc
rozważyć możliwość opracowania
i wdrożenia spójnej strategii promocji
naszego miasta. Zasadniczym pozostaje jednak pytanie, czy w gronie
ludzi odpowiedzialnych za promocję
i kulturę w naszym mieście są osoby
będące w stanie podjąć się takiego
wyzwania?

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl

W ostatnich latach w polskim szkolnictwie wiele się zmieniło. Wraz
z nowymi zasadami zdawania matur zmianie uległ również system
naboru na studia. Czy olkuskie władze za tym nadążają?
Kiedyś na studia zdawało się egzamin wstępny i to on najczęściej
decydował o przyjęciu kandydata.
Dziś decyduje przede wszystkim
liczba punktów z konkretnych
przedmiotów na maturze. Progi
punktowe na lepsze kierunki studiów są bardzo wysokie, przykładowo, żeby dostać się na architekturę, informatykę czy medycynę
często trzeba mieć powyżej 90%
z wybranych przez uczelnię przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Ponadto warto przypomnieć, że
obecnie nauka w liceum trwa tylko 3 lata (przed reformą było 4).
Jest to zdecydowanie zbyt krótki
okres czasu, by przygotować ucznia
do osiągnięcia wysokich wyników na maturze. Dlatego liczne
samorządy wprowadzają nowe
rozwiązania edukacyjne, tworząc w gimnazjach, a nawet już
w szkołach podstawowych tzw.
klasy profilowane. Klasy takie
realizują podstawowy program
nauczania, zwiększając równocześnie liczbę godzin przedmiotów
zgodnych z ich profilem. Nauka
w nich daje realne szanse na dobre
studia. Przykładowo w wielu krakowskich gimnazjach publicznych
są klasy o profilu matematyczno-informatycznym z 6 godz. matematyki oraz 4 godz. informatyki
w tygodniu, czy o profilu biol-chem, które mają 4 godz. chemii
i 3 biologii. W klasach językowych
z angielskim jest aż 6 godz. tygodniowo tego języka (w Olkuszu
standardowo tylko 2 lub 3 godz.).
Jak wobec tego olkuscy uczniowie
mogą konkurować z rówieśnikami z Krakowa i innych miejsco-

wości, gdzie klasy profilowane od
lat są standardem?
Dla porównania w roku 2014 na
98 krakowskich gimnazjów, aż
40 miało lepsze wyniki egzaminu
gimnazjalnego z j. angielskiego na
poziomie podstawowym, a 36 na
poziomie rozszerzonym od najlepszego gimnazjum w Olkuszu.
W matematyce najlepsze olkuskie
gimnazjum byłoby w Krakowie
dopiero na 44 miejscu. Niestety
trzy pozostałe olkuskie gimnazja mają wyniki jeszcze słabsze
(w Krakowie najlepsze z nich byłoby w szóstej dziesiątce, pozostałe
znacznie dalej). Przypomnę, że
język obcy oraz matematyka są
przedmiotami obowiązkowymi
na maturze. Czy w związku z tym
wprowadzenie dodatkowych godzin
języka obcego i przedmiotów ścisłych w klasach profilowanych nie
byłoby wskazane w naszej Gminie?
Na moje pytanie w tej sprawie
skierowane do Burmistrza Rzepki
otrzymałem następującą odpowiedź: - utworzenie klas profilowanych jest inicjatywą pożądaną
z perspektywy jakości kształcenia
uczniów Gminy Olkusz, jednak
wiąże się ze znacznym wzrostem
wydatków, co wykracza poza obecne możliwości finansowe Gminy.
Warto przypomnieć, że Gmina
Olkusz ma 135mln zł wydatków
budżetowych, w tym na edukację przeznaczono w tym roku ok.
54mln zł. Co istotne, w Krakowie
wydatki na szkoły podstawowe
i gimnazja w przeliczeniu na
jednego ucznia są porównywalne do tych w Gminie Olkusz.
Natomiast w gminach podobnych

do naszej lub
m n i e j s z yc h
w ydat k i te
są zazwyczaj
znacznie niższe niż w Olkuszu.
Gwoli ścisłości dodam, iż na cztery
olkuskie gimnazja tylko dwa mają
po jednej klasie z rozszerzonym
językiem obcym oraz po jednej
klasie sportowej, za to dwa pozostałe mają jedynie klasy ogólne
i obecnie tworzy się w nich… klasy sportowe. Niestety Burmistrz
Rzepka nie pomyślał o uczniach,
którzy chcą rozwijać się w innych
kierunkach niż sport. W związku
z tym wielu rodziców nadal będzie
zmuszonych dokształcać dzieci
we własnym zakresie. Ciekawe,
że mając do dyspozycji tak duży
budżet nie potrafi się wygospodarować funduszy na utworzenie
przynajmniej kilku klas profilowanych. W tym samym czasie jednak
znajduje się duże pieniądze na nowe
klasy sportowe i na szeroko rozumiany sport. Wystarczy wspomnieć
o kilku milionach wydawanych
corocznie na MOSiR, w tym na
kosztowne utrzymanie obiektów
sportowych wraz ze skateparkiem
(zbudowanym za kolejne miliony).
Nie widzę nic złego we wspieraniu sportu, jednak uważam,
że myśląc o przyszłości olkuskich uczniów należy zachować
właściwe proporcje. Czy nasze
dzieci tylko dlatego, że mieszkają
w Olkuszu i mają takiego a nie
innego Burmistrza muszą mieć
gorszy start w dorosłe życie?

