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STALI FELIETONIŚCI - CZYTAJ STR. 2
SALON KOTŁÓW C.O.

OLKUSZ,
UL. SKŁADOWA 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

(BUDYNEK DWORCA PKP)

TEL. 32 754 60 20

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

ECO-DOM

www.system-olkusz.pl

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

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/

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

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

KONKURENCYJNE CENY, WYSOKIE RABATY, GRATISY

PROMOCJA AKUMULATORÓW TOPLA , BOSCH

PROJEKTOWANIE W 3D

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

• CZĘŚCI DO WSZYSTKICH
MAREK SAMOCHODÓW
• SPRZEDAŻ OPON ZIMOWYCH
• ATRAKCYJNE CENY OLEJÓW
I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH,
FILTRÓW

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 - Dystrybutor Kas i Drukarek Fiskalnych POSNET i NOVITUS
Jesteś Przedsiębiorcą, Prowadzisz szybko rozwijającą się Firmę Zapraszamy do Naszego Salonu. Pomożemy w wyborze Kasy lub
Drukarki Fiskalnej, która będzie najlepiej pasowała do specyfiki
Państwa działalności. Zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań
ułatwiających sprzedaż, obsługę klienta oraz prowadzenie
magazynu. Nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży kas
i drukarek fiskalnych POSNET i NOVITUS pomaga racjonalnie
dopasować urządzenie fiskalne oraz sprzęt komputerowy dla
Państwa potrzeb i możliwości finansowych. Konkurencyjne
ceny, stałe rabaty oraz szybka pomoc serwisowa.
Zakres przygotowania sprzetu fiskalnego obejmuje:
• Programowanie bazy towarowej
• Szkolenie osób prowadzących sprzedaż na urządzeniu
fiskalnym
• Fiskalizację oraz przygotowanie dokumentów do US
• Instalację urządzenia oraz usługi związane z pełnym zakresem
serwisu zainstalowanych urządzeń.

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

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE
MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl
Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

WiREX
Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

ul. Długa 1D
32-300 Olkusz
tel. 508 133 255

OBNIŻKA CEN!!!

Rodaki, ul. Rzeka

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

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 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

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY

Do każdego
badania
upominek
gratis

VIVIWEN - NA SLODKO - NOWA KAWIARNIA

• LODY
• CIASTA
• WYRÓB WŁASNY
METODĄ TRADYCYJNĄ

ZAPRASZAMY DO LOKALU PRZY UL. F. NULLO 23

TEL. 792 356 610
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Informacje

FELIETON

OKRĘGI JEDNOMANDATOWE – ZA I PRZECIW
W najbliższych wyborach samorządowych radni Rady Miejskiej w Olkuszu
zostaną wybrani w okręgach jednomandatowych. Dotychczas wybierani
byli w okręgach wielomandatowych, w wyborach proporcjonalnych. Teraz
będzie to system większościowy, gdzie zwycięzca w danym okręgu
może być tylko jeden.
System większościowy dotychczas
obowiązywał w wyborach do Senatu
i w gminach do 20 tys. mieszkańców
(czyli w naszym powiecie w Bukownie, Bolesławiu, Kluczach i Trzyciążu).
Gmina Olkusz została podzielona na
21 okręgów, czyli dokładnie tyle ile
będzie liczyć radnych Rada Miejska
(o dwóch mniej niż dotychczas), zatem
z każdego okręgu może zostać wybrany tylko jeden radny.
Na pewno pierwszym i podstawowym
argumentem „za” tym systemem jest
większa identyfikacja wyborców z radnymi i odwrotnie. Każdy okręg będzie
miał tylko jednego przedstawiciela, co
za tym idzie nie dojdzie do sytuacji,
że np. z danej wsi będzie dwóch czy
więcej radnych w radzie. Jest to rzeczywiście plus, ale z drugiej strony
nasuwa się wada. W danym okręgu
może wystartować dwóch bardzo
silnych kandydatów (np. dotychczasowych radnych), a zwycięzca może
być tylko jeden, zwycięży osoba najbardziej znana w okręgu. Dla niektórych będzie to walka na śmierć i życie.
W takim systemie nie ma list, głosuje
się wyłącznie na nazwiska. Zatem nie
będzie zjawiska „upychania” na siłę
osób na listach wyborczych. Taki
system daje też możliwość bardziej
bezpośredniego starcia kandydatów.
Gdy już taki radny zostanie wybrany,
a przez 4 lata jego aktywność będzie
marna i nie sprawdzi się jako radny,
to istnieje duża szansa, że w następnych wyborach wyborcy postawią na
kogoś innego. Do tego jest to na pewno
najprostszy system wybierania przedstawicieli. Wiele osób dotychczas nie
rozumiało dlaczego dana osoba zosta-

ła radnym mimo, że ktoś inny miał
więcej głosów.

Niestety są też i wady tego systemu,
a na pewno pewne obawy. Na skutek takiego skonstruowania okręgów
wyborczych, niektóre wsie, przynajmniej teoretycznie nie mają większych
szans na wybór kogoś ze swojej miejscowości (pokrzywdzone czują się
np. Niesułowice, które tworzą okręg
z Gorenicami czy Zimnodół będący
w jednym okręgu z Osiekiem). Okręgi
jednomandatowe mogą doprowadzić
do nadmiernego przywiązania radnego do swojego terenu, z którego został
wybrany. Może dochodzić do sytuacji,
że na prośbę mieszkańców innego
okręgu czy ogółu, radny będzie się
zasłaniał, że to nie jego okręg. Mandat
zdobędzie osoba najbardziej znana
w swoim okręgu, można mieć wątpliwości, czy aby na pewno najbardziej
nadająca się do pełnienia tej funkcji
(w skali kraju mówilibyśmy o wyborze tzw. „celebrytów”). W takim
systemie „zwycięzca bierze wszystko”, nawet jeśli między wygranym
a drugim kandydatem będzie tylko 1
głos. I może być tak, że taki przegrany
z tego okręgu będzie miał znacznie
więcej głosów niż zwycięzca w innym
okręgu. W wyborach większościowych dochodzi do zjawiska „głosów
straconych”, czyli tych oddanych na
pozostałych kandydatów, którzy radnymi nie zostali. Powoduje to poczucie
alienacji, a w konsekwencji do obniżenia, już przecież niskiej frekwencji. Frekwencji może nie sprzyjać też
ten poniekąd ograniczony wybór, bo
będą to małe okręgi, gdzie wyborca
będzie zmuszony do głosowania na

