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• www.asestravel.pl • tel. 32/ 647 71 07-08 • Salonik Turystyczny •
KOMBUD

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (32) 754 76 72, 606 249 021

www.system-olkusz.pl
OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Z DRZWIAMI SUWANYMI

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

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

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

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

WSZYSTKO Z DREWNA
U NAS NA JTANIEJ!!!! "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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
MEBLE OGRODOWE

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

(w budynku Przych. ESKULAP)

Przyjmuję: środa od godz.1600, pokój nr 3
Rejestracja: tel. 606 135 957

Sprzedaż Węgla
Rodaki, ul.Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00

Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

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

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Obiady domowe – 11 zł
ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

Skup Akcesorii
Dziecięcych

dowóz
organizacja imprez
okolicznosciowych
tel. kom: 500 400 700 Olkusz, ul. Rynek 27
Zapraszamy!!!
warka.olkusz.pl

• Zabawki • Chodziki •
• Nosidełka • Foteliki •
• Wózki • Rowerki •
• Sanki • Łóżeczka •

Tel: 510 190 038
WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

P.K.S. Olkusz, Al. 1000-lecia 1
tel. 511-410-570

Zapraszam do nowo otwartego

Olkusz ul. K. K. Wielkiego 64

Zakres działalności

( 508 218 110

Gabinetu Laryngologicznego
Otolaryngolog Ewa Cwynar Pitera

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

y nasze
Świadczym
21 lat!
od
usługi

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

tel./fax 32 641 32 00
kom. 502 26 15 86

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

Piece MORSO 150 LAT tradycji - PROMOCYJNE CENY!
CENTRALNE ODKURZACZE - MONTAŻ GRATIS!*
NOWOCZESNE KOMINKI ELEKTRYCZNE DO BLOKÓW!
Ciepłe kominki - obudowy kumulacyjne

W cenie zwykłej
obudowy!

OLKUSZ, ul. Rabsztyńska 67, tel. 501 510 105
www.kominkowanie.pl

LOMBARD
Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

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

www.lombard.olkusz.pl

Marcin Czerniak

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
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD

32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7
tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437

• NOWOCZESNE TECHNIKI GRZEWCZE
/sprzedaż, montaż/
• ARTYKUŁY WOD-KAN
• WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

OPTYK
OKULISTA
Technik Optyk Jolanta Siembab
Stylistka Optyki Okularowej

Klucze, ul. Zawierciańska 4
tel: 501 506 547

godziny otwarcia:
pon - pt 10:00 - 17:00, sob 09:00 - 13:00
www.optykokulistaklucze.pl
optykokulista@interia.pl

PROMOCJA !
Przy zakupie okularów powyżej
300 zł,
stylistka kosmetyczka dobierze
i wykona profesjonalny makijaż
który będzie komponował
z typem urody oraz okularami!
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Powiatowy serwis informacyjny

Wojewoda Miller

na spotkaniu z przedsiębiorcami w Olkuszu
W czwartek, 15 listopada, na zaproszenie władz powiatu gościł w Olkuszu Wojewoda Małopolski Jerzy Miller. Przedstawiciel rządu w terenie
spotkał się z przedsiębiorcami z terenu powiatu olkuskiego oraz władzami samorządowymi. Tematem przewodnim były widziane „oczami”
przedsiębiorców problemy, na które natrafiają w urzędach państwowych
i samorządowych, prowadząc działalność gospodarczą.
Po krótkich słowach wstępu wygłoszonych
przez wojewodę Jerzego Millera, starostę Jerzego Kwaśniewskiego, posłankę Lidię Gądek oraz
odczytaniu listu przez przedstawiciela posła
Jacka Osucha, przystąpiono do merytorycznej
pracy. Na wstępie wojewoda podkreślił, że
spotkanie należy traktować jako robocze, a
nie jako wizytę kurtuazyjną. Przedstawiciele
lokalnego biznesu mówili więc o konkretnych
trudnych sprawach związanych z urzędnikami
i urzędami, z którymi mieli do czynienia w
trakcie prowadzenia swoich przedsiębiorstw.
Wśród pojawiających się tematów były
między innymi te dotyczące przedłużających
się postępowań administracyjnych, podejścia
urzędnika do klienta urzędu jak do intruza,
czy zawiłość i niespójność przepisów prawa.
Wojewoda Miller odpowiadał na pytania, a niektóre sprecyzowane dokładnie sprawy obiecał
sprawdzić osobiście i zadbać o wyeliminowanie niedociągnięć. Sprawy wybiegające poza
kompetencje szefa administracji państwowej w
województwie zostaną przekazane do odpowiedzialnych za nie urzędów i instytucji.
Wojewoda starał się także wskazać obecnym
na sali urzędnikom dobre praktyki z dziedziny
administracji publicznej, które mogą być spożytkowane we wzajemnych kontaktach między nimi a przedsiębiorcami. Podsumować
to można w ten sposób, że w dobrze pojętym
interesie nas wszystkich, interesie Polski, obie

Panu kpt. Januszowi Zarembie
Przewodniczącemu Powiatowej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych przy Staroście Olkuskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Syna
składają
Starosta Olkuski wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Olkuszu
oraz kombatanci z terenu Powiatu Olkuskiego.

przypominają, że do końca listopada 2012 r. można korzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci urodzonych
w 2010 r. Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko
meningokokom” realizowany jest z budżetu Powiaty Olkuskiego oraz
Gmin: Olkusz, Bolesław, Bukowna i Klucze. Adresowany jest do dzieci
urodzonych w 2010 r. zarejestrowanych w placówkach Podstawowej
Opieki Zdrowotnej i zamieszkałych w ww. gminach. Do zaszczepienia
kwalifikują lekarze rodzinni w poniższych ośrodkach zdrowia.

strony powinny wzajemnie traktować się jak
partnerzy, a nie jak przeciwnicy. Był to więc
swego rodzaju wykład o tym, jak ma działać
administracja publiczna i że może ona działać
dobrze na gruncie obecnego prawa.
W spotkaniu udział wzięli, oprócz przedsiębiorców, także urzędnicy. Starostwo Powiatowe
reprezentowali: starosta Jerzy Kwaśniewski,
wicestarosta Henryk Kieca oraz członek Zarządu Powiatu Czesław Żak. Jako przedsiębiorca
w spotkaniu wziął udział wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Olkuszu Zygmunt Solecki.
Na sali byli także urzędnicy wojewódzcy oraz
burmistrzowie i wójtowe okolicznych gmin.
W zgodnej opinii wszystkich spotkanie było
udane, a na prośbę wojewody Millera oraz przy
aprobacie przedsiębiorców podobne wizyty
połączone z debatami będą częstszą praktyką.