vv Robert Rusinek

email: biurorusinek@interia.pl

FELIETON

Jedno ważne pytanie do władz naszego miasta
W przeciwieństwie do niektórych konkurentów burmistrza Rzepki nie oceniam jego urzędowania w jednolicie czarnych barwach. Sadzę, że znalazłoby się kilka
ciekawych inwestycji, które włodarze Srebrnego Grodu
mogą zapisać sobie po stronie swoich sukcesów. Trudno
jednak nie zauważyć wśród Olkuszan nastroju apatii
czy zniechęcenia, który najprawdopodobniej będzie miał wpływ na
wynik jesiennych wyborów samorządowych.
Najczęściej powtarzanym powodem takiego stanu rzeczy jest
słabe tempo ekonomicznego
rozwoju naszego miasta, co
przekłada się na bolesne bezrobocie dotykające zwłaszcza
ludzi młodych. Nie popadając
w polityczne, przedwyborcze
zacietrzewienie wypada na
chłodno zadać obecnym władzom naszego miasta jedno - dla
mnie niezwykle istotne- pytanie, na które być może będą
w stanie udzielić mimo wszystko przekonywującej odpowiedzi. Dlaczego nie udało się
stworzyć w Olkuszu specjalnej
strefy gospodarczej i włączyć
jej do powstałej w 2008 roku
krakowskiej strefy ekonomicznej, która według dzisiejszych
rozstrzygnięć będzie funkcjonować aż do 2026 roku? Oczywiście mam świadomość, że nie
było to zadanie łatwe. Należało
nie tylko poczynić duże nakłady
na przygotowanie terenu, jego
infrastrukturę (na ten cel można
było pozyskać dofinansowanie
z Unii) ale również zdobyć
odpowiednie zezwolenia na
przyłączenie do strefy, której

obszar w skali całego kraju jest
ograniczony do ściśle określonych rozmiarów. Jednak innym
miastom się udało : niewielki
Zator koło Wadowic czy nawet
10 hektarowa strefa w Bukownie są dowodem na to, że nie
było to zadanie niemożliwe do
realizacji. W podobnych co do
wielkości Żorach włączonych
do śląskiej strefy ekonomicznej problem bezrobocia jest
zjawiskiem stosunkowo mało
dokuczliwym. W sumie powodzeniem zakończyło działania, włączając swoje obszary do
krakowskiej SSE aż 25 gmin..
Zdecydowało długookresowe
planowanie i stanowcza realizacja założonego celu. W świetle
przywołanych faktów olkuskie
władze jawią się jako te, które
nie stanęły na wysokości zadania przez co obecnie przedsiębiorcy inwestują w Chrzanowie,
Trzebini, Bukownie, Zatorze
i innych miejscowościach, które
niczym wcześniej nie różniły się
od naszego miasta . Rozstrzygnięcie o którym tutaj piszę jest
niezwykle korzystnym dla inwestorów ponieważ umożliwia

zwolnienie nie tylko z podatków
samorządowych, ale również
z bardzo istotnego ministerialnego podatku CIT dzięki czemu
we wspomnianym przeze mnie
Zatorze lokalne władze nie maja
żadnych problemów w pozyskiwaniu chętnych do inwestowania na swoim terenie. Niestety,
wiele wskazuje na to, że miejsca
w strefie już nie ma i ci, którzy
dotąd się w niej nie znaleźli albo
będą czekać na cud, w postaci
zwolnienia przez kogoś części
uprzywilejowanego terenu, albo
muszą liczyć na zmianę właściwych przepisów które stworzą
kolejne szanse rozwojowe. Te
zapewne się pojawią, ale czy
z nich skorzystamy? Konkludując - dlaczego mając tak dużo
czasu bo aż dwie kadencje nie
udało się rozwiązać w opisywany sposób tego najważniejszego dziś w naszym regionie
problemu?

vv dr Robert Herzyk
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Najwspanialsze, sakralne zabytki Krakowa
Miejscem, w którym można obcować ze sztuką najwyższych lotów, a pozostającą ciągle żywą jest często kościół. Tam można
odnaleźć dzieła pozostające w swoich pierwotnych miejscach przeznaczenia, które nadal spełniają funkcję im nadaną, np. ołtarza,
czy ambony. W dzisiejszych czasach gdy większość z nas nie może znaleźć czasu na wypad do galerii, odwiedzenie w niedzielę
zabytkowego kościoła jest chyba dobrym pomysłem. Wiele osób uczęszcza, regularnie, na mszę niedzielną. Nie zawsze musimy
wybierać swój parafialny kościół. Można udać się do innego, biorąc pod uwagę jego walory historyczne i estetyczne.
Po pierwsze – architektura.
Imponująca, strzelista – gotycka, czy elegancka, stonowana
- renesansowa, a może wyrafinowana i bogata – barokowa.
Po drugie wyposażenie. Czasami skromne kościółki, niepozorne z zewnątrz położone
w malutkich miejscowościach
kryją w sobie bogate wnętrze.
Wspaniałe obrazy, freski, rzeźby, ambony, organy.
Chciałabym polecić Państwu
kilka zabytków sakralnych
w Krakowie. Kraków jest miastem w którym kościoły są tak
liczne, że trudno jest wybrać te
najciekawsze. Zaprezentuję tylko
te, które w mojej ocenie przedstawiają największą wartość dla
historii sztuki w Polsce.
Najstarszą, przeze mnie wybraną światynią, jest kościóół Św. Andrzeja, na ul. Grodzkiej. Jest to obiekt niepozorny. Jego architektura
utrzymana jest w surowym, romańskim stylu. Charakterystycznym
elementem są dwie wieże, przykryte, późniejszymi, barokowymi hełmami. Surowość kamiennej bryły kontrastuje z niezwykle bogatym,
barokowym wnętrzem. Czarny marmur, białe stiuki, złocenia, pilastry, malowidła ścienne. Jednym słowem przepych, ale w najlepszym
wydaniu. Warto zwrócić uwagę na oryginalną ambonę w kształcie
łodzi, której kunszt wykonania wprawia widza w podziw.
Wszystkie kościoły gotyckie Krakowa są wspaniałe, efektowne.
Wysokie sklepienia, strzeliste łuki i wierze. Takich ibiektów jest
w mieście kilka. Niektóre zachowały się w stanie niemal niezmienionym inne są częściowo zrekonstruowane. Ja wybrałam trzy
gotyckie zabytki, które prezentują bardzo różne wnętrza.