małą liczbę kandydatów, zazwyczaj ze swojej miejscowości, mimo że po prostu może na
to nie mieć ochoty, a co za tym idzie
pozostanie w domu. Przy tworzeniu
okręgów może dochodzić do manipulacji przy ich granicach przez władze
(tzw. gerrymandering). Po wyborze
może być ciężko stworzyć większość,
kiedy znajdzie się w niej zbyt wielu
„niezależnych” radnych, bez przynależności klubowej. Wtedy poparcie np.
dla budżetu będzie wiązało się z obietnicą zrobienia czegoś w danym okręgu
(co akurat jest pozytywne, bo powstanie gdzieś np. plac zabaw, boisko czy
chodnik). Gorzej jak za poparcie
będą wysuwane żądania indywidualnych korzyści. Tylko pytanie czy
tego nie ma teraz. I na koniec chyba
najpoważniejsza wada. Kiedy mandat
radnego w trakcie kadencji wygaśnie
(np. na skutek śmierci) będzie trzeba
w okręgu, z którego tego radny pochodził organizować na nowo wybory.
Czyli na nowo powoływanie komisji,
organizacja lokali wyborczych, czyli
dodatkowe koszty. W systemie proporcjonalnym miejsce zajmie kolejna
osoba z listy na największą ilością
głosów. Oczywiście takie sytuacje
mogą należeć do rzadkości.
Mój stosunek do okręgów jednomandatowych jest na razie ambiwalentny. Konkretnej oceny będzie można
dokonać już po wyborach, biorąc pod
uwagę frekwencję, skład personalny
nowej rady, a w dalszej kolejności
dokonania poszczególnych radnych
w trakcie trwania kadencji..

vv Dawid Przybylski
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WYBORCZY FESTIWAL

Kampania wyborcza rozgorzała na dobre. Uczestnicy
wyścigu do najwyższych urzędów w mieście ustawiają
się właśnie na linii startu. I już wiadomo, że szykuje się
ostra jazda, w trakcie której niejeden z nich pojedzie
po bandzie. Niektórzy liderzy głoszą więc swoje teorie
z otwartą przyłbicą, inni bawią się w internetową partyzantkę, anonimowo komentując artykuły na internetowych portalach. Póki co
dyskusja ogranicza się jednak głównie do personaliów. A pomysły
na Olkusz? – W tej kwestii w większości przypadków panuje przysłowiowa „bida z nędzą”.
Do 16 listopada pozostało już
niewiele czasu. Tegoroczne
wybory, tak jak z resztą i każde inne, stanowić będą walkę.
Jedni walczyć będą o zmiany,
drudzy o wpływy, trzeci zaś
o utrzymanie status quo. Są też
tacy, którzy powalczą już tylko
o przetrwanie, bo odspawanie
od piastowanego stołka mogłoby okazać się dla nich niezmiernie bolesne. Usłyszymy więc
zapewne, że wybory są dla nich
szansą, którą daje im Bóg, los
bądź też historia (niepotrzebne
skreślić), na uratowanie Srebrnego Grodu przed ostatecznym
upadkiem. W końcu jest jeszcze
tak wiele rzeczy do zrobienia,
że muszą koniecznie powalczyć
o kolejną kadencję…
W tym roku szykuje nam się
prawdziwy wysyp egzotycznych koalicji. W powietrzu czuć
nerwową atmosferę. Emocje,
wybujałe ego i samouwielbie-

nie potrafią skutecznie uniemożliwić debatę na argumenty.
W dyskusji póki co królują więc
spory dotyczące tego, kto jest
z kim, gdzie i w jakiej konfiguracji. Zupełnie jak w Modzie na
Sukces. A Merytoryka? – Niektórzy kandydaci przedstawili
już konkretne programy wyborcze. Inni konsekwentnie milczą.
Są też tacy, którzy ograniczają
się do pustych haseł i banałów.
Tradycją stało się, że sztandarowym tematem każdej kampanii
jest walka z bezrobociem. Do
tej pory po wyborach walka
ta sprowadzała się głównie do
wpychania „swoich ludzi” na
każde możliwe urzędowe stanowisko. Miejmy nadzieję więc,
że tym razem nasi kandydaci na
urząd burmistrza zadeklarują,
że nikomu pracy załatwiać nie
będą. Tylko czy ktoś odważy się
powiedzieć coś takiego i później dotrzymać słowa?

W polityce zdarzają się jednak
czasem cuda. Dla przykładu
Prezydent Katowic, Piotr Uszok,
cztery lata temu oświadczył,
że mijająca właśnie kadencja
będzie jego ostatnią na zajmowanym stanowisku. Ostatnio
zaś ogłosił, że dotrzymuje
danego słowa i w wyborach
nie wystartuje, wprawiając tym
samym w osłupienie wszystkich konkurentów, dziennikarzy
i opinię publiczną. Może więc
i w olkuskich realiach pojawi
się ktoś, kto potraktuje swoich potencjalnych wyborców
poważnie?