Grzegorz Turski

OLKUSZ

WARSZTATY NA RZECZ LOKALNEGO PARTNERSTWA

Prezentacja Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy oraz kontynuacja i tworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz
rozwoju kwalifikacji i kompetencji na lokalnym rynku pracy – to główne
założenia warsztatu lokalnego organizowanego przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie przy wsparciu Partnera Małopolskiego Partnerstwa na
Rzecz Kształcenia Ustawicznego Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu.
Warsztaty odbyły się 5.11.2012 r. w Starostwie Powiatowym w Olkuszu.
W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele
Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Gmin, przedstawiciele pracodawców tj, Cech Rzemiosł Różnych
z Olkuszu i Wolbromia, pracodawcy, przedstawiciele
szkolnictwa zawodowego oraz wyższego, przedstawiciele instytucji szkoleniowych, edukacji formalnej
i nieformalnej oraz pracownicy urzędu pracy.
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pani
Barbara Adamuszek przedstawiła aktualną sytuację na
tracących pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy
lokalnym rynku pracy oraz działania, jakie podejmow okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przywał urząd pracy na rzecz aktywizacji zawodowej swostąpienia do projektu.
ich klientów w roku 2012.
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w KraPan Paweł Bukowski przedstawiciel firmy EUkowie przedstawili prezentację Programu Strategiczne-CONSULT zaprezentował wyniki uzyskane z badago Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy oraz zachęcali
nia rynku pracy „Monitoring zawodów deficytowych
do kontynuacji i tworzenia lokalnego partnerstwa na
i nadwyżkowych za I półrocze 2012r. Z uzyskanych
rzecz rozwoju kwalifikacji i kompetencji na lokalnym
wyników badania największą grupę osób bezrobotrynku pracy.
nych tworzyły osoby bez zawodu 19,5%, oznacza,
Podczas warsztatów działające na danym terenie
że co piąty klient urzędu pracy nie posiada zawodu.
instytucje miały okazję podyskutować o kierunkach
Wśród zawodów deficytowych można wymienić takie
rozwoju oraz zasadach współpracy międzyinstytucjojak pracownik informacji turystycznej, opiekuna donalnej określonych w Programie Strategicznym woj.
mowa, robotnik placowy, zaopatrzeniowiec, natomiast
małopolskiego na lata 2014-2020.
zawody nadwyżkowe przede wszystkim to: pakowacz,
Dokument ten wyznacza priorytety dla regionalnej
kucharz, ślusarz
polityki zarządzania zasobami ludzkimi oraz wskazuje
Kolejne wystąpienie dotyczyło możliwości udziału
przedsięwzięcia strategiczne. Spotkanie było zatem
w projekcie „Kompetencje i Adaptacja” współfinansookazją do wypowiedzenia się na temat możliwowanym przez Unię Europejską, realizowanym przez
ści wspierania w najbliższej przyszłości kwalifikacji
Grupę Doradczą Projekt z Krakowa. Pan Prezes Paweł
i kompetencji mieszkańców, również w ramach EuroŁukasik przedstawił założenia projektu. Projekt skieropejskiego Funduszu Społecznego oraz na temat twowany jest do mieszkańców województwa małopolskierzenia lokalnych platform współpracy na rzecz rozwoju
go lub pracujących na terenie Małopolski, zagrożonych
kwalifikacji i kompetencji mieszkańców.
zwolnieniami, przewidywanymi do zwolnienia lub

Wojewoda zadowolony, a karetki dojeżdżają z opóźnieniem
Wojewoda Małopolski na specjalnie zwołanej konferencji
prasowej chwalił zakończenie prac związanych z nowym
systemem zarządzania Ratownictwem Medycznym. Tymczasem kilkanaście godzin wcześniej, na Podhalu karetka
pogotowia ratunkowego przez kilkadziesiąt minut nie mogła
trafić do pacjenta wzywającego pomoc. Gdy już dojechała
okazało się, że chwilę wcześniej chory zmarł. W październiku
olkuski parlamentarzysta PiS alarmował z trybuny sejmowej,
że nowy system jest niedopracowany, a jego pospieszne
wprowadzenie może przynieść dramatyczne skutki.
W poniedziałek na stronie
Wojewody Małopolskiego pojawiła się informacja o zakończeniu
pierwszego etapu prac związanych z organizacją Państwowego
Systemu Ratownictwa Medycznego w Małopolsce. W Krakowie
powstała jedna, duża dyspozytornia pogotowia, która obsługuje
bardzo rozległy teren tj. Krakowa i 12 powiatów. Zasięg dyspozytorni sięga od Olkusza, aż do
Zakopanego. Niestety pierwsze
dni działania systemu okazują się
- wbrew zapewnieniom wojewody
- bardzo niefortunne. Na Podhalu
wysłana przez dyspozytora karetka potrzebowała na pokonanie 19
kilometrów, aż 42 minut. Kierowca ambulansu nie znał bowiem
dokładnej topografii terenu i nie
mógł trafić do poszkodowanego.
Dlaczego? Jak informuje Gazeta
Krakowska w ambulansie utracona została łączność radiowa, urządzenie GPS straciło połączenie z
satelitą i przestało działać, zaś telefon komórkowy nie miał zasięgu. – Na początku października
z trybuny sejmowej złożyłem w
tej sprawie specjalne oświadczenie. Ponadto wystosowałem interpelację poselską do Ministra

Zdrowia, w której podnosiłem,
że tak skonstruowany system
może doprowadzić do sytuacji,
w której wydłuży się realny
czas udzielenia pomocy poszkodowanym. Podobne zdanie do
mojego mieli samorządowcy z
naszego województwa. Wojewoda jednak nie chciał słuchać
tych głosów. Tymczasem już po
pierwszych dniach funkcjonowania systemu okazuje się, że
przynosi on skutki odwrotne
od zakładanych – alarmuje poseł
PiS Jacek Osuch.
Dlaczego od kilkunastu dni
pojawiły się takie problemy?
Dziś dzwoniąc na pogotowie dodzwonimy się na dyspozytornie w
Krakowie. I to tam w Krakowie
podejmowana jest decyzja skąd
wysłać karetkę do poszkodowanego. Ambulans wysyłany jest
nie zawsze z tej stacji pogotowia,
które przed „reformą” obsługiwało dany teren. To rodzi ogromne
komplikacje. – Lokalni dyspozytorzy i ratownicy medyczni
znali dokładnie topografię terenu, który dotychczas obsługiwali. W naszym województwie
z uwagi na uwarunkowania terenu bardzo często występują

problemy z łącznością radiową
i komórkową. Ponadto w zimie
podczas silnych opadów śniegu występuje nieprzejezdność
części dróg. Nie zawsze zatem
najbliżej zlokalizowana karetka
najszybciej dotrze do poszkodowanego. Problem pojawi się
także, gdy kierowca karetki
nie będzie znał dokładnej sieci
drogowej i lokalnych uwarunkowań. To może prowadzić do
dramatów takich jak na Podhalu – ocenia parlamentarzysta. Poseł Jacek Osuch zapewnia, że po
ubiegłotygodniowych przypadkach ponownie poinformuje Ministerstwo Zdrowia o problemach
w ratownictwie medycznym. –
Jednocześnie proszę iż, gdyby
nasi mieszkańcy mieli podobne
problemy bardzo proszę o pilny
kontakt osobisty lub telefoniczny (32-754-34013) z moim biurem poselskim – zaznacza poseł
Jacek Osuch.

vv Łukasz Kmita
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Wywiad z posłem Andrzejem Dudą, ministrem w Kancelarii śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, doktorem prawa

