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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

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

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

POGOTOWIE DOMOWE - ZŁOTA RĄCZKA
Duża rozpiętość w działaniu, od mycia okien po nową aranżację
mieszkań, domu, poprzez naprawy ślusarskie, wodno-kanalizacyjne

PRZYKŁADOWE INNE DZIAŁANIA
• Ścianki RG /gipsowe/ • podwieszane sufity •
• Przywóz mebli własnym transportem zgodnie ze wskazaniem
z katalogu następnie montaż w mieszkaniu, biurze •
• Uzupełnianie uszkodzonych płytek podłogowych, ściennych •
• Ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie budownictwa •

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych, przedsiębiorców prywatnych, firm państwowych.

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

tel. 530 819 919

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

TELEFONY • KOMPUTERY • GPS • REJESTRATORY

Łukasz Knapczyk

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

U W A G A !!!!!!!!

Salon • Serwis • Akcesoria
CENY JAK NA ALLEGRO!!!

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.

Olkusz ul. Kościuszki 16, tel.: 502-815-535
ALLEGRO: aukcje_netcom
Promocje:
Telefon KRUGER&MATZ
MOVE 4x 1.2 GHZ !!! - 439 zł

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Słuchawki SONY
MDR-ZX100 - 64,90 zł

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

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

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

tel/fax: 32 211 03 27,
kom. +48 519 409 079
biuro@polnox.pl
sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00,
sobota 9.00 ÷ 13.00

• Nowoczesne Laptopy • Szybkie Komputery •
• Tanie kasy fiskalne •
• Wszystko, czego potrzebujesz do komputera •
Profesjonalny serwis:
Usługi związane z pełnym zakresem
serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

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

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

Rodaki, ul. Rzeka

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

Tel: 514 617 132 , 505 576 273, 728 122 613

WOBUD

Sprzedaż urządzeń sanitarnych i grzewczych
Autoryzowany Przedstawiciel:
De Dietrich, Vailant, Junkers, SAS, Imerges

ul.Nullo 23, 32-300 Olkusz,
tel.32 754 26 27, 602 589 437
Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie
instalacji gazowych, CO i Wod-Kan. - Tel 507 108 026

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
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Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

Święto Niepodległości, święto samorządności
Dniem podwójnego jubileuszu było tegoroczne święto 11 listopada. Już 95 lat przeszło od dnia odrodzenia Polski w 1918 roku, po 123
latach zaborów. Jednocześnie minęło półtorej dekady od przywrócenia w naszym kraju samorządu powiatowego. 15 lat skończyła tym
samym olkuska administracja powiatowa. Z tej okazji w Starostwie upamiętniono niezwykłego człowieka.
Olkuskie obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się, jak co roku,
uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Andrzeja. Nabożeństwo koncelebrował proboszcz ksiądz
Mieczysław Miarka wraz z księżmi Henrykiem Chmiełą i Henrykiem
Januchtą, proboszczami olkuskich parafii św. Maksymiliana oraz
Dobrego Pasterza. W homilii ks. Miarka zwrócił uwagę, że 15 listopada
jest również dniem św. Marcina, patrona żołnierzy – oficera rzymskich
legionów, a jednocześnie mistyka. W dalszych słowach proboszcz oddał
hołd żołnierzom walczącym o niepodległość Polski, nierzadko za cenę
życia. Pracownicy olkuskiego starostwa odczytali intencje modlitwy
wiernych. Wspomniano w niej – obok tych, którzy niegdyś walczyli
o Polskę – również twórców administracji powiatowej w Olkuszu.
Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali na olkuski rynek, pod
pomnik marszałka Piłsudskiego. W marszu towarzyszyła im Olkuska
Reprezentacyjna Orkiestra Dęta pod batutą Wiesława Drygały. Zespół
ten jest, można rzec, „rówieśnikiem” niepodległej Polski, bowiem
powstał w roku 1918, ufundowany przez olkuskiego przemysłowca
Petera Westena. Po odegraniu przez orkiestrę hymnu państwowego, głos
zabrał starosta olkuski Jerzy Kwaśniewski. Powiedział między innymi:
„Gdy w listopadzie 1918 roku rozbrajano ostatnie niemieckie garnizony, także ten w Olkuszu, nasz kraj nie miał ustalonych granic, a
polskie siły zbrojne były nieliczne i słabo uzbrojone. Mimo wszystko
Polska, walcząc na wszystkich frontach, zdołała wywalczyć kraj o
powierzchni bez mała 400 tysięcy km kwadratowych. W decydującej
bitwie, pod Warszawą, wojsko dowodzone przez Józefa Piłsudskiego, pod którego pomnikiem się znajdujemy, odparło sowiecki
najazd, ratując nie tylko niepodległość Polski, ale także europejską
demokrację. To zwycięstwo było możliwe, bo ludzie reprezentujący
różne obozy potrafili się porozumieć w sprawach najważniejszych.
(…) Obchodzimy dziś najważniejsze święto narodowe: święto odrodzenia się ojczyzny. Cieszmy się – nie tylko dziś – z nowoczesnej,
demokratycznej Polski. I cieszmy się w to piękne, radosne święto,
wspólnie, ponad politycznymi podziałami”.
Mówiąc o 15-leciu przywrócenia w Polsce powiatów, starosta podkreślił, że tradycje naszej administracji powiatowej są o wiele dłuższe