vvJakub Fita
www.jakubfita.pl

PORADY PRAWNE

NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM
Postępowanie nakazowe jest postępowaniem prowadzącym do
wydania orzeczenia mającym na celu szybkie i tanie doprowadzenie
do wyegzekwowania od dłużnika dochodzonej należności.
Postępowanie to jest postępowaniem
odrębnym, regulowanym przepisami
art. 4841 – 497 kodeksu postępowania cywilnego. W pierwszej kolejności
Sąd po wniesieniu powództwa bada,
czy dochodzone roszczenie należy do
katalogu wskazanego w art. 485 kpc
oraz czy spełnia ono stawiane w tym
przepisie wymagania formalne. Sprawa rozpatrywana na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym.
Jeżeli spełnione są przesłanki, Sąd
wydaje nakaz zapłaty, w treści którego
nakazuje dłużnikowi w ciągu dwóch
tygodni zaspokoić roszczenie powoda,
lub w tym terminie wnieść zarzuty od
nakazu zapłaty. Istotnym jest to, że sam
pozew podlega opłacie w 1/4 części opłaty zamiast 5 % jak w zwykłym procesie,
natomiast pozostałe 3/4 musi opłacić
pozwany, jeżeli wnosi zarzuty od nakazu
zapłaty. Jeżeli nie zostaną spełnione
przesłanki do wydania nakazu zapłaty
w postępowaniu nakazowym, sąd bada
czy istnieją przesłanki aby rozpoznać
sprawę w postępowaniu upominawczym, która rozpoznawana jest również
na posiedzeniu niejawnym, a jeżeli nie
ma kieruje ją na drogę zwyczajnego
postępowania cywilnego. Wiąże się to
wezwaniem powoda do uzupełnienia
braków formalnych w postaci konieczności opłacenia pozostałych 3/4 części
opłaty sądowej.
Podstawą wydania nakazu zapłaty
w postępowaniu nakazowym najczęściej
są roszczenia opisane w treści art. 485
§ 1 k.p.c. tj. roszczenia pieniężne albo
świadczenia innych rzeczy zamiennych,
o ile okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie zostały udowodnione
dołączonymi do pozwu dokumentem

urzędowym, zaakceptowanym przez
dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu lub zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem
zapłaty, zwróconym przez bank i nie
zapłaconym z powodu braku środków na
rachunku bankowym. Należy pamiętać,
że do pozwu w postępowaniu nakazowym należy dołączyć dokumenty, a nie
tylko je powołać, najlepiej w oryginale albo ich odpisów poświadczonych
przez notariusza albo występujących
w sprawie adwokata bądź radcę prawnego, gdyż w przeciwnym razie sprawa
kierowania jest na drogę postępowania
upominawczego.
Nakaz zapłaty jest orzeczeniem
uwzględniającym roszczenie powoda
tylko w całości, gdyż Sąd nie może
wydać nakazu zapłaty tylko co do części
dochodzonych roszczeń, a w pozostałej części powództwo oddalić, bowiem
oddalić powództwo można tylko po
przeprowadzeniu rozprawy w postępowaniu zwykłym. Nakaz zapłaty wydany
w postępowaniu nakazowym jest orzeczeniem sądowym, które nawet po wniesieniu ewentualnych zarzutów od nakazu
zapłaty wcale nie zostaje uchylone. Co
więcej, jest tytułem zabezpieczenia,
tak więc na jego podstawie możliwe
jest przeprowadzenie zabezpieczenia,
a następnie wyegzekwowanie części
roszczenia przez komornika jeszcze
przed prawomocnym zakończeniem
postępowania.
Pozwany wraz z nakazem zapłaty otrzymuje odpis pozwu i dołączonych do
niego dokumentów
W praktyce osoba pozwana o postępowaniu dowiaduje się najczęściej mając

już wydane przeciw
sobie orzeczenie,
przed którym bronić się można jedynie wnosząc płatne
i obwarowane wieloma rygorami formalnymi zarzuty, gdyż chcąc wnieść
zarzuty od nakazu zapłaty, pozwany
musi w ich treści podnieść wszystkie
znane mu okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe przeciw żądaniu
pozwu, pod rygorem ich pominięcia
w dalszym postępowaniu, chyba że
strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła
ich w zarzutach bez swojej winy lub że
uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne
wyjątkowe okoliczności.
Zgodnie z art. 495 § 1 kpc, w razie
prawidłowego wniesienia zarzutów
przewodniczący wyznacza rozprawę
i zarządza doręczenie ich powodowi.
W toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast
lub obok dotychczasowych. Jednakże
w razie zmiany okoliczności powód
może żądać zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartości lub innego
przedmiotu, a w sprawach o świadczenie
powtarzające się może nadto rozszerzyć
żądanie pozwu o świadczenia za dalsze
okresy.
Po przeprowadzeniu rozprawy sąd
wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje
w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem
uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca
lub postępowanie umarza.

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.

FELIETON

STOP PROTEKCJI !!!!

Tytuł felietonu jest jednym z ważniejszych moich
haseł wyborczych, bez podjęcia którego nie wyobrażam sobie rozwoju społeczności obywatelskiej
w naszym mieście. Liczni moi znajomi, doceniając
szczerość podobnych intencji, kiwają z powątpiewaniem głowami będąc przekonanym, że protekcja i nepotyzm to cześć składowa olkuskiego samorządu. Nie
wyobrażają sobie, aby można było tak po prostu stanąć bez
koneksji do zwycięskiej rywalizacji o jakiekolwiek miejsce pracy.
Mam świadomość, że opisywane zjawisko jest patologią
dotykającą wiele miast w Polsce, jednak „srebrny gród'
nawet wśród nich stanowi niechlubny wyjątek. Najbardziej
uderzające jest bardzo dobre
samopoczucie miejscowych
siewców podobnych działań,
dla których prawdopodobnie
skuteczność w tym zakresie
jest dowodem niezwykłej
zaradności i przydatności
w lokalnym samorządzie.
My, jako zwykli mieszkańcy, nie możemy dopuścić do
tego, aby opisywane praktyki
zdobyły sobie status zupełnie normalnych. Jeżeli nie
można ich prędko całkowicie
zlikwidować, należy chociaż
znacznie ograniczyć. Jednym
ze sposobów na osiągnięcie
tego celu jest założenie stowarzyszenia zwykłego „Stop protekcji”, które we współpracy