LISTA WSTYDU RZĄDÓW PO
Przygotował Pan sejmowy raport na temat afery Amber Gold, jakie są jego
główne wnioski i dlaczego ta sprawa tak nagle ucichła w mediach?
Raport przygotowałem razem z posłem Krzysztofem Szczerskim, który stoi na
czele Zespołu Parlamentarnego ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa. Z
raportu płyną dwa wnioski. Po pierwsze, Afera Amber Gold pokazuje, że w Polsce
rządzonej przez PO i Donalda Tuska można łamać prawo i w ten sposób zgromadzić wielki majątek, trzeba tylko mieć dobre układy z władzą. Po drugie, że to co
udało się nam ustalić, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Pozostało mnóstwo
pytań. Przykład pierwszy z brzegu: dlaczego urzędy, począwszy od Ministerstwa
Finansów przez Urzędy Skarbowe, po Urząd Lotnictwa Cywilnego, w wyjątkowy
sposób traktowały firmy Marcina P. Do tej pory nie wiemy, jak to się stało, że
jego firma przez dwa lata nie musiała płacić podatków, nie składała sprawozdań
finansowych, ani deklaracji podatkowych? Co, albo może kto spowodował, że
organy skarbowe nie złapały przedsiębiorcy tak bezczelnie lekceważącego sobie
obowiązki podatkowe? Na pewno bez politycznego wsparcia rządzącej partii taka
firma nie mogłaby funkcjonować. I dlatego sprawa Amber Gold jest tak szalenie
niewygodna dla Donalda Tuska i PO. Tym bardziej, że na jaw wychodzą ciągle
nowe fakty. Okazuje się, że prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku był na skinienie
Tomasza Arabskiego - szefa kancelarii premiera, a sam premier Tusk, choć najpierw
zapewnia, że nie zna tego sędziego, to później na ujawnionych nagraniach widać,
jak wspólnie ogląda z nim mecz na gdańskim stadionie i wymienia uściski. Afera
Amber Gold pokazała, że światek (półświatek) PO w Gdańsku funkcjonuje wg
powiedzenia „ręka rękę myje”. A ponieważ wiele wskazuje na to, że w innych
miastach dzieje się podobnie, PO robi wszystko, żeby nie powstała sejmowa
komisja śledcza, która tę aferę mogłaby wyjaśnić. Dodatkowo, wplątanie się w tę
sprawę syna premiera, tłumaczy, dlaczego media, szczególnie te bliskie rządowi,
starają się omijać ten temat tak daleko jak się tylko da.
Podniesiono nam wiek emerytalny, bezrobocie zmusza miliony Polaków
do emigracji, bardzo szybko wzrasta zadłużenie państwa. Co się stało z
„zieloną wyspą” premiera Tuska?
Zielona wyspa premiera Tuska, to tylko propaganda rządu i wielka maskarada.
PO skorzystała ze wspaniałej koniunktury gospodarczej, którą w dużym stopniu
odziedziczyła po rządzie Prawa i Sprawiedliwości, na czele którego stał premier
Jarosław Kaczyński. To były czasy dyscypliny i odpowiedzialnego podejścia do
finansów państwa. W tamtym okresie wydatki z budżetu podlegały rygorowi
finansów publicznych, bezrobocie szybko spadało, a gospodarka rosła najszybciej
po 89 roku. Rządy Tuska i PO to czas marnotrawienia dorobku Polaków przez
gigantyczne zadłużanie państwa, powiększenie administracji rządowej o ponad
1/3, podnoszenie podatków. To wszystko prowadzi do coraz wyższego bezrobocia.
Dzisiejsza pogarszająca się sytuacja gospodarcza i spadek poziomu życia rodzin
w naszym kraju nie jest jedynie skutkiem międzynarodowego kryzysu, ale przede
wszystkim jest to efekt pięciu lat fatalnych rządów Tuska. A rachunki za złe rządzenie płacą Polacy, bo przecież Tusk i jego ministrowie za nic nie odpowiadają.
A może Polska jest „zieloną wyspą”, ale tylko dla „kolesiów” z PO?

Na pewno na rządach PO i Tuska najbardziej skorzystała grupa polityków i
biznesmenów związanych z tą partią. Bo kto w ciągu ostatnich 5 lat wygrywał
przetargi? Wystarczy przypomnieć choćby sprawę byłego senatora Misiaka,
którego firma korzystała z publicznych pieniędzy, kiedy był parlamentarzystą
Platformy. Słyszymy o aferach związanych z budową Stadionu Narodowego,
gdzie większość podwykonawców musiała ogłosić bankructwo, a tylko firma
należąca do radnego PO z Warszawy ma zapłacone faktury. Niedawno Puls
Biznesu opublikował tzw. „Listę wstydu”, gdzie zamieszczono nazwiska ponad
400 działaczy PO i członków ich rodzin zasiadających w zarządach i radach
nadzorczych spółek skarbu państwa, w agencjach rządowych i przedsiębiorstwach
komunalnych. Wszyscy wymienieni są związani z PO i tylko dlatego zarabiają
wielokrotność średniej krajowej.
Dziennikarze „Rzeczpospolitej” stracili pracę po ujawnieniu informacji o
odkryciu licznych śladów materiałów wybuchowych we wraku prezydenckiego Tu-154M…
To pokazuje jak wygląda obecnie świat polskich mediów. Nie mam żadnych
wątpliwości, że to jest patologia, która potwierdza, że PO, niszcząc niezależne
media, ogranicza demokrację. Pierwszy raz od czasów stanu wojennego podczas
kolegium w redakcji zwolniono dyscyplinarnie z pracy dziennikarzy. Ponadto
złamano zasadę, że wydawcę i redakcję oddziela „chiński mur” tzn. że wydawca
nie ingeruje w treść artykułów. Tutaj wręcz przeciwnie, o 1.30 nad ranem w
dniu opublikowania artykułu Cezarego Gmyza, wydawca najpierw zadzwonił,
a później udał się do rzecznika rządu – ministra Grasia porozmawiać o tekście.
Następnie, po opublikowaniu artykułu, prorządowe media nie są zainteresowane
sprawdzeniem źródeł informacji, tylko skupiają się na ośmieszeniu tezy artykułu
i jej autora. Jeżeli dodamy do tego informację o tym, że lekceważy się opinię
eksperta z USA, który zjawił się w redakcji Rzeczpospolitej i potwierdził, że
urządzenia, którymi dysponowali prokuratorzy musiały wykryć materiały
wybuchowe, to widzimy wyraźnie, jaki wpływ na media, a tym samym na opinię
publiczną, ma rządząca PO.
Pracował Pan ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim i znał Pan wiele osób
spośród ofiar katastrofy smoleńskiej. Jak odbiera Pan ostatnie wiadomości
o fałszowaniu sekcji zwłok oraz o tragicznej śmierci chorążego Remigiusza
Musia - kluczowego świadka w śledztwie?
W tragedii smoleńskiej, wraz z Panem Prezydentem i jego Małżonką, zginęli moi
przyjaciele z Kancelarii Prezydenta i wielu zasłużonych ludzi, których darzyłem
szacunkiem. Dlatego jestem zaangażowany w sprawę wyjaśniania przyczyn tragedii
smoleńskiej, nie tylko od strony formalnej – jako członek zespołu parlamentarnego,
ale także, osobiście i emocjonalnie. Na fakt fałszowania dokumentacji sekcji zwłok
przez Rosjan od bardzo dawna wskazywała Pani mec. Małgorzata Wasserman,
córka śp. Zbigniewa Wassermana. To jej starania spowodowały, że doszło do
pierwszej ekshumacji. Ponieważ protokoły, które wysłali do polskiej prokuratury
Rosjanie, nie zgadzały się z polską dokumentacją medyczną. Niestety, dopiero
po ponad 2 latach od tamtych wydarzeń wychodzi na jaw, że doszło do zamiany

przynajmniej 6 ciał. I nad tymi faktami
uczciwy człowiek nie może przejść obojętnie, bo skrzywdzono rodziny ofiar i nie
dopełniono ważnych spraw państwowych.
Za ten skandal odpowiada rząd Tuska i
jego ministrowie, którzy byli obecni w
Moskwie – Ewa Kopacz i Tomasz Arabski.
Teraz już wiemy, że nie było żadnego nadzoru nad tym jak Rosjanie składali ciała do
trumien. Gdzie byli przedstawiciele rządu?
Gdzie była ówczesna Minister Zdrowia
Ewa Kopacz? Gdzie był szef Kancelarii
Premiera Arabski? Czym oni się tam zajmowali? Niestety, na te pytania nie
uzyskaliśmy do tej pory odpowiedzi. A mówiono wcześniej, że „państwo zdało
egzamin“. Przecież to oczywiste kłamstwo. Uważam, że trzeba rozumieć co to
znaczy być konstytucyjnym ministrem i jaka jest związana z tym odpowiedzialność. W rządzie Tuska tej odpowiedzialności nie ponosi nikt - minister Arabski
jest nadal szefem kancelarii premiera, a była minister zdrowia Ewa Kopacz
uzyskała tak naprawdę awans, jest dzisiaj Marszałkiem Sejmu. Tragiczna śmierć
chor. Remigiusza Musia, to kolejne w Polsce samobójstwo, które wzbudza wiele
wątpliwości. Ja wątpię w to, czy ta śmierć była przypadkowa i niestety nie ufam
twierdzeniom prokuratury, że było to z pewnością samobójstwo. Proszę pamiętać,
że to był kluczowy świadek w śledztwie, który podawał zupełnie inne informacje
niż te, które słyszeliśmy od Komisji Millera i od Rosjan.
Czy są jakieś szanse na niezależne, uczciwe śledztwo w sprawie Katastrofy
Smoleńskiej?
Nie mam żadnych wątpliwości, że śledztwo prowadzone przez Rosjan nie jest ani
niezależne, ani uczciwe. To pokazują chociażby dokumenty przesłane do Polski,
które są ewidentnie sfałszowane. Jedyne na co można liczyć, to na powołanie
Międzynarodowej Komisji, za którą opowiada się już 63% Polaków. Donald Tusk,
nie odpowiada na wielokrotnie już zadane w Sejmie pytanie, dlaczego śledztwo
smoleńskie prowadzone jest w oparciu o załącznik do konwencji chicagowskiej,
która dotyczy lotów cywilnych. Przecież wszyscy wiedzą, że to był lot wojskowy,
samolotem Polskich Sił Zbrojnych prowadzonym przez doświadczonych wojskowych pilotów. W Polsce śledztwo prowadzi prokuratura wojskowa, a Donald
Tusk z Władimirem Putinem ustalił, że był to lot cywilny. To chyba dla każdego
myślącego człowieka jest oczywisty absurd. Po drugie jeżeli jesteśmy członkiem
NATO, wysyłamy naszych żołnierzy na misje wojskowe w ramach członkostwa
w NATO, to dlaczego w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z takim państwem
jakim jest Rosja, rząd nie poprosił o pomoc sojuszu Północno-Atlantyckiego?
Mam nadzieję, że nadejdzie dzień, kiedy padną odpowiedzi i zostanie wreszcie
ujawniona prawda.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał Robert Rusinek