Katedra Krakowska, przytulona do zamku królewskiego jest najważniejszym miejscem dla historii Krakowa i Polski. Oprócz wspaniałej
architektury, w jej wnętrzu można podziwiać liczne nagrobki królów
Polski, wielkich dowódców, pisarzy, ludzi zasłużonych dla kraju.
Warto obejść całe wnętrze katedry, by zobaczyć, średniowieczne
nagrobki Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, czy wykonany przez Wita Stworza nagrobek Władysława Jagiellończyka.
Na wyjątkową uwagę zasługuje najwspanialszy zabytek renesansu
w Polsce – Kaplica Zygmuntowska, w której znajdują się nagrobki
Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Polecam zwrócić uwagę
na wspaniałe ornamenty arabeskowe oraz sceny igraszek bóstw
morskich przedstawione na sklepieniu kopuły (niezbyt pobożny
akcent, który był niezwykle śmiały jak na XV wiek). Najstarszą
część budynku stanowi krypta Leonarda, która jest pozostałością
romańskiego kościoła. To w niej spoczywają zasłużeni Polacy.
Drugim niezwykle ważnym miejscem jest Kościół Mariacki,
mieszczący się w sercu miasta, przy Rynku Głównym. Charakterystyczne wieże o różnej wysokości są znakiem rozpoznawczym
tego budynku. We wnętrzu oprócz wspaniałych ołtarzy bocznych
na uwagę zasługuje niezwykle cenny ołtarz główny, dłuta Wita
Stworza. Rzeźby z ołtarza przedstawiają sceny z życia Marii,
w tym Zaśnięcie, które stanowi scenę główną. Ołtarz reprezentuje
późnogotycki „styl łamanych szat” i jest najdoskonalszym jego
przykładem w Polsce i jednym z najlepszych w Europie.
Trzeci kościół gotycki jest częściowo zrekonstruowany. Jego
niewątpliwym walorem jest jednak wnętrze utrzymane w stylu
secesyjnym. Kościół św. Franciszka, bo o niego chodzi jest również
przykładem kontrastu pomiędzy wnętrzem i fasadą. Majestatyczna,
lecz nieco zimna bryła ustępuje niezwykłej ferii barw malowideł
ściennych znajdujących się we wnętrzu. Niezwykłe freski tworzyła
czołówka artystów końca XIX wieku i początku XX, na czele
z Wyspiańskim. Na uwagę zasługują witraże projektu Wyspiańskiego, które znajdują się w prezbiterium. Niesamowite wrażenie
robi największy z witraży, przedstawiający wizerunek Boga Ojca,
a znajdujący się nad głównym wejściem do światyni.

Niezwykle znaczącym dla rozwoju sztuki w Polsce jest kościół
Św. Piotra i Pawła, który mieści się tuż obok wspominanego wyżej
kościoła Św. Andrzeja. Jest to pierwszy przykład architektury
barokowej w Polsce. Inspirowany słynnym Il Jesu w Rzymie. Jego
projektantem był Giovanni Trevano. Charakterystyczne ogrodzenie
z figurami apostołów, znajdujące się przed kościołem, zaprojektował Kacper Bażanka. We wnętrzu oprócz barokowych ołtarzy
największe wrażenie robi kopuła ze stiukowymi płaskorzeźbami.
Ciekawostką jest najdłuższe w Polsce wahadło Foucaulta, które
umożliwia obserwację ruchu ziemi.
Pięknych, wartościowych zabytków sakralnych jest w Krakowie
dużo więcej dlatego zachęcam do zwiedzania ich. Niedzielna msza
może być okazją do poznania pięknych wnętrz. Te osoby które
nie są wierzące, również namawiam do odwiedzenia zabytków
sakralnych ze względu na wartość historyczną i artystyczną.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON
będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