z władzami miejskimi i z fundacją Batorego zajęłoby się
śledzeniem i nagłaśnianiem
w prasie przykładów opisywanego zjawiska. Chciałbym
zobaczyć minę aroganckiego i bezkarnego decydenta,
kiedy wszyscy mieszkańcy
naszego miasta dowiedzą się
o szczegółach jego zaradności na rzecz zmniejszania
bezrobocia w kręgu swoich
krewnych i pociotków. Czy
nadal będzie w czasie kampanii wyborczych przekonywał
o swojej społecznikowskiej
pasji i wyjątkowej bezinteresowności, za które to przymioty należy mu się wybór
na najbardziej eksponowane
stanowiska w mieście? Jestem
przekonany, że mając poważne
poparcie mieszkańców naszego miasta dla idei walki z protekcją i nepotyzmem można
w znaczący sposób ukrócić

to zjawisko przynajmniej do
takich rozmiarów, w których
uczciwy i kompetentny człowiek udział w jakimś konkursie dyrektorskim czy rozmowie kwalifikacyjnej nie będzie
uważał za czas stracony.

vv dr Robert Herzyk

kandydat na Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz

Informacje

KANDYDACI NA BURMISTRZÓW I WÓJTOW

Robert HERZYK

Grażyna GAJ

Jan MICHALIK

Kandydat na Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz

Kandydatka na Wójta
Gminy Bolesław

Kandydat na Wójta
Gminy Klucze

KANDYDACI DO SEJMIKU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Mariola WESOŁOWSKA
Kandydatka do Sejmiku
Województwa Małopolskiego

Mieczysława LESSIG
Kandydatka do Sejmiku
Województwa Małopolskiego

Wojciech JANIK
Kandydat do Sejmiku
Województwa Małopolskiego

LISTA KANDYDATÓW NA RADNYCH
(NAZWA KOMITETU WYBORCZEGO: KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM)
Rada Powiatu w Olkuszu – okręg 1
(Olkusz)
1. Lucyna Kulawik
2. Robert Cezary Herzyk
3. Czesław Stanisław Żak
4. Marek Antoni Dąbek
5. Iwona Ewa Herian
6. Michał Sylwester Żurek
7. Mariusz Zenon Dybich
8. Celina Helena Rachlewicz
9. Grzegorz Bogusław Koźbiał
10. Paweł Sebastian Janda
11. Marek Eugeniusz Kasprzyk
12. Katarzyna Agnieszka Kowalska
13. Iwona Beata Kołodziejczyk
14. Kazimierz Zygmunt Rogóż
15. Katarzyna Agnieszka Słaboń
16. Wojciech Dessauer
17. Krzysztof Janusz Grzybowski
18. Katarzyna Agnieszka
Mostkowska-Helon
19. Krzysztof Ignacy Szotek
20. Dawid Mateusz Przybylski

Rada Powiatu w Olkuszu – okręg 2
(Klucze)
1. Małgorzata Antonina Węgrzyn
2. Zbigniew Kukuczka
3. Małgorzata Alicja Gut-Pasich
4. Jacek Antoni Burdzel
5. Krystyna Bożena Żołneczko
6. Jan Marian Michalik
Rada Powiatu w Olkuszu – okręg 4
(Bukowno/Bolesław)
1. Grażyna Urszula Gaj
2. Edmund Pęgiel
3. Józef Paluch
4. Danuta Łaskawiec
5. Stanisława Olesińska
6. Stanisław Nowak
7. Edyta Elżbieta Pietras

Rada Miejska w Olkuszu
okręg 1 - Marek Władysław
		
Krzykawski
okręg 4 - Janusz Piotr Dudkiewicz
okręg 5 - Maciej Jan Buczyński
okręg 6 - Tomasz Marcin Pietraszewski
okręg 7 - Andrzej Józef Drapacz
okręg 9 - Adam Jan Czart
okręg 11 - Wacław Chłosta
okręg 12 - Artur Andrzej Rosołek
okręg 13 - Andrzej Mędrek
okręg 14 - Bronisław Lupa
okręg 15 - Grzegorz Łukasz Misiak
okręg 17 - Wojciech Józef Wadas
Rada Gminy w Kluczach
okręg 1 - Sebastian Remigiusz Sierka
okręg 2 - Antoni Hejmej
okręg 3 - Elżbieta Kulawik
okręg 4 - Aneta Małgorzata Oleksy
okręg 5 - Stanisław Włodzimierz
		
Czerwiński

okręg 6 - Agnieszka Pacia
okręg 8 - Elżbieta Iwona Surtel
okręg 10 - Piotr Jerzy Bień
okręg 12 - Piotr Józef Mól
Rada Gminy w Bolesławiu
okręg 2 - Alicja Marzena Walotek
okręg 3 - Jan Straszak
okręg 5 - Magdalena Agnieszka
Perwenis
okręg 9 - Wiesława Piekoszewska
okręg 10 - Ewa Eugenia Strug
okręg 11 - Anna Monika Kubańska
okręg 13 - Artur Marian Dąbek
okręg 14 - Marek Stefan Zawodziński
Rada Miejska w Wolbromiu
okręg 13 - Adam Kazimierz Tabor
okręg 16 - Weronika Kowal
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Informacje