PORADY PRAWNE

FELIETON

Jednym z uprawnień rodzicielskich jest urlop ojcowski. Przysługuje on,
zgodnie z art.1823 § 1 kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94
z późn. zm.) pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12.
miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia
się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do
ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej
niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Nasze miasto, jako ważny punkt na politycznej mapie rządzącej Platformy Obywatelskiej, powinno mieć wśród jej lokalnych
polityków ludzi poważnych, konsekwentnych oraz w każdym
wypadku przewidywalnych.

URLOP OJCOWSKI ZASKAKUJĄCA NIEOBECNOŚĆ

Urlopu ojcowskiego udziela się na
pisemny wniosek pracownika-ojca
wychowującego dziecko, złożony
w terminie nie krótszym niż 7 dni
przed rozpoczęciem korzystania
z urlopu. Pracodawca jest związany
wnioskiem pracownika.
Prawo do urlopu ojcowskiego,
a właściwie świadczenia za okres
tego urlopu, przysługują nie tylko pracownikom. Może z niego
skorzystać również m.in. przedsiębiorca, pod warunkiem jednak,
że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
Wniosek o urlop ojcowski powinien określać termin, w jakim pracownik zamierza korzystać z tego
urlopu oraz dane dziecka, na które
ma być udzielony urlop tj. imię
i nazwisko oraz datę urodzenia.
Ponadto należy do niego załączyć
skrócony akt urodzenia dziecka
oraz złożyć oświadczenie o jego
wychowywaniu. Jeżeli urlop ma
być udzielony na dziecko adopcyjne, dołącza się także prawomocne postanowienie orzekające
przysposobienie.
Skorzystanie przez ojca dziecka z omawianego urlopu nie jest
ograniczone innymi czynnikami.
Oznacza to, że nawet jeżeli matka
dziecka nie pracuje albo korzysta
w tym czasie z urlopu wychowaw-

czego, to i tak pracownik ma prawo
do tego urlopu. Jednak, co istotne, jeżeli pracownik zatrudniony
u kilku pracodawców skorzysta
z urlopu ojcowskiego tylko u jednego z nich, to nie będzie mógł
skorzystać z urlopu ojcowskiego
i zasiłku macierzyńskiego w terminie późniejszym u pozostałych
pracodawców.
Przy udzielaniu urlopu ojcowskiego tydzień odpowiada 7 dniom
kalendarzowym (art. 1823 § 3 k.p.),
dlatego 2 tygodnie tego urlopu będą
odpowiadały 14 kolejnym dniom
kalendarzowym.
Przepisy kodeksu pracy, w szczególności art. 1823 K.p. dotyczący
urlopu ojcowskiego, nie przewidują
możliwości dzielenia tego urlopu na
części ani udzielania go w dniach.
Jest on zatem niepodzielny i przysługuje w pełnym wymiarze 2 tygodni.
W ostatnim czasie do Sejmu
wpłynął poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na
celu wydłużenie wymiaru urlopu
ojcowskiego z obowiązujących
obecnie 2 do 8 tygodni.
Zgodnie z projektem pracownik-ojciec będzie miał prawo do urlopu
ojcowskiego nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 2. roku życia
albo do upływu 24 miesięcy od dnia

uprawomocnienia się postanowienia
orzekającego przysposobienie i nie
dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego,
nie dłużej niż do ukończenia przez
nie 10. roku życia.
Urlop ojcowski będzie mógł być
podzielony na dwie części, przy
czym jedna nie będzie mogła być
krótsza niż 2 tygodnie (czternaście
dni kalendarzowych niezależnie
od przypadających w tym czasie innych dni wolnych od pracy
i świąt).
Istotną różnicą pomiędzy projektowaną regulacją a obowiązującym
stanem prawnym jest to, że urlop
ojcowski nie będzie mógł być wykorzystywany w tym samym czasie, co
urlop macierzyński.
Wprowadzenie wydłużonego urlopu ojcowskiego, ma ułatwić matce
dziecka wcześniejszy powrót do pracy
przy jednoczesnym umacnianiu więzi rodzicielskich dziecka z drugim
rodzicem.
Zmiany te, zgodnie z założeniami
projektu, mają wejść w życie z dniem
1 stycznia 2013 roku.

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.

Niestety, co do tych wymienionych przymiotów można
mieć uzasadnione wątpliwości, jeśli się weźmie pod uwagę
ich niezrozumiałą absencję na
zorganizowanej nie tak dawno
w Olkuszu demonstracji w obronie telewizji TRWAM. Po wiosennym uchwaleniu przez Radę
Miejską głosami wszystkich
obecnych samorządowców PO
rezolucji potępiającej instytucje rządowe za nieprzyznanie
księdzu Rydzykowi multipleksowej koncesji, należało się spodziewać na październikowym
marszu bardzo silnej reprezentacji lokalnych ogniw partii
Donalda Tuska. Od jakiegoś
czasu krążą po mieście plotki
o wizycie premiera, stąd pojawiła się nadzieja, iż miejscowi
działacze zrobią wielką przyjemność księdzu dyrektorowi
i zgrają termin przyjazdu szefa
rządu z dniem planowanej manifestacji. Jestem przekonany, iż
dostojny gość byłby zbudowany
nie tylko koncyliacyjną postawą
własnych samorządowców, ale
i treścią mów wygłaszanych na
jego temat w czasie pierwszej,
politycznej części marszu. Po
ich wysłuchaniu przewodniczącemu PO nie pozostałoby by nic
innego jak podzielić bojowy
nastrój zebranych i korzystając

z obecności „Kapeli znad Baryczy” zaintonowć słowa znanej
rewolucyjnej pieśni „Wyklęty powstań ludu ziemi”. Cóż
bowiem innego miałby uczynić
Pan Premier po oklaskiwaniu
różnych patriotycznych i wolnościowych narracji, których
kwintesencję zawarł w swej
mowie jeden z olkuskich duszpasterzy przekonywując o istnieniu w naszym kraju prześladowań religijnych dotykających
„dziesiątki milionów Polaków”.
Dziwić musi tolerowanie opisywanego stanu rzeczy przez
szefa rządu, który podróżując
po bogatym, wolnym i cywilizowanym świecie powinien
brać przykład z organizacji tamtejszej przestrzeni medialnej,

w której z pewnością dominują
stacje utworzone na podobieństwo telewizji TRWAM i Radia
Maryja. To przecież na znanym
Panu Tuskowi zachodzie biskupi
pouczają parlamentarzystów jak
mają głosować, a fotografia czy
migawka filmowa w towarzystwie osoby podobnej toruńskiemu redemptoryście jest
przepustką do wielkiej kariery
politycznej. Szkoda więc, że premiera zabrakło na wolnościowym marszu, miałby bowiem
okazję nie tylko do wytłumaczenia się ze swego postępowania, ale również do znacznego
obniżenia średniej wieku jego
uczestników.
vv dr Rober Herzyk