AKTYWIZACJA PRZEZ SZTUKĘ - PLENER MALARSKI
Z początkiem sierpnia Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego
„KLUCZ” z Kolbarku rozpoczęło realizację projektu „Aktywizacja przez sztukę” skierowanego do osób niepełnosprawnych, przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Wiesław Pietras,
prezes Stowarzyszenia „KLUCZ”.
Projekt zakłada integrację i aktywizację społeczną 60 osób niepełnosprawnych z terenu powiatów
olkuskiego, proszowickiego i chrzanowskiego poprzez udział w warsztatach artystycznych pod kierunkiem
trenerów, artystów w zakresie tworzenia ceramiki, malarstwa olejnego, rysunku, malowania ceramiki
i wyrobów z drewna, artystycznej
fotografii cyfrowej oraz zajęć teatralno-muzycznych. Projekt zakłada
stworzenie 3 grup warsztatowych,
które będą pracowały osobno. Projekt rozpocznie się rekrutacją grupy
10 osób niepełnosprawnych, która weźmie udział w 5 – dniowym
plenerze malarskim z udziałem 10
artystów malarzy, na terenie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
Uczestnicy pleneru dołączą do grup
w swoich powiatach i wezmą udział
w cyklu zajęć warsztatowych. Podsumowaniem projektu będzie Finał
projektu, wernisaż i wystawy prac
uczestników oraz wydanie katalogu
w formie kalendarza.
W dniach 04-08.08.2014 roku odbył
się plener malarski. Przez kilka
dni grupa osób niepełnospraw-

nych i artystów malarzy szukała
inspiracji twórczych w urokliwych
zakątkach gminy Klucze i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Osoby
niepełnosprawne miały okazję z bliska przyjrzeć się pracy twórców
obrazów, grafiki i rzeźb. Artyści
codziennie, wolontaryjnie prowadzili dla swoich gości warsztaty
z malarstwa plenerowego, grafiki,
ceramiki, malowania na materiale,
co uwiecznione zostało na filmie
dokumentalnym.
- Cieszę się, że w katalogu naszych
działań na rzecz osób niepełnosprawnych pojawia się kolejny pomysł na
ich aktywizację, terapię i integrację
tym razem przez sztukę. Z naszego
dotychczasowego doświadczenia
wynika, że najczęstszymi barierami dla osób niepełnosprawnych
są: izolacja społeczna, negatywne
stereotypy myślowe i lęk ze strony
społeczeństwa przed obcowaniem
z osobami niepełnosprawnymi.
Warsztaty i plener mają na celu aktywizację potencjału twórczego oraz
poznanie własnych słabości wśród
osób niepełnosprawnych. Nie chodzi
tu bynajmniej o zdolności artystycz-

ne, rozumiane jako dar otrzymany
w celu tworzenia „boskiego” dzieła sztuki. Chodzi raczej o formę
aktywnego współdziałania z drugim
człowiekiem, o radość tworzenia.
Celem jest nowe widzenie świata,
odnalezienie swoistej harmonii między nim i sobą, odnalezienie własnej
tożsamości – mówi Wiesław Pietras, prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „KLUCZ”.
Efekty wspólnej pracy osób niepełnosprawnych i artystów na
zakończonym już plenerze będzie
można wkrótce zobaczyć na kolejnych wystawach. Gdy już ustalone zostaną ich daty oraz miejsca,
poinformujemy o tym na naszych
łamach. W planach jest także wydanie katalogu oraz kalendarza z pracami twórców i ich gości.
W plenerze uczestniczyli: Mariusz
Połeć, Alicja Jakubas, Stanisław
Jakubas, Weronika Kachel, Beata
Kolba, Witold Kubicha, Michał
Kwarciak, Józef Marzec, Paweł
Olchawa, Marta Owsik, Samuel
Paremuzjan, Paulina Szymczyk,
Alicja Wysocka, Piotr Zatorski.

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
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza)
informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstały nowe lokale mieszkalne.
Do sprzedaży pozostały cztery mieszkania o pow.: 54 m2, 60 m2, 68,5 m2, 74,5 m2.

Mieszkanie można nabyć za kredyt z dofinansowaniem udzielony w ramach programu MdM
(mieszkanie dla młodych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

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

"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

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

AUTO-PLAST Sp. J.
• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •
• Naprawy bieżące, części i akcesoria
do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 32 754 76 33, 601 445 721, 695 634 005

KĄCIK KOLEKCJONERA
Nieustający czar “winyli”

Sezon letni, płynie wolno, długie i gorące tego lata wieczory. Warto
zatem dla ochłody posiedzieć przy szklaneczce zimnego piwa (a wybór mamy olbrzymi – kto pamięta piwo z rozlewni na ul. 1-Maja kapslowane plastikowym kapslem?) i powspominać stare dobre czasy.
Wpadła mi ostatnio w ręce podwójna płyta winylowa Johhny Wintera
(prawdziwe nazwisko John Dawson
Winter III). Płyta koncertowa, tym
bardziej wspaniała w odbiorze, że
słychać oryginalne chropawe brzmienie tego wokalisty i gitarzysty amerykańskiego, którego największe
osiągnięcia przypadały na przełomie
lat 60/70. Urodzony 23 lutego 1944
roku zmarł w hotelu w Zurychu 16
lipca 2014 (czyżby A.Andrus dlatego w swoim najnowszym przeboju
użył miasta Zurych?). W wieku 70
lat zakończył życie jakże charakterystyczny muzyk wykonujący rocka
i bluesa. Albinos, jak jego młodszy
o dwa lata brat Edgar, też muzyk
(saksofon i klawisze). Nie dało się
go nie zauważyć. Już w 1969 roku
zaproszony na Woodstock. Swoją
karierę zaczynał razem z bratem
Edgarem grając w lokalnych teksańskich klubach i barach wraz
z zespołem Johnny & the Jammers.
W 1968 roku wydaje pierwszą swoją
solową płytę “The Progressive Blues
Experiment” i od tego momentu jego
kariera rozwija się błyskawicznie.
Johnny Winter, albinos, niezwykła
i charakterystyczna gra na gitarze
(często na najcieńszej strunie) stawiała go w szeregu największych gitarzystów rockowych swoich czasów.
W początkowym okresie nazywano
go konkurencją dla największego
gitarzysty Jimi’ego Hendrixa.
Zachłysnął się swoją popularnością
i jak to zwykle bywało w tamtym