Centrum Dobrych Praktyk Medycznych

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest częścią systemu ratownictwa
medycznego. Zgodnie z jego założeniami, SOR udziela świadczeń
opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz leczeniu
w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które
znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
W związku z tym, do szpitalnych oddziałów ratunkowych powinny
zgłaszać się osoby w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, które
może być spowodowane:
• ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi
obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym,
w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
• nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak:
niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie,
ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie,
epidemia itp.
• ostrym zatruciem – w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.
Natomiast przez nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji
życiowych, należy rozumieć nagle występujące m.in.: ból w klatce
piersiowej, zaburzenia rytmu serca, duszność, silny ból głowy, utrata
przytomności/zaburzenia świadomości, napad drgawek, zaburzenia
widzenia, słuchu, czucia, mowy, ból brzucha, uporczywe, masywne
wymioty, masywne krwawienia z przewodu pokarmowego, silne

krwawienie z dróg rodnych, wysoka gorączka (powyżej 39,0° C).
Średnio w miesiącu na olkuskim SOR przyjmowanych jest ponad 1,5
tys. pacjentów. Odział podzielony jest na SOR jest na część chirurgiczną zajmującą się między innymi urazami i część ogólną zajmująca się
przypadkami niechirurgicznymi. Na SOR traﬁają pacjenci w różnym
stanie. Od najciężyszych po niegroźne dolegliwości.
- Czas oczekiwania na pomoc zależy przede wszystkim od stanu
pacjenta a nie od kolejności zgłoszenia na SOR. To znaczy, że
z powodu niespodziewanych wydarzeń, np. wypadku, czy większej
liczby pacjentów wymagających pilnej interwencji, czas oczekiwania
może się wydłużyć – tłumaczy dr Norbert Kubański, prezes zarządu
Nowego Szpitala w Olkuszu.
Szpital stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjentów. –
Dokładnie analizujemy wszystkie opinie, jakie do nas traﬁają. Spotykamy się z personelem i rozmawiamy, o tym co możemy zmienić, aby
być coraz bliżej oczekiwań pacjentów.
Aby lepiej organizować pracę, w SOR wprowadzono pięciostopniowy
system kwaliﬁkacji pacjentów tzw. TRIAGE. Taki system jest rekomendowany przez wojewódzkiego konsultanta ds. ratownictwa. System
TRIAGE pozwala lepiej organizować pracę w SOR. Natomiast pacjenci
znają przybliżony czas oczekiwania na pomoc medyczną. Pacjenci
kwaliﬁkowani są do grup, oznaczonych kolorami. Kolor czerwony:
pacjenci przyjmowani poza kolejnością z bezpośrednim zagrożeniem

Nowy Szpital w Olkuszu

Grupa NOWY SZPITAL to:
13 szpitali
109 oddziałów

życia, gdzie ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej stabilizacji
czynności życiowych; kolor pomarańczowy: pomoc bardzo pilna;
czas oczekiwania do 10 minut; kolor ten przydzielany jest pacjentom
z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, z silnym bólem
i/lub temperaturą; kolor żółty: pomoc pilna; czas oczekiwania do 60
minut; kolor przydzielany jest pacjentom, których stan wymaga
rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania
złożonej farmakoterapii; kolor zielony: pomoc odroczona; czas oczekiwania do 240 minut; kolor przydzielany pacjentom, których stan jest
stabilny i wymaga jedynie podstawowej diagnostyki laboratoryjnej
i obrazowej, w tym pacjenci zgłaszający się ze skierowaniami z datą
wystawienia dokumentu od dwóch do sześciu dni; kolor niebieski:
wyczekujący; czas oczekiwania do 360 minut; kolor przydzielany
pacjentom, których stan jest stabilny, nie wymagający leczenia
w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Warto pamiętać, że pomoc lekarską, w dni wolne od pracy, kiedy
przychodnie podstawowej opieki są nieczynne, można uzyskać
również w nocnej i świątecznej opiece medycznej. Znajduje się ona na
terenie szpitala w Olkuszu, w poradni medycyny pracy. Nocna
i świąteczna opieka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.
18.00-8.00 i w dni wolne od pracy całą dobę.

Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów

2250 łóżek szpitalnych

Dlatego:

zmieniamy się dla pacjentów
poszerzamy zakres świadczonych usług

3700 pracowników

dbamy o bezpieczeństwo ﬁnansowe szpitala

212 poradni specjalistycznych

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

655 000 osób
objętych opieką medyczną

Artur ROSOŁEK
Kandydat do Rady Miejskiej w Olkuszu, bezpartyjny

Kandyduje z Okręgu Wyborczego nr 12 do Rady Miejskiej z listy Koalicyjnego
Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. Granice okręgu wyborczego
obejmują: ul. Armii Krajowej, Legionów Polskich od nr 44-46, Osiecką od
skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do końca.