Było by to logicznym uzupełnieniem wcześniejszej postawy
u źródeł której leżało przekonanie o niedemokratycznym,totalitarnym i antykatolickim
charakterze dzisiejszej władzy.
Trzeba przyznać że jako potencjalni sympatycy takich poglądów mieliby szerokie pole do
popisu w pierwszej, politycznej
części zgromadzenia..
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Artroskopię stawu barkowego nową wykonywaną
procedurą w Nowym Szpitalu w Olkuszu
Zabiegi artroskopii barku w województwie małopolskim przeprowadza tylko
kilka szpitali. Oddział Urazowo-Ortopedyczny Nowego Szpitala w Olkuszu
posiadający wykwalifikowaną kadrę medyczną pod kierownictwem Ordynatora Krzysztofa Dziurowicza dołączył do tej kameralnej grupy.
Zabieg ten polega na wziernikowaniu stawu ramiennego. W metodzie tej używany jest specjalistyczny
sprzęt pozwalający na wykonanie operacji przez
niewielkie, kosmetyczne nacięcia skóry.
Lekarz specjalista z dziedziny ortopedii i traumatologii ruchu podczas zabiegu obserwuje obraz wnętrza
stawu na monitorze używając specjalistycznych
narzędzi, może naprawić uszkodzenie - usunąć
źródło dolegliwości. Czasem konieczne jest użycie
implantów przytrzymujących uszkodzone tkanki.
Najczęściej artroskopię barku wykonuje się z powodu niestabilności stawu ramiennego, zespołu cieśni
podbarkowej lub uszkodzenia ścięgien rotatorów.
Zaletami operacji artroskopowych jest:
• szeroki zakres zastosowań,
• szybsza rekonwalescencja (w przeciwieństwie
do tradycyjnych operacji),
• brak szpecącej blizny,
• szybsze i dokładniejsze rozpoznanie
zmian patologicznych,

Poza zabiegami artroskopii Oddział Urazowo-Ortopedyczny Nowego Szpitala w Olkuszu specjalizuje
się w:
• operacyjnym leczeniu złamań kości długich ze
szczególnym uwzględnieniem pierwotnej endoprotezoplastyki bipolarnej w złamaniach szyjki
kości udowej
• leczeniu operacyjnym z zastosowaniem dynamicznych zespoleń biodrowych (DHS, DSB)
i kolanowych (DCS), gwoździ śródszpikowych,
płyt blokowanych LCP, techniki A.O.
• zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, w tym zabiegi rewizyjne,
artroskopie stawu kolanowego i skokowego
• zabiegach z zakresu chirurgii ręki
• zabiegach korekcyjnych nabytych zniekształceń
stóp u dorosłych

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 13 50, fax: 32 758 13 50 • agorka@nowyszpital.pl • www.olkusz.nowyszpital.pl

ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649

Zapraszamy
do współpracy!
Wszystko czego potrzebujesz
pod jednym dachem
•
Sprzedaż stacjonarna
•
Sprzedaż z dowozem
na telefon

Już jesteśmy
w Olkuszu!!!
czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00
sobota:
od 5:00 do 10:00

DOSTAWCA:
wędlin, mięsa, drobiu,
nabiału, warzyw
i art. spożywczych

Reklamy
FELIETON

Z OPTYMIZMEM W PRZYSZŁOŚĆ

PACZÓŁTOWICE

UWAGA!!! UWAGA!!!

W niemal każdym felietonie ktoś na coś narzeka, coś krytykuje, przed czymś przestrzega. Wynika to zapewne z faktu, że łatwiej jest ganić, niż chwalić – nic w tym
dziwnego, gdyż ludzie, zwłaszcza w Polsce, niezbyt przychylnie nastawieni są do
innych i w każdym działaniu, bądź zaniechaniu skłonni są wynajdywać same negatywy. Dlatego dziś niewielka doza optymizmu.

STAJNIA W PACZÓŁTOWICACH UZALEŻNIA

Olkusz był niegdyś jedną z Pereł RP,
o palmę pierwszeństwa walczył nawet
z grodem Kraka, ale to zamierzchłe
czasy, dziś po tej dawnej świetności niewiele zostało. Promyczkiem
nadziei zdaje się być restaurowany
właśnie Rynek. Niegdyś jeden z największych w Polsce ma szansę znów
przyciągnąć wzrok. Nie wielu sądziło
że coś dobrego z tego wyjdzie. Jednak staraniem wielu osób olkuski
rynek nabiera pięknych kształtów.
Odsłonięte mury dawnego ratusza
i wieży ciśnień z pewnością podniosą
atrakcyjność centrum naszego miasta.
Niektórzy mieszkańcy narzekają na
zbyt dużą ilość betonu, porównując
przyszły rynek do betonowego lotniska, nie podoba się to, że po deszczu
na płytach robią się kałuże itp. Cóż,
trudno zadowolić wszystkich, nie zdarzyło się chyba jeszcze, żeby każdy był
w jednakowym stopniu usatysfakcjonowany. Chociaż osobiście jestem za
jak najdokładniejszym odzwierciedleniem tego, jak centrum wyglądało
w okresie największej świetności, to
nawet ja przyznam, że wolę betonowe płyty, niż udeptaną ziemię, która
po deszczu zmienia się w błoto. Ale
każdy ma prawo do własnego zdania, na tym w końcu polega piękno
demokracji.

Najstarszym zabytkiem tego urokliwego miejsca jest kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowano na
pocz. XVI wieku (ok. 1510-1535 r.).
W jego podwojach zobaczyć możemy pachnące gotykiem perły sztuki
sakralnej, w tym otoczony miejscowym kultem, gotycki obraz, Matki
Bożej Paczółtowskiej.

W Olkuszu, podobnie jak w wielu
innych wiekowych miastach, gdzie
by nie zaczęło się kopać tam na
pewno coś się znajdzie – zwłaszcza

jeśli inwestycje z użyciem
szpadla robi się w bliskim
sąsiedztwie Rynku. Nic
dziwnego, że niektórzy
wykonawcy wolą nie
stawać nawet do przetargów, gdyż co rusz prace
muszą być wstrzymywane
z powodu archeologicznych odkryć. Tak, tak nie
tylko egipska Dolina Królów skrywa skarby. Każde
miasto które ma więcej
niż 100 lat kryje w swoich
wnętrzach cuda, o których
wielu nawet się nie śniło. Olkusz
nie jest tu wyjątkiem. Od lat inwestycje w obrębie Rynku natrafiały
na różnego rodzaju przeszkody, co
rusz interweniować musiał konserwator zabytków, każdy wykop
ujawniał ślady dawnej świetności
miasta i oburzenie kiedy te cuda
na powrót były oddawane ziemi.

Miejmy nadzieję, że odsłonięcie murów ratusza, to pierwszy
krok w kierunku odkrywania niezaprzeczalnych skarbów dawnego
Olkusza.