okresie, popadł w depresję i uzależnienie od heroiny. Musiał zawiesić
karierę i udać się na odwyk. Wrócił
na scenę dopiero po 1973 roku. Kariera przebiegała różnie. Zawsze jednak
i do końca był wierny swoim wzorcom. Na swój sposób zafascynowany
takimi autorytetami jak B.B.King,
Muddy Waters czy Bobby “Blue”
Bland, wykonywał swoje interpretacje ich utworów, co wywoływało
wielki aplauz słuchaczy.
Johhny Winter zmarł na kilka
tygodni przed premierą swojej
najnowszej płyty zapowiadanej na
wrzesień tego roku. Niepowetowana strata dla muzyki rockowej
i bluesowej. Napewno nie zapomną
go nigdy polscy melomani, którzy
byli w 2009 roku na jego koncercie
w warszawskim klubie “Progresja”.
Na najnowszym albumie zagrali m.in.
Eric Clapton, Billy Gibbons z grupy
ZZTop I Joe Perry z Aerosmith, co
świadczy o wielkości tego muzyka. Do końca koncertował mimo
złego stanu zdrowia. Jego ostania
płyta “Roots” ukazała się w 2011
roku. W ciągu 45 lat kariery wydał
25 oficjalnych albumów. Prócz tego
ukazało się kilkadziesiąt różnych
kompilacji i płyt nie autoryzowanych.
Odszedł muzyk, który na miesiąc
przed śmiercią mówił, że chciałby
być zapamiętany jako dobry muzyk
bluesowy. I takim go zapewne zapamiętamy.
Miało być radośnie, o czarnych płytach, a wyszło jak zwykle. Może

następnym razem jakoś uda mi się na
bardziej wesoło ogarnąć temat. Chociaż, czy ja potrafię przewidzieć, kto
się urodził i już na wstępie ma cechy
geniusza (dziedzina nieistotna)?

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

FELIETON

HANDLOWY BAŁAGAN
Wtorek i piątek. Idziemy chodnikiem przy ul. K. K. Wielkiego w Olkuszu
od Skarbka do ul. Świętokrzyskiej i napotykamy na uciążliwy problem –
osoby handlujące na chodniku. Przejść się nie da. Można przechodzić
na drugą stronę ulicy, ale przecież to nie jest rozwiązanie. W końcu
handel na chodniku jest zakazany!
W Olkuszu mamy cztery targi. Przy
ul. Sławkowskiej, przy ul. Świętokrzyskiej, przy ul. Osieckiej i przed
Witeradowem. Można dodać też i ten
piąty – przy ul. K. K. Wielkiego. Na
chodniku. Nieopodal tego z ul. Świętokrzyskiej. Czego to kupić tam nie
można. Jajka, bób, jagody, truskawki,
skarpetki, buty, cukierki, mleko…
Problem w tym, że jest on nielegalny.
Do tego powoduje zator w przemieszczaniu się ludzi po chodniku. W końcu
to chodnik, a chodnik jest od chodzenia, a nie od handlowania.
Ale to nie koniec problemu. Nieopodal, idąc w dół ulicy Świętokrzyskiej
jest targ. Dodajmy, co w tym konkretnym przypadku jest bardzo istotne
– legalny. I ci handlujący się buntują.
Nie dość, że ponoszą podwójne opłaty (jedną do Urzędu Miasta, drugą
administratorowi targowiska) to na
skutek konkurencji tej z chodnika,
podkreślajmy cały czas – nielegalnej,
mają mniejsze obroty, bo potencjalni
klienci zaspokajają swoje potrzeby
zakupowe u tych z ul. K. K. Wielkiego, bez konieczności schodzenia
na targ. Co istotne, ci handlujący na
chodniku płacą tylko jedną opłatę, do
Urzędu Miasta. Skądinąd absurdalne
jest zachowanie władz miasta, które
w tym przypadku w sposób jawny
łamią prawo. Albo inaczej, dokonują legalizacji łamania prawa, bo jak
inaczej nazwać pobieranie opłat od
osób tam handlujących, mimo zakazu
handlu w tym miejscu? Hm?
Skoro o prawie mowa i jego łamaniu, to nie będę gołosłowny. Doszukałem się uchwały Rady Miejskiej