materiał finansowany przez KW SLD

Jestem przewodniczącym Zarządu Osiedla „Pakuska”, Radnym Rady Miejskiej
obecnej kadencji. Absolwentem AGH w Krakowie, mgr inż. Zarządzania i Marketingu,
dyr. oddziału Firmy Handlowej w Krakowie, jestem mieszkańcem naszego osiedla. W
okresie mojej kilkuletniej kadencji z inicjatywy Zarządu Osiedla zostały wyremontowane
drogi, chodniki i miejsca postojowe przy ul. Strzelców Olkuskich, ul. Legionów Polskich,
częściowo utwardzono drogi na terenie garaży. Zainwestowano w plac zabaw dla
dzieci. Na ul. Armii Krajowej wybudowano parking przy „wymiennikowni”, staraniem
zarządu zamontowano progi zwalniające na ciągu pieszo-jezdnym, wyznaczono
miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję radnym z naszego osiedla, którzy też przyczynili się do tego
aby nasze osiedle było przyjazne dla mieszkańców.
Z pozostałych środków po termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3, zostanie na jej terenie wyremontowane
boisko sportowe i położona nawierzchnia poliuretanowa. W związku z tym, że ul. Armii Krajowej jest w większości
administrowana przez Spółdzielnie Mieszkaniową, jest potrzeba zwiększenia współpracy z Zarządem OSM w sprawach
inwestycji, które kierują się innymi prawami i zasadami niż tereny UMiG, będą nadal powstawać miejsca postojowe
zgodnie z wykonanymi projektami. W najbliższym czasie powstanie park wypoczynkowy dla mieszkańców w lasku
pomiędzy kościołem a rzeką Witeradówką. Nie wszystko udało się zrealizować, zwłaszcza na ul. Armii Krajowej. Jest
zapotrzebowanie na parkingi i remont drogi i chodników. Należy zwiększyć ilość miejsc postojowych naprzeciw bloku
28 i 30 do bloku TBS, przez likwidację pasów zieleni oddzielających dotychczasowe miejsca postojowe, wyremontować
ul. Armii Krajowej wraz z wykonaniem miejsc postojowych n/p bloków TBS gdzie utrudniony jest ruch dwukierunkowy.
W trybie pilnym należy wykonać odcinek ul. Armii Krajowej łącząc ją z ul. Osiecką, aby przywrócić funkcję tej drogi
sprzed powstania obwodnicy. Inwestycja ta miała ruszyć zaraz po oddaniu obwodnicy, jednak z przyczyn formalnoprawnych trzeba zmienić miejsce wylotu tej drogi/ proponuje się połączenie tej drogi z ul. Osiecką naprzeciw firmy
Imperial. Skrzyżowanie ul. Osieckiej z obwodnicą też będzie do poprawy, chodzi o przejście dla pieszych, co zapewni
bezpieczeństwo mieszkańcom korzystającym z terenów leśnych.
Nadal zostaje podtrzymana tradycja naszego osiedla pomimo ograniczonych funduszy osiedlowych i dzięki
pozyskiwaniu sponsorów wspomagających niektóre imprezy osiedlowe, odbywa się organizacja: Dnia Kobiet, Dzień
Dziecka, Mikołajki, organizacja imprez kulturalno-oświatowych celem integracji mieszkańców , pomoc placówkom
oświatowym, seniorom zrzeszonym przy klubie „Przyjaźń” i korzystanie z ich doświadczeń.
Jako radny będę konsekwentnie realizował przyjęte zobowiązania, a moje doświadczenie w samorządzie osiedlowym
i gminnym będzie atutem w pozyskiwaniu środków na osiedlowe cele. Jako radny nadal będę popierał różne formy
rozwoju gospodarczego i ulgi prorodzinne, aby nasza gmina nie była sypialnią dla pracujących poza Olkuszem,
ale zatrzymywała ludzi młodych z inicjatywą i aby żyło się nam przyjaźnie i bezpiecznie pod każdym względem na
naszym podwórku.
Nie wszystko udało się zrealizować przez ostatnie kilka lat, a to dopinguje do dalszej pracy na rzecz osiedla i gminy,
dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość, ale musimy zrozumieć, że potrzeby na terenie gminy są duże a środki
ograniczone.
Zwracam się do mieszkańców naszego osiedla o poparcie mojej kandydatury na Radnego - Okręg Wyborczy nr
12 – Koalicyjny komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
Artur Rosołek

Grzegorz TOMSIA

KANDYDAT DO RADY GMINY w OLKUSZU
Grzegorz Tomsia – lat 48, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Olkuszu. Ukończył Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Szkołę Menedżerów Środowiska przy
Ministerstwie Ochrony Środowiska.
Jest kandydatem do Rady Gminy z okręgu wiejskiego (Bogucin Mały, Braciejówka, Pazurek,
Podlesie, Rabsztyn i Troks) ponieważ zna problemy tego środowiska. Bezpieczeństwo
(chodniki, oświetlenie, bezpieczne place zabaw, wzmożenie skuteczności na drogach Policji
i Straży Miejskiej) to priorytetowe zadania w trakcie bycia radnym.
Chciałby pracować w kierunku rozwoju obszarów wiejskich: tworzyć nowe miejsca pracy
poprzez wdrażanie projektów inwestycyjnych tzw. ”ginące zawody”, dla młodzieży umożliwić
odbycie praktyk w olkuskich zakładach produkcyjnych i usługowych, poprawić jakość
komunikacji podmiejskiej, oraz stan dróg i zabezpieczeń (odwodnienie).
Grzegorz Tomsia będąc radnym mijającej kadencji skutecznie zwracał uwagę na ważne
kwestie dotyczące spraw mieszkańców, o czym świadczy duża ilość zgłaszanych interpelacji.
Jako jeden z nielicznych sprzeciwiał się proponowanym corocznie podwyżkom cen wody
i odbioru ścieków czy ustalaniu zbyt wysokich stawek podatków. Radny poprzez treść
pism kierowanych do Burmistrza Olkusza często zwracał uwagę na istotne sprawy mogące
przyczynić się do rozwoju gminy olkuskiej, ale również gdy była taka konieczność to krytykował
irracjonalne pomysły związane z wydatkowaniem publicznych pieniędzy.
Grzegorza cechuje mądrość, rozwaga i zdecydowanie w działaniu dlatego go wspieramy :
Komitet Wyborczy OdNowa – V-ce Starosta Paweł Piasny
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Janusz Dudkiewicz

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

MUZYCZNY KRAKÓW

Wszyscy melomani powinni być zadowoleni, ponieważ w Krakowie
rozpoczął się muzyczny sezon. Za nami są już dwie ważne imprezy.
W połowie września odbyła się 12. edycja muzycznego festiwalu
Sacrum Profanum. Była to okazja do posłuchania i zaobserwowania
zderzenia muzyki klasycznej i alternatywnej. Dla miłośników muzyki,
nieco łatwiejszej w odbiorze choć ciągle wysmakowanej, prawdziwą
gratką był Festiwal Muzyki Filmowej.
W ramach imprezy można było
zobaczyć film Wyprawa Kon-Tiki (2012, reż. Joachim Roenning, Espen Sandberg) w wersji
koncertowej z muzyką na żywo.
Kolejnego dnia można było usłyszeć największe przeboje z serii
filmów o agencie 007, również
wykonane w wersji symfonicznej.
Największym wydarzeniem była
projekcja, kultowego już, filmu
Gladiator (reż. Ridley Scott). Na
gali finałowej zaprezentowane były
najpiękniejsze suity filmowe ostatniego stulecia, m.in. z filmów Śniadanie u Tiffany’ego, Incepcja,
Spartakus, Zabić drozda, Anna
Karenina, Tajemnica Brokeback
Mountain, Harry Potter i Czara
Ognia i inne. Koncert uświetnili
swoją obecnością wielcy kompozytorzy muzyki filmowej tacy jak:
Hans Zimmer, Dario Marianelli,
Elliot Goldenthal, Patrick Doyle
czy Garry Schyman.
Festiwal był wielkim sukcesem
a koncert finałowy zakończył się
piętnastominutową owacją widzów.
Pod koniec września ruszyła również IX edycja festiwalu Krakowska Jesień Jazzowa. Jest to festiwal
o charakterze międzynarodowym,
organizowany od 2006 roku na
krakowskim Kazimierzu przez
Fundację Dom Kultury Alchemia
i Klub Alchemia, we współpracy