Być może za kilka lat, kiedy ratuszowy skarbiec nie będzie świecił
takimi pustkami ktoś zdecyduje
nawet, aby odrestaurować i oddać
do dyspozycji mieszkańców i turystów stare zabytkowe piwnice,
które, jak głosi plotka, doprowadzić mogą nawet pod rabsztyński
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zamek. Czy nie było by wspaniale
poczuć atmosferę minionych epok,
zagłębić się w romantyczną otchłań
oświetlonych pochodniami tuneli,
cofnąć się w czasie i wczuć w historię naszych przodków, którzy przed
wiekami przeżywali tam swoje
własne radości, smutki, a może
dramaty?.
Idąc dalej, z optymizmem patrząc
w przyszłość zaryzykujmy marzenie, że kiedyś aczkolwiek w nieodległej przyszłości zobaczymy rzesze
turystów, którzy z wypiekami na
twarzy będą prawić o tym, jakie to
wspaniałe miejsce ten Olkusz, ile
ma do zaoferowania i jaką wspaniałą przygodę zapewnia wszystkim,
którzy tu przyjadą...

vv Izabela Szatyn
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

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. 032 754 77 40-42
fax. 032 754 79 79
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15 km od Olkusza, jadąc drogą w kierunku Czernej lub Krakowa, znajduje się położona na szlaku architektury drewnianej, miejscowość
Paczółtowice o której pierwsze wzmianki datowane są na 1335 r.

Ale nie tylko miłośnicy zamierzchłej przeszłości powinni się tam
zatrzymać. W Paczółtowicach dzięki zaangażowaniu ludzi obdarzonych Pasją, historia pisze się nadal.
Albo mówiąc po prostu, krzesana
jest końskimi kopytami.

W 2003 roku wpisała się przyjazną barwą w pejzaż wsi, Stadnina
Koni, która uczyniła z małej zapomnianej miejscowości, prawdziwe
centrum Małopolskiej hippiki.
Wychowując w miłości do koni,
całą rzeszę dzieci i młodzieży,
miejsce to tętni życiem od rana
do wieczora przez 365 dni w roku.
Pokazuje, niemal namacalnie, że
młodzi ludzie potrzebują jedynie wzorca, żeby wydostać się
na świeże powietrze z pętli gier,
smartfonów i internetu.
A wzorców tutaj nie brakuje.
Profesjonalni trenerzy, wychowanie w odpowiedzialności za
siebie i drużynę oraz powierzone
zwierzęta.

Zajęcia, treningi, zawody, obozy
w siodle. Coroczna wigilia w stajni
pośród zwierząt. Wieczorne ogniska i spotkania, sprawiają, że miejsce to otoczone jest aurą niczym
niezmąconej harmonii.

Jeśli zastanawiacie się, gdzie spędzić następny weekend, odpowiedź
jest prosta a ryzyko tylko jedno:
Stajnia w Paczółtowicach uzależnia.

vv Krzysztof Augustowski

WEŹ CHWILÓWKĘ

NA ANDRZEJKI
CHWILÓWKA do 1000 zł
KREDYT 2000 zł bez BIK
KREDYTY ODDŁUŻENIOWE
1
3
4
6
2
5
7

POZIOMO:
1. Dwutygodniowy w wakacje
2. Trójkołowy dla dziecka
3. Staroć, śmieć
4. W piórniku ucznia
5. Drogowy
6. Może być policyjna
7. Do zamiatania

Dla pierwszych siedmiu osób które
zadzwonią, bądź przyjdą do biura
z hasłem z krzyżówki czekaja podwójne
zaproszenia na zabawę w Klubie Galaktyka
w miejscowości Laski.

WOLBROM, ul. Krakowska 44
tel. (32) 611 08 34, kom. 698 686 482
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Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

INFORMUJEMY

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 nowo planowaną nadbudową w latach 2013/2014
w wyniku adaptacji poddasza powstanie osiem nowych lokali mieszkalnych
o powierzchni od około 44 m2 do 115 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń
na etapie realizacji inwestycji. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

OLKUSZ

KĄCIK KOLEKCJONERA Requiem podbiło serca melomanów
Święto Beaujolais Nouveau
W trzeci czwartek listopada na całym
świecie obchodzi się święto francuskiego
młodego wina z regionu Beaujolais. W tym
roku wypadało 15 listopada. Przez przypadek znalazłem się w Paryżu w dzielnicy
Montmartre właśnie w tym dniu.
Montmartre – XVIII historyczna dzielnica położona na wzgórzu o tej samej nazwie. Stara zabudowa o odmiennym charakterze niż całe miasto.
Już w połowie XIX wieku Montmartre stał się
ulubionym miejscem artystycznej cyganerii. Była
to dzielnica rozrywkowa i główna siedziba bohemy artystycznej. Obecnie jest niemal całkowicie
opanowana przez przemysł turystyczne, choć
mimo to zachowała swój rozrywkowy i wesoły artystyczny charakter. Główne atrakcje turystyczne to: Winne
Dożynki Montmartre, które przyciągają co roku 350.000 tysięcy osób, Place du Tertre – gdzie wielu artystów
malarzy dla zabawy i pieniędzy maluje portrety turystów, kolejka linowa, zabytkowy cmentarz Montmartre,
eklektyczna bazylika Sacre Coeur. Na Montmartre urodziło się wielu sławnych ludzi m.in. aktor Jean Gabin,
malarz Maurice Utrillo. Wielu sławnych ludzi mieszkało w tej dzielnicy Paryża: Fryderyk Chopin, piosenkarka
Dalida, malarz Edgar Degas, malarz Vincent van Gogh mieszkał razem z bratem Theo na rue Lepic 54, La
Goulue tancerka Moulin Rouge, Wacław Niżyński, Pablo Picasso, Auguste Renoir, Henri Toulouse-Lautrec,
malarka Suzanne Valadon i wielu innych. Najważniejszy z lokali rozrywkowych to Moulin Rouge. Tuż przed
I wojną światową większość artystów przeniosła się do dzielnicy Montparnasse (o tym kiedy indziej).
Wracając do święta wina, to globalnie istnieje ono od 1985 roku. Co roku, w trzeci czwartek listopada otwiera
się tysiące butelek aby cieszyć się owocowo-kwaskowym lekkim aromatem czerwonego młodego wina.
Beaujolais Noveau zawsze jest wypuszczane na rynek minutę po północy w trzeci czwartek listopada. W tym
roku około 65 milionów butelek zostanie rozesłanych na cały świat. Wszystkie winogrona do tego wina muszą
być zbierane ręcznie. Jedyny szczep winogron z którego może powstać to wino to Gamay.
Wino wypuszczone w listopadzie powinno być wypite najpóźniej do maja przyszłego roku. Powinno być pite
dużymi łykami, najlepiej w licznym towarzystwie i dla podkreślenia dobrego nastroju. Wino to ma zarówno
swoich zwolenników jak i przeciwników. Wino Beuajolais Noveau jest majstersztykiem marketingu. Dzięki temu,
że ludzie wiedzą, że w danym momencie na całym świecie miliony innych osób pije ten sam trunek tworzy
się między nimi wspólnota na poziomie emocjonalnym. Mniej ważna jest jakość wina, niż czas który spędza
się pijąc to wiino przypominające smakiem nasze J-23. Ale zamiast pamiętać jakie ono marne jakościowo,
może lepiej po prostu cieszyć się tegorocznym Beaujolais Nouveau, w miłej, ciepłej, wielojęzycznej atmosferze. Mnie się to udało – w miłym towarzystwie, na wzgórzu Montmartre, przy stoliku na świeżym powietrzu
w restauracji Le Saint Jean, przy akompaniamencie starych francuskich piosenek w wykonaniu przecudnego
tria (wokalistka, akordeon, trąbka), piłem wino z tegorocznych zbiorów, zagryzająć serami i wędlinami tradycyjnymi. Wieczór, który zapewne zapadnie w pamięci na długie lata. Nieporównywalny z niczym innym. Po
prostu święto Beaujolais Noveau.
Krótkie podsumowanie: czy chciałbym tam być w przyszłym roku – odpowiedź: będę.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