w Olkuszu z dnia 12 października
2010 r. w sprawie prowadzenia handlu
okrężnego na terenie Miasta i Gminy Olkusz (nr LII/575/2010), z której
jasno wynika, że „handel na ulicach:
K. K. Wielkiego (w szczególności na
odcinku od skrzyżowania z ul. Świętokrzyską do skrzyżowania z ulicą
Bylicy) oraz Świętokrzyskiej i Sławkowskiej oraz na działkach 2341/11,
2341/15, 2273/3 i 2273/5 stanowiących
przedłużenie ulicy Świętokrzyskiej
w kierunku południowym (torów
kolejowych) podlega karze grzywny
wymierzonej w trybie i na zasadach
określonych w prawie o wykroczeniach”. Zatem zerkamy do Kodeksu
Wykroczeń, a konkretnie do art. 603 §
1 i § 2, z których to wynika, że kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym
do gminy lub będącym w jej zarządzie
poza miejscem do tego wyznaczonym
przez właściwe organy gminy podlega karze grzywny, ponadto może
zostać orzeczony przepadek towarów
przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
Zdaję sobie sprawę, że wśród tych
handlujących znajduje się młodzież
czy osoby starsze, chcące dorobić do
renty. Ciężko od razu stosować wobec
nich te w/w najbardziej drastyczne
środki. Ale z drugiej strony nie znaczy
to, że można im przyzwolić handlować
gdziekolwiek.
Co mogą zrobić w tej sprawie ci
legalnie handlujący? Pisać pisma
do Burmistrza, mediów, dzwonić na
Straż Miejską (ta mogłaby się wreszcie
wykazać i oddalić argumenty o jej
likwidacji). Odmowa wnoszenia opłat

do urzędu odpada. Zapewne urzędnicy wtedy podjęliby konkretne kroki
celem jednak wydobycia od nich tych
należności, ponadto wtedy ci legalni
handlujący staliby się nielegalnymi
i wreszcie przecież płacąc te opłaty
gmina zyskuje pewne środki, które
mogą być przeznaczone na inny cel.
A może warto zastosować środki bardziej drastyczne? Wyjście na ulicę, np.
K. K. Wielkiego i rozpoczęcie handlu na jednym z pasów drogowych?
A może od razu przenieść się na rynek,
najlepiej pod budynek Urzędu Miasta
i Gminy Olkusz, a dokładnie pod okna
gabinetu Burmistrza… Aż chciałbym
zobaczyć reakcje władz miasta.
Jaki wniosek z tej całej sytuacji? Po
pierwsze, w Olkuszu mamy w tej kwestii jeden wielki bu… tfu bałagan.
Po drugie, dla władz ważniejszy jest
interes kilku osób, które tam handlują a nie interes sporej grupy innych
handlowców, dodajmy legalnych oraz
interes osób, których przemieszczanie się po jednej z głównych ulic jest
utrudnione. Nie tędy droga Panie Burmistrzu. Jednak bez złośliwości liczę,
że Burmistrz nie zamiecie sprawy
pod dywan i spróbuje znaleźć kompromisowe, najlepsze rozwiązanie,
a nie będzie patrzył na swój interes, by nie narazić się jakiejś grupie
społecznej mając w głowie kolejną
elekcję w listopadzie. A może właśnie podjęcie spraw trudnych i ich
rozwiązanie a nie od nich uciekanie
pozwoli zyskać zwolenników.

vv Dawid Przybylski
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WYDARZENIA KULTURALNE

DNI OLKUSZA 2014
SOBOTA - 30 SIERPNIA 2014r. - RYNEK
• 10.30 - 15.10 PREZENTACJE OLKUSKICH SZKÓŁ,
KLUBÓW I MOK W OLKUSZU (IV LO, ZESPÓŁ SZKOLNO
- PRZEDSZKOLNY INTEGRACYJNY NR 1 - PRZEDSZKOLE
INTEGRACYJNE NR 9, KLUB SPORTOWY CAPOEIRA
CAMANGULA, KLUB SPORTOWY FLIKA, SP NR 5, SP NR
10, SP NR 6, GIMNAZJUM NR 4, SOLIŚCI MOK, ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY INTEGRACYJNY NR 1 GIMNAZJUM NR 1, SP NR 4, II LO, I LO)
• 15.15 „W POSZUKIWANIU LEŚNEGO SZUMU” PRZEDSTAWIENIE EKOLOGICZNE DLA DZIECI W
WYKONANIU KRAKOWSKIEGO BIURA PROMOCJI KULTURY
• 16.15 OPEN AIR ZUMBA DE FACTO - FIT GYM CENTER
• 16.50 CD. PREZENTACJI (OGNISKO MUZYCZNE „ŻACZEK”,
DZIECIĘCA GRUPA BALETOWA MOK W OLKUSZU)
• 18.00 KONCERT ZESPOŁU „THE KING`S FRIENDS” ORAZ
PARADA SAMOCHODÓW AMERYKAŃSKICH
• 19.30 WYSTĘP ZESPOŁÓW MOK