z Not Two Records. Ma
na celu prezentowanie
fenomenów współczesnej
muzyki improwizowanej.
Dyrektorem artystycznym cyklu jest Marek
Winiarski. Podobnie jak
poprzednie edycje, tak ta
będzie składać się z cyklu
koncertów które odbędą
się na przestrzeni trzech
miesięcy. Dla miłośników muzyki
jaazowej to ważne wydarzenie.
Wielbicieli klasyki na pewno zainteresuje bogaty program Opery
Krakowskiej. Najbliższe miesiące
zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie.
7 Października na deskach Opery
Krakowskiej można było zobaczyć
Royal Russian Ballet w najpiękniejszym spektaklu o potędze prawdziwej miłości! Balet „Romeo i Julia”
Siergieja Prokofiewa jest prawdziwym arcydziełem i zalicza się go
do klasyki gatunku. Niezwykła,
bardzo ekspresyjna muzyka i znane na całym świecie umiejętności
rosyjskich i ukraińskich tancerzy
zapewniły wspaniałe widowisko.
Na październik przypada finał
obchodów Jubileuszu 60-lecia
Opery Krakowskiej. „Koncert
Jubileuszowy” (10 października)
odbędzie się z udziałem solistów,
chóru, baletu oraz orkiestry Ope-

ry Krakowskiej pod dyrekcją
Tomasza Tokarczyka. Artyści
a wśród nich: Magdalena Barylak, Agnieszka Cząstka, Katarzyna
Oleś-Blacha, Iwona Socha, Andrzej
Biegun, Vasyl Grokholskyi, wykonają najsłynniejsze utwory operowe
i operetkowe m.in. G. Pucciniego,
G. Verdiego, P. Czajkowskiego, S.
Moniuszki, J. Offenbacha czy J.
Straussa.
W programie Opery Krakowskiej
znajdziemy również: „Rigoletto”
Giuseppe Verdiego, „Madama
Butterfly” Giacomo Pucciniego
oraz „Orfeusz i Eurydyka” Christoph’a Willibald’a Gluck’a. W listopadzie będzie można zobaczyć „Carmen” Georga Bizet’a i „Traviatę”
Verdiego.
Jesień w Krakowie zapowiada się
być słoneczna, barwna i muzyczna. Polecam.

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
Rok zał. 1951

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13
www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

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 posiadamy cztery mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
powierzchnia mieszkań.: 48,12 m2 ; 54,54 m2; 63,39 m2; 71,33 m2 .
Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
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

DO WYNAJĘCIA

POLICJA
• 05.10. Olkusz. Zderzenie motocykla z osobówką		
W minioną niedzielę w Olkuszu
doszło do wypadku drogowego
z udziałem motocyklisty. Kierujący jednośladem trafił do szpitala.
Policjanci ustalają wszystkie okoliczności wypadku drogowego, do
którego doszło na ulicy Sławkowskiej. Jak wynika ze wstępnych
ustaleń, 64-letnia kierująca kią rio
chcąc zawrócić na tej ulicy zderzyła się z motocyklistą. W wyniku
tego wypadku 34-letni kierujący
kawasaki z obrażeniami kolana
został przewieziony do olkuskiego

szpitala. Wszyscy uczestnicy tego
zdarzenia byli trzeźwi.
• 02.10. Zderzenie drogowe
w gminie Trzyciąż		
Na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1150 i 1151 pomiędzy
miejscowościami Sucha-Glanów-Porąbka-Trzyciąż doszło do
zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Ze wstępnych ustaleń
wynika, iż najprawdopodobniej
kierujący renault scenic nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu
kierującemu volkswagenem golfem. Obaj kierujący byli trzeźwi.
Uczestnicy zdarzenia nie odnie-

śli poważnych obrażeń. Policja
ustala dokładne okoliczności
tego zdarzenia.
• 05.10. Policjanci interweniowali
wobec
nietrzeźwych
rodzicielek,
które razem piły alkohol
Wobec nietrzeźwych matek, które
„opiekowały się” czworgiem dzieci w miniony weekend interweniował patrol policji. Policjanci,
którzy 5 października 2014 roku
o godzinie 1.00 w nocy przyjechali do jednego z mieszkań
w Olkuszu zastali trzy nietrzeźwe
kobiety. Dzieci dwóch z nich

przebywały również w tym mieszkaniu. Najmłodsze z nich miało
2 lata. Pozostałe: 3, 8 i 15 lat.
Jedna z kobiet, 33-letnia olkuszanka miała 2,13 promila alkoholu w organizmie. Młodsza,
22-letnia matka, która przyszła
z wizytą do swojej koleżanki
z dwuletnią córeczką, niewiele
mniej, bo 2,06 promila. Dzieci
trafiły pod opiekę rodziny. Nieodpowiedzialne zachowanie dwóch
kobiet już wkrótce znajdzie swój
finał w sądzie.

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

o powierzchni 30 m2
klimatyzacja,winda,
cena atrakcyjna!!!
tel. 604-640-687

Komunikat:

Policja poszukuje sprawców uszkodzenia słupka znaku „nakaz jazdy z prawej strony” w dniu 24. września 2014 roku w Olkuszu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Przemysłową w Olkuszu. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat proszone są o kontakt z prowadzącym postępowanie,
tel. nr 32 6478234 lub 997.
Policja poszukuje sprawców uszkodzenia słupka wraz z tarczą znaku „nakaz jazdy z prawej strony” oraz „tablica kierująca” w dniu 22-23. września 2014
roku w Zedermanie. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat proszone są o kontakt z prowadzącą postępowanie, tel. nr 32 6478235 lub 997.