Niedzielny koncert Chóru i Orkiestry z Bazyliki OO. Cystersów w Krakowie-Mogile zorganizowany przez Rycerzy Kolumba w parafii św. Maksymiliana
M. Kolbego w Olkuszu można uznać za wyjątkowo udany. Zgromadzona
w świątyni publiczność długo oklaskiwała występ krakowskich artystów.
Do parafii św. Maksymiliana M.
Kolbego w Olkuszu w niedzielny
wieczór przyjechali melomani
muzyki Wolfganga Amadeusza
Mozarta z terenu niemal całej diecezji. Na zaproszenie organizatorów w koncercie wzięła również
udział delegacja Rycerzy Kolumba
ze Sławkowa wraz ze swoim opiekunem - Księdzem Proboszczem
Wojciechem Kowalskim, który
jednocześnie pełni funkcję diecezjalnego kapelana Rycerzy.
Słowo wstępne przed koncertem przybliżające zarówno postać
samego autora jak i to dzieło
wygłosił Wielki Rycerz Olku-

skiej Rady Jerzy
Zembura. Chwile
potem zgromadzeni mogli usłyszeć wspaniale
wykonane „Requiem d-moll” – czyli mszę żałobną,
ostatnie dzieło
Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Jak przyznają artyści, do występu w Olkuszu artyści przygotowywali się kilka tygodni, ćwicząc
wspólnie nawet po kilka godzin
dziennie. Kolejny występ muzyków pod kierownictwem dyr. Sta-

nisława Kowalczyka planowany
jest w Olkuszu na styczeń 2013
rok. Wtedy to artyści wykonają
kilkanaście najpiękniejszych polskich kolęd. Już teraz serdecznie
zapraszamy.
vv Łukasz Kmita

OLKUSZ

ŚWIĘTO EMERYTÓW
I RENCISTÓW W KOLE „PAKUSKA”
Jak co roku hucznie obchodzili swoje święto emeryci i renciści
zrzeszeni w kole na Pakusce.
W sobotę 20 października
sala klubu „ Przyjaźń” tętniła
życiem jak mało kiedy. Trudno
się dziwić, gdyż zostały spełnione wszystkie warunki wyśmienitej zabawy. Wyborne jedzenie,
dobra muzyka, a przede wszystkim wszechogarniająca serdeczność i uprzejmość, dzięki czemu
od razu można było poznać, iż
spotykają się tutaj od lat starzy

przyjaciele. Jak co roku nie sposób pominąć osoby przewodniczącej Pani Grażyny Maślanki
kierującej pracą zarządu koła,
za sprawą którego odbywają
się tak ciekawe imprezy. Okolicznościowe zabawy to tylko
niewielki wycinek aktywności
pakuskiej organizacji. Dochodzi
do tego niezliczona ilość wycieczek, spotkań i innych miłych

uroczystości.
A to wszystko robione przez
ludzi z zupełnie bezinteresowną,
rzadko dziś spotykaną społecznikowską pasją, którzy solidnie
pracują na to, aby maksyma, iż
życie zaczyna się dopiero na
emeryturze, przybrało zupełnie
realne treści.
vv dr Robert Herzyk
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FELIETON

KOMU PRZESZKADZAŁ MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI?

11 listopada b.r. w Warszawie odbył się Marsz Niepodległości zorganizowany przez środowiska patriotyczno-narodowe
m.in. Młodzież Wszechpolską, ONR i kluby „Gazety Polskiej” pod honorowym patronatem Związku Żołnierzy NSZ. Według
organizatorów uczestniczyło w nim około 100 tys. osób. Była to największa patriotyczna manifestacja z okazji Święta Niepodległości w powojennej Polsce. W Marszu uczestniczyło wielu kombatantów, jednak zdecydowaną większość stanowili
młodzi ludzie - zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.
Marsz przebiegał w spokoju do czasu, kiedy grupa zamaskowanych
mężczyzn zaczęła atakować uczestników oraz policjantów; napastnicy
rzucali kamieniami, kostkami brukowymi, butelkami oraz koszami na
śmieci, odpalali petardy i race. Wówczas policyjne kordony wstrzymały przemarsz powodując rozdzielenie pochodu na dwie części.
Powstał chaos, co sprzyjało dalszym prowokacjom. Według relacji
świadków policja otworzyła zmasowany ogień do tłumu nie patrząc
w kogo trafią gumowe kule. Prowokatorzy podczas zajść poruszali
się między uczestnikami marszu, wśród których było wiele rodzin
z dziećmi, służących awanturnikom za żywe tarcze.
Kto tak naprawdę prowokował podczas Marszu Niepodległości?
Witold Tumanowicz - prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości
nie ma wątpliwości -…widać było jak zamaskowani policjanci z
pałkami teleskopowymi wychodząc zza kordonu wmieszali się
w tłum i zaczęli rzucać racami, podburzając tłum, który jednak
nie dał się sprowokować…
Podobne zdanie ma wielu naocznych świadków. Policja zaprzecza tym
zarzutom, równocześnie przyznając, że za zwartymi oddziałami były
specjalne grupy do zatrzymywania najbardziej agresywnych chuliganów.
Byli to nie umundurowani antyterroryści, którzy mają na swoim wyposażeniu kominiarki, i to prawdopodobnie o nich jako o prowokatorach
mówili uczestnicy marszu.

Według politologa Marcina Palade zachowanie policji było co najmniej dwuznaczne -…byłem świadkiem sytuacji, w której dwóch
– trzech, nie wiem, czy funkcjonariuszy rzucało kamieniami w
policję, powtórzyli ten manewr, po czym te osoby bezpiecznie
przeszły za kordon policji. Tym osobom rzucającym kamieniami
w policjantów nic się nie stało. Oni byli chronieni przez policję
w kordonie…

Marcin Piłka z Prawicy Rzeczpospolitej mówił wprost – …zadyma
była potrzebna po to, żeby nagrać obrazki z tej zadymy, a kiedy
to już zostało spełnione, pozwolono na to, żeby marsz ruszył i w
spokoju doszedł do pomnika Dmowskiego…

Doktor Krzysztof Kawęcki, uczestnik marszu –…być może ośrodki
władzy swój cel wypełniły przy pomocy policji. Tym celem było
to, żeby pokazać te burdy, żeby później w stacjach typu TVN i
innych, pokazać taki właśnie obraz Marszu Niepodległości. A
być może w przyszłym roku, kiedy wejdzie prezydencka ustawa
o zgromadzeniach, nie będziemy mogli zorganizować Marszu…

Według relacji świadków policja podczas zajść użyła petard hukowych, takich samych jakimi posługują się antyterroryści i jednostki
specjalne, użyto również pałek, broni gładkolufowej i gazów łzawiących, w gotowości czekały „armatki wodne”.

OLKUSZ

MNIEJ POCIĄGÓW OD GRUDNIA
Od 9 grudnia pasażerów korzystających z usług kolei czeka niemiła niespodzianka. PKP Polskie Linie
Kolejowe opublikowały nowy rozkład jazdy pociagów. Wynika z niego, że w stosunku do tegorocznego rozkładu jedna trzecia połączeń przejeżdżających przez powiat olkuski będzie zlikwidowana.
Pasażerowie z powiatu olkuskiego od grudnia z pewnością nie
będą zadowoleni.
W rozkładzie ubędzie pociągów,
zaś te jadące w kierunku Śląska
będą kończyć bieg na stacji Sławków. Tam podróżnych czeka przesiadka do autobusów Kolejowej
Komunikacji Autobusowej. Co
prawda ze Sławkowa kursować
będą pociągi Kolei Śląskich do
Sosnowca Głównego, jednak
żaden z nich nie został dogodnie skomunikowany z pociągami
przyjeżdżającymi z Sędziszowa
(Olkusza). – Trudno nie odnieść
wrażenia, że przewoźnicy celowo
nie chcieli się dogadać. Pociąg

spółki Przewozy Regionalne
z Sędziszowa do Sławkowa przyjeżdża o godz. 6.44, zaś skład
Kolei Śląskich ze Sławkowa do
Sosnowca Gł. wyrusza 5 minut
wcześniej tj. o godz. 6.39. To
absurd. Tymczasem porannymi
pociągami podróżowało sporo
podróżnych udających się m.in.
do pracy na Śląsku. Ten przykład
chyba najdobitniej pokazuje, że
nie było woli współpracy ze strony przewoźników przy ustalaniu
rozkładu jazdy. Pytanie pozostaje otwarte, dlaczego w wojnie
pomiędzy kolejowymi spółkami
najwięcej traci pasażer – komentuje poseł Jacek Osuch. Parlamentarzysta przekonuje, że w przy-