NIEDZIELA - 31 SIERPNIA 2014r. - RYNEK
• 10.00 – 15.30 PIKNIK EKOLOGICZNY ORGANIZOWANY
PRZEZ BIURO DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
UMIG OLKUSZ PRZY WSPÓŁPRACY BIURA ORGANIZACJI
IMPREZ I CATERINGU „CZARNY RYCERZ” (W PROGRAMIE:
WYŚCIGI GOKARTÓW NA PEDAŁY, WARSZTATY
EKOLOGICZNE, KONKURSY DLA DZIECI Z NAGRODAMI I
INNE ATRAKCJE)
• 15.45 POKAZ KLUBU SPORTOWEGO CAPOEIRA
CAMANGULA
• 16.00 KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ ZGH BOLESŁAW
• 17.30 WYSTĘP ZESPOŁÓW MOK
• 18.30 KONCERT: „GOORAL”
• 20.00 POKAZ SAMBY BRAZYLIJSKIEJ (PAOLA LOCH)
• 20.30 MACIEJ MALEŃCZUK Z ZESPOŁEM
„PSYCHODANCING”
• OK. GODZ. 22.00 POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

• 20.30 KONCERT ZESPOŁU „VAVAMUFFIN”
• 22.00 KONCERT ZESPOŁU „FANATIC”
• 23.00 DJ SOSEN
IMPREZY TOWARZYSZĄCE I INNE ATRAKCJE:
• 29-31.08. POŻEGNANIE WAKACJI Z MOSIR (TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO GRAND PRIX OLKUSZA - KATEGORIE MĘŻCZYŹNI
„OPEN” I „+45”, EKSTREMALNA LIGA ZAGŁĘBIA - FINAŁ W BMX, VII MISTRZOSTWA OLKUSZA W MINIGOLFIE, OTWARTY
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ, SZCZEGÓŁY NA WWW.MOSIR.OLKUSZ.PL)
• 30-31.08. LUNAPARK ORAZ STOISKA
• 29.08. GODZ. 15.00 OTWARTE MŁODZIEŻOWE ZAWODY STRZELECKIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ O PUCHAR „LATO LOK 2014” (MIEJSKA STRZELNICA PNEUMATYCZNA, OLKUSZ, UL. SZPITALNA 30)
• 31.08. GODZ. 11.00 PIKNIK STRZELECKI (W PROGRAMIE: OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE Z BRONI KULOWEJ O PUCHAR
PREZESA KLUBU STRZELECKIEGO LOK „LOKUS” ORAZ POKAZ BRONI SPORTOWEJ, CZARNO PROCHOWEJ, PAINTBALL,
SPRZĘTU RADIOPELENGACYJNEGO)
SZCZEGÓŁY NA WWW.MOK.OLKUSZ.PL

POLICJA

Olkusz. Podawały się za pracownice ADM-u, ukradły biżuterię

Policja prowadzi postępowanie w sprawie kradzieży biżuterii z mieszkania na jednym z osiedli w Olkuszu. Dwie
kobiety weszły do mieszkania 73-latki twierdząc, iż są pracownicami administracji. Pod pretekstem awarii rur
zlustrowały pomieszczenia. Po ich wyjściu okazało się, że zginęła biżuteria.
W miniony wtorek (12.08.204r.)
mieszkanka Olkusza zawiadomiła
Policję o kradzieży biżuterii. Z jej
relacji wynikało, że dwie kobiety,
które wpuściła do mieszkania,
początkowo nie wzbudziły w niej
żadnych podejrzeń. Kobieta pozwoliła poruszać się im po mieszkaniu,
żeby mogły dokonać sprawdzeń.
Kiedy pokrzywdzona wraz z jedną
z kobiet sprawdzała łazienkę, druga
przeszukała pokój, zabierając biżuterię. W pewnym momencie kobieta
zorientowała się, że nie ma do czynienia z pracownicami ADM-u. Jednakże
• 18.08. Wypadek w Zarzeczu
18 sierpnia 2014 roku około godz. 4.00
w Zarzeczu mieszkaniec Chełma kierujący samochodem dostawczym podczas włączania się do ruchu nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu i doprowadził
do zderzenia z citroenem. Kierujący
citroenem (zam. Bytom) oraz trójka
pasażerów trafili do szpitala. Olkuscy
policjanci za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym mieszkańcowi
Chełma zatrzymali prawo jazdy.

• 17.08. Wypadek w Bukownie
Około godz. 20.00 w Bukownie na
ulicy Leśnej 36 – letni mieszkaniec
Bukowna kierując motocyklem Yamaha
zawadził o zaparkowane na poboczu
renault. Mężczyzna stracił panowanie

było już za późno, bowiem złodziejki
w pośpiechu upuściły mieszkanie.
W tej sprawie trwa dochodzenie.
Policjanci pracują nad ustaleniem
tożsamości złodziejek. Docierają
do świadków i osób, które mogłyby
posiadać jakiekolwiek informacje
na temat zdarzenia. Policja prosi
o pomoc osoby, które w tym dniu
(12.08.2014r) około godziny 12.0012.15 widziały dwie kobiety na Osiedlu Pakuska w rejonie bloku nr 8 przy
Al. 1000-Lecia. Kontaktować należy
się z prowadzącą postepowanie, nr tel.
32 6478272 lub 997.