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON OD 40 zł

OFERUJEMY:

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

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

- 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

Kompra
Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

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

ZAPRASZAMY
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI
W PROMOCYJNEJ CENIE

W OFERCIE RÓWNIEŻ:

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

-

y nasze
Świadczym
1 lat!
usługi od 2

Zakres działalności

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj
pieniądze i baw się doskonale"

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

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

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2000 zł
- 2150 zł

1,9 m
2,2 m
2,5 m
2,8 m

- 2300 zł
- 2450 zł
- 2550 zł
- 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł
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Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

MIŁO WSPOMNIEĆ WAKACJE

Wakacje i urlopy za nami. Jeśli ktoś był na tyle zainteresowany by odwiedzić jakieś giełdy lub targi staroci i kolekcjonerskie,
musiał zwrócić uwagę na olbrzymie zainteresowanie starymi i nowszymi widokówkami i pocztówkami. Również znaczkami
pocztowymi. Przeglądając swoje nieliczne zbiory nasunęła mi się myśl, zgromadzenia widokówek z obiegu (wraz ze znaczkami) ze wszystkich krajów świata. Tych istniejących jak również tych których już nie ma.
Kolekcje warto rozpocząć od krajow które
udało nam się odwiedzić, poprzez kraje wizytowane przez naszych znajomych od których
otrzymaliśmy pocztówki (dzisiaj moda
wysyłania nie jest już tak duża jak kiedyś).
W ten sposób zbierze się mniejsza lub
większa kolekcja. Na każdych targach staroci
w Polsce są stoiska z pocztówkami. Za bardzo
małe pieniądze można nabyć naprawdę egzotyczne widokówki. Tym bardziej, że my będąc
wcześniej za granicą, i mając nader skromne
środki ﬁnansowe, nie nabywaliśmy ich zbyt
wiele ze względu na cenę od 0,5 do 2 USD za
sztukę nie licząc znaczka. Nie ma natomiast
nic lepszego na chandrę jak miłe wspomnienia z wojaży. Nie przypominam sobie by jaka
kol wiek moja wyprawa przywodziła na myśl
wspomnienia niemiłe. Bo nasze zdjęcia to
zawsze nasze zdjęcia. Natomiast widokówki
ze znanych nam miejsc zmuszają do
większego wysiłku myślowego. Trzeba sobie
przypomnieć chwile pobytu i starać się
umiejscowić daną widokówkę.
Będąc na Węgrzech, nie kupowałem
widokówek, robiłem zdjęcia. Widokówki
z obiegu kupiłem na bazarze (o wiele taniej).
Dzisiaj wspominam chwile pobytu i myślę co
zobaczyłem, a czego nie zdążyłem lub nie
traﬁłem w dane miejsce. Nasuwa mi się od
razu myśl, że może warto by tam wrócić.
Przecież to niedaleko. Kraj przyjazny, a i wino
nie najgorsze. Towarzystwo już zapewne inne,
ale tym bardziej ciągnie w strony już widziane
i chęć konfrontacji innego odbioru.
Oglądam widoki Paryża. Moulin Rouge –
ciepło się rozlewa jak wspomnę chwilę, kiedy
staliśmy naprzeciw słynnego kabaretu, gdzie
bywali artyści epoki impresjonizmu. Czas
upływa i czasami sobie myślę czy ktoś kiedyś
będzie miał podobne odczucia do moich.
Nieraz łza się w oku zakręci, gdy wspomnę
chwile, które już się nie powtórzą w podobnych okolicznościach i w tym samym gronie,
gdyż czas upływa nieubłaganie. Odchodzą
chwile, odchodzą ludzie. Trwa tylko świat
i niewiele zmieniają się miejsca kultowe. Może
ktoś kiedyś obejrzy mój zbiór widokówek
i zastanowi się nad tym czy warto było tak się
„kręcić” po świecie”. Odpowiem teraz, bo
potem jak? Warto było. Szkoda tylko, że tak
mało dajemy sobie tych cudownych chwil.

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

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

„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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SPOTKANIE INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE DOTYCZĄCE
BEZPŁATNYCH SZKOLEŃKOMPUTEROWYCH ZAKOŃCZONYCH
MIĘDZYNARODOWYM CERTYFIKATEM ECDL
W dniu 30.09.2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu odbyło się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne dotyczące bezpłatnych szkoleń komputerowych zakończonych międzynarodowym certyfikatem ECDL
w ramach projektu „Kompetencje tworzą możliwości”. Projektodawcą jest Biuro Projektu „Inbit” mieszczące
się w Krakowie przy ulicy Szlak 8a/5. Spotkanie skierowane było do osób:
• bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 25-64 lata;
• nie posiadających znajomości lub posiadających znajomość obsługi komputera w bardzo wąskim
zakresie;
• zamieszkujących powiat olkuski;
• posiadających co najwyżej wykształcenie średnie.
Program szkolenia obejmuje 100 godzin w tym:
• użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami - 15h dydaktycznych
• przetwarzanie tekstów - 35 h dydaktycznych
• arkusze kalkulacyjne -35 h dydaktycznych
• przeglądanie stron internetowych i komunikacja - 15 h dydaktycznych
Szkolenia będą odbywać się na terenie Olkusza. Projektodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
oraz opłaty związane z egzaminami i certyfikatami.
Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT na poziomie
ECDL Start. Udział w szkoleniu na pewno przyczyni się do podniesienia kwalifikacji, wiedzy i umiejętności
obsługi komputera wśród osób bezrobotnych.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza pracodawców do składania wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

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

Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie następujących działań:
1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego,
2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
lub uprawnień zawodowych,
4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
Informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wnioski można uzyskać na stronie internetowej: www.pup-olkusz.pl w zakładce: Szkolenia/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Olkuszu w pok. 24.