szłości podobne dalsze działania
kolejowych spółek spowodują, że
pasażerowie odwrócą się od pociągów. To przełoży się na całkowitą
likwidacje połączeń kolejowych
w rejonie Olkusza.
Od grudnia zmniejszy się także
liczba połączeń zarówno w kierunku Sędziszowa jak i Śląska.
W porównaniu do obecnie obowiązującego rozkładu zlikwidowanych zostanie jedna trzecia
połączeń. Dziś ostatni pociąg
z Olkusza w kierunku Sędziszowa odjeżdżał o godz. 21.26. Od
9 grudnia ostatni skład w tym
kierunku odjedzie dwie godziny
wcześniej tj. o 19.10. Do Sław-

kowa ostatni kurs przewidziano
na 16.59.
Wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy z olkuskiego dworca
wyruszy zaledwie 6 pociągów
w kierunku woj. świętokrzyskiego
i tyle samo w kierunku Sławkowa.
Jedno połączenie będzie kursowało tylko od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych. - To
najgorszy rozkład jazdy w historii
linii kolejowej 62 – dodaje poseł
Jacek Osuch.
Poniżej publikujemy rozkład
jazdy przedstawiony przez PKP
PLK.
vv Łukasz Kmita

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW SPÓŁKI PRZEWOZY REGIONALNE ZE STACJI OLKUSZ
Obowiązuje od 9 XII 2012 do 9 II 2013

Sławków
Sędziszów

5:07 ; 6,21D ; 7:48 ; 10:53 ; 13:48 ; 16:59
7:16D ; 8:52K : 12:59K ; 14:57 ; 16:35 : 19:10

POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
Włamanie w Bukownie
Policjanci z Bukowna zatrzymali sześć osób, które zamieszane są w kradzież
z włamaniem w Miejskim Centrum Kultury w Bukownie oraz ukrycie skradzionych laptopów. Włamywacze skradli komputery za około 10.000 złotych.
31.10 do Komisariatu Policji w Bukownie wpłynęło zgłoszenie o włamaniu mającym miejsce w MCK w Bukownie. Sprawcy, włamali się do szafy znajdującej się
w jednym z pomieszczeń i ukradli 5 laptopów o łącznej wartości około 10 tys. zł.
W wyniku działań podjętych przez policję, kilka godzin później zatrzymano dwóch
19-letnich, podejrzewanych mężczyzn. Policjanci odzyskali dwa z pięciu skradzionych komputerów. Następnie pomiędzy 1 a 4 listopada zatrzymano 3 mężczyzn i kobietę, którzy pomagali w ukryciu skradzionych laptopów. Wszystkim
przedstawiono zarzuty: dwóm 19-latkom zarzut kradzieży z włamaniem, pozostałym zarzut paserstwa, za który 5 najbliższych lat mogą spędzić w więzieniu.
Wszyscy zatrzymani są mieszkańcami Bukowna.

Oznaczenie:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni świątecznych
K- kursuje do Kielc

SPRZEDAM AUDI A6 C6 QUATRO 2.7 TDI
(możliwa zamiana na mniejszy)

ROK PRODUKCJI 2007. Kosztował 270 000. BARDZO BOGATE WYPOSAŻENIE + DODATKI
KUPIONY U DEALERA W POLSCE, SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE AUDI, BEZWYPADKOWY,
STAN TECHNICZNY I WIZUALNY PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok 70 000 zł

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. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

Wypadek w Braciejówce
5 listopada w Braciejówce, 22-letni sosnowiczanin kierujący Lancią, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca, z obrażeniami głowy, został przewieziony do olkuskiego szpitala.

vv Robert Rusinek
biurorusinek@interia.pl

Czas na wzrok
zachowaj ostrość
wzroku po 40+
Nadeszła era okularów, które spełniają nie
tylko cele lecznicze, ale stały się także biżuterią.
Nawet osoby z poprawnym wzrokiem zakładają
okulary, by zmienić swój image. Współczesny
optyk łączy w sobie okulistę ze stylistą i musi
znać się na najnowszych trendach i sprawić
by klienci wychodzili odmienieni.
Uważam, że można połączyć
doskonałą jakość widzenia
z atrakcyjnym wyglądem.
Każdego dnia pomagam
podjąć decyzję.
Wkładamy w to maksimum
doświadczenia w zestawieniu z indywidualnym podejściem do każdej odwiedzającej osoby.
Makijaż pań
krótkowzrocznych
Szkła okularowe tzw.
„minusy” optycznie zmniejszają oczy, a więc zadaniem
makijażu jest ich powiększenie. Taki efekt możemy
osiągnąć, stosując cienie

w głębokich, naturalnych,
jasnych kolorach. Należy
używać jaśniejszych cieni
przy wewnętrznym kąciku
oka, rozprowadzanych aż do
środka powieki, a ciemniejszych w kierunku brwi.
Makijaż pań
dalekowzrocznych
Szkła „plusowe” bardzo
powiększają oczy. Podkreślają również makijaż każdą
jego niedoskonałość. Dlatego musi być on delikatny, dyskretny i precyzyjnie
wykonany.

OPTYK OKULISTA - PATRZ STR. 1
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

Skradziono audi
Nocą 4 listopada, z parkingu na oś. Słowiki, skradziono Audi należące do
olkuszanina. Pokrzywdzony wycenił wartość skradzionego samochodu na
około 17.000 złotych.
Kradzież paliwa
Pomiędzy 31. października a 5. listopada br., z zaparkowanego na prywatnej posesji przy ul. Al. 1000-lecia w Olkuszu ciągnika siodłowego, skradziono ok. 400
litrów paliwa. Sprawca dodatkowo uszkodził korek wlewu paliwa w zaparkowanym obok innym ciągniku siodłowym. Właściciel pojazdów szacuje swoje straty.
Sprawą zajęli się olkuscy „kryminalni”. Kradzież z włamaniem zagrożona jest karą
10 lat pozbawienia wolności.

Co ciekawe Marsz Niepodległości nawet w opinii jego przeciwników został bardzo dobrze zorganizowany; a olbrzymia frekwencja,
nieporównywalnie wyższa niż na
marszu prezydenta Komorowskiego, mówi sama za siebie. Warto
również wspomnieć o odpowiedzialnej postawie uczestników będących na przedzie marszu. W najbardziej krytycznym momencie ludzie ci nie dali się wciągnąć w rozróbę,
lecz spokojnie usiedli na ulicy i zaczęli śpiewać hymn narodowy, co
najwyraźniej zdezorientowało uzbrojone po zęby policyjne kordony
gotujące się do ataku. Dzięki właśnie tej rozważnej, patriotycznej
postawie chuligani w kominiarkach oraz policja musieli się wycofać,
a wielka manifestacja mogła spokojnie ruszyć dalej.
Nasuwają się jednak pytania - dlaczego marsz nie został ochroniony przed awanturnikami? Kto wydawał policji takie, a nie inne
polecenia? Komu mogło zależeć na wywołaniu zamieszek podczas
marszu? Czy prowokatorami w kominiarkach byli policjanci, czy
może zwyczajni bandyci?

Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 668 339 732
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Design Factory
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 zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami
wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów.
Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane
w części lub całości bez jego zgody.
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Reklamy

PACIEJ

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY
„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ
UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 32 643 32 61

POKRYCIA
dachowe

gwarancja do 40 lat

WOLBROM 32-340
ul. Olkuska (obok Stacji Paliw)

tel./fax: 32 611 04 93
tel. kom. 697 226 037

www.dachcenter.pl

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

INWESTYCJE „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl
Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne • roboty remontowe
• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