To nie pierwsze tego typu zdarzenie.
Aby nie paść ofiarą złodziei wystarczy
pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim nie wpuszczać do mieszkania osób, których nie
znamy. Jeżeli obca osoba przedstawi
się jako pracownik jakiejkolwiek
instytucji, powinniśmy zażądać
pokazania stosownej legitymacji,
mają oni obowiązek mieć przy sobie
taki dokument. Również telefonicznie
można sprawdzić, czy dana instytucja
wysyłała do nas swojego pracownika.
Jeżeli obca osoba weszła do naszego
mieszkania, nigdy nie pozostawiaj-

my jej samej. Złodzieje często proszą o sprawdzenie czegoś we wnętrzu domu i w tym czasie korzystając
z nieuwagi domownika, dokonują
kradzieży.
Gdy mamy wątpliwości kim jest osoba, która do nas przyszła, możemy
poprosić sąsiada, aby towarzyszył
nam podczas takiej wizyty. Poza tym
w każdej sytuacji budzącej podejrzenia można skontaktować się z Policją.
Policjanci sprawdzą każdy taki sygnał.

nad motocyklem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo
z oplem astrą. W wyniku odniesionych
obrażeń, pomimo podjętych działań
ratowniczych, 36-latek zmarł na miejscu. Policjanci wraz z prokuratorem
i biegłym sądowym przeprowadzili
oględziny miejsca wypadku oraz obu
pojazdów. Kierujący oplem był trzeźwy.
• 15.08. Włamanie do …. cukierni
Nieustalony sprawca włamał się do
jednej z olkuskich cukierni. Ukradł pieniądze, laptopa oraz tablet.
• 14.08. Wypadek w Kluczach
Na ulicy Zawierciańskiej w Kluczach
doszło do zdarzenia drogowego z
udziałem małoletniego. Kierujący Fiatem Sedici potrącił dziewięcioletniego
chłopca, który nagle wbiegł na jezdnię.
Dziewięciolatek z urazem głowy przetransportowany został pogotowiem
lotniczym do szpitala w Krakowie. Kierujący fiatem był trzeźwy.

KOMUNIKATY
• Podsumowanie długiego weekendu na drogach powiatu olkuskiego
Dobiegł końca długi weekend, a tym
samym policyjna akcja „Sierpniowy
Weekend 2014”. Na drogach powiatu
olkuskiego nad bezpieczeństwem podróżujących czuwało 108 policjantów.
Od czwartku do niedzieli w 2 wypadkach drogowych zginęła 1 osoba i 1
została ranna. Policjanci zatrzymali 4
kierujących będących pod wpływem
alkoholu.
• Policja prowadzi postępowanie dotyczące potrącenia pieszego w dniu 24
lipca 2014 roku. Do zdarzenia doszło
na DK nr 94 przy skrzyżowaniu ulicy
Wiejskiej ze Skalską. Mężczyzna został
potrącony przez kierującego fiatem
punto. Pieszy oddalił się z miejsca
twierdząc, iż nic mu się nie stało.
Świadkowie tego zdarzenia lub pieszy
proszone są o kontakt z prowadzącym
sprawę, nr tel. 32 647827 lub 997.

• 28 lipca 2014 rok około godziny 12.55
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr
94 z ulicą 20 – Straconych w Olkuszu
miało miejsce zdarzenie drogowe. Kierujący pojazdem ciężarowym skręcając
w kierunku Katowic zahaczył naczepą
renault scenic i odjechał z miejsca.
Ewentualni świadkowie, bądź osoby
posiadające jakiekolwiek informacje
związane z tym zdarzeniem proszone
są o kontakt z prowadzącą sprawę tel.
32- 64-78-235 lub 997.
• 22 lipca około godz. 6.00 na parkingu
przy bloku nr 3 na Placu Konstytucji w
Olkuszu nieustalony sprawca uszkodził
volkswagena passata. Uszkodzony został przedni prawy błotnik, zderzak oraz
drzwi. Ewentualni świadkowie, bądź
osoby posiadające jakiekolwiek informacje związane z tym zdarzeniem
proszone są o kontakt z prowadzącą
sprawę tel. 32- 64-78-235 lub 997.
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MACHINA Paweł Bretner
SERWIS KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ
• odsysanie
• sprawdzanie
szczelności
• napełnianie
czynnikiem
• odgrzybianie
• naprawa

KONKURENCYJNE CENY!!!

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34
tel. 32 642 73 97

1 m - 1650 zł 1,7 m - 2150 zł 2,5 m - 2550 zł blacha 6 mm,
1,2 m - 1800 zł 1,9 m - 2300 zł 2,8 m - 2650 zł
atest,
1,4 m - 2000 zł 2,2 m - 2450 zł
gwarancja
KOCIOŁ DWUPALENISKOWY Z PODAJNIKIEM
1,8 m - 6400 zł
2,5 m - 6700 zł

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi
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

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

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

-

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

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

Firma Budowlana
• KOSTKA BRUKOWA
• KOSTKA GRANITOWA
• REMONTY I ODNOWA:

MIESZKAŃ, DOMÓW, KAMIENIC, LOKALI UŻYTKOWYCH

• IZOLOWANIE I OCIEPLANIE FUNDAMENTÓW
• MONTAŻ I ODNOWA OGRODZEŃ
• SPRZĄTANIE:
MIESZKANIA, DOMY, OGRODY

tel. 793 459 595
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

DO SPRZEDANIA działka 15 a w Białym Kościele
przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Cena 160 tys. PLN.
Jest możliwość dokupienia 1 - 2 Ha (1 tys. PLN za ar).

DO WYNAJĘCIA nowy budynek w Jerzmanowicach
440 m kw. pow., działka 8 a, odległość od głównej drogi
Olkusz-Kraków: 300 m. Cena: 8800 PLN / m-c.

WIĘCEJ OFERT NA: www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