(trzy lata temu Powiat Olkuski obchodził swe 200-lecie). „W historii
Ziemi Olkuskiej – kontynuował Kwaśniewski – znaczącą rolę odegrał
pierwszy starosta odrodzonej w 1918 r. Polski, Jerzy Stamirowski,
który pełnił ten urząd przez 16 lat. W jakże trudnym okresie po I wojnie światowej stworzył sprawnie działający urząd. Dość powiedzieć,
że Powiat Olkuski był bodaj jedynym w powojennej Polsce, którego
nie dotknęła klęska głodu. Powstały wtenczas system powiatowych
dróg, lecznictwa i szkolnictwa zawodowego służył mieszkańcom przez
długie lata, a sam Powiat Olkuski okrzepł. Jerzy Stamirowski, który
po podbiciu Polski przez hitlerowskie Niemcy działał w konspiracji,
w 1943 r. został uwięziony i rozstrzelany. W pamięci mieszkańców
starosta Stamirowski zapisał się jako wielki patriota, urzędnik państwowy, słuchający ludzi i traktujący swoją pracę jako misję; nie
wywyższający się i nie korzystający z przywilejów”.
Wieńce pod pomnikiem Piłsudskiego złożyli przedstawiciele władz
miejskich i powiatowych, Parlamentu RP, służb mundurowych,
zakładów przemysłowych i organizacji politycznych. Zarząd Powiatu
Olkuskiego reprezentowali starosta Jerzy Kwaśniewski i wicestarosta
Henryk Kieca; na czele delegacji Rady Powiatu stał jej przewodniczący Krzysztof Dąbrowski.

Dalsza część uroczystości odbyła się w gmachu Starostwa Powiatowego, gdzie przy wejściu do sali konferencyjnej odsłonięto tablicę
upamiętniającą Jerzego Stamirowskiego. Okazją po temu – obok
jubileuszu 15-lecia odrodzenia powiatu – była przypadająca w tym
roku stu czterdziesta rocznica urodzin i siedemdziesięciolecie śmierci
wielkiego samorządowca. Postać Stamirowskiego przybliżył zebranym
olkuski historyk Ireneusz Cieślik.
„Jerzemu Stamirowskiemu (1873-1943), pierwszemu staroście niepodległej Polski” – głosi napis na kamiennej płycie. Nie chodzi jedynie o
to, że Stamirowski jako pierwszy po wyzwoleniu objął urząd starosty
olkuskiego. Wszystko wskazuje na to, iż był w ogóle pierwszym, kto
w 1918 roku sprawował w Polsce urząd starosty. Funkcję tę pełnił
bowiem jeszcze przed oficjalnym proklamowaniem niepodległego
państwa polskiego. Tablicę odsłonił starosta Jerzy Kwaśniewski wspólnie z wnuczkami Stamirowskiego – Hanną i Wandą Karpińskimi,
na uroczystość przybyłymi z Warszawy. Następnie starosta wzniósł
toast z okazji 15-lecia administracji powiatowej. Owych piętnaście
lat przypomniała prezentacja multimedialna, przygotowana przez
Wydział Polityki Społecznej i Promocji, do której komentarz wygłosiła
sekretarz powiatu Ewa Klich.

PORADY PRAWNE

ul. Minkiewicza 2, email: krol@praca.gov.pl, www: www.pup-olkusz.pl
tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02; fax 32 643-43-48; NIP 637-10-45-891

Dane statystyczne na dzień 31.10. 2013 r.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu zarejestrowało się w okresie od 01.01.2013r. –
31.10.2013r. 5515 osób bezrobotnych, w tym samym okresie 3324 osoby podjęły zatrudnienie.
Stopa bezrobocia na koniec września 2013r. w Powiecie Olkuskim wynosiła 15,1% i była
o 3,8% wyższa niż w województwie małopolskim i o 2,1% wyższa niż w Polsce.
Stan na 31.10.2013 r. obrazuje poniżej tabela.
Ogółem

W tym kobiety

Liczba bezrobotnych

6985

3822

Bezrobotni dotychczas niepracujący

1621

933

Bezrobotni zamieszkali na wsi

3320

1800

Bezrobotni z prawem do zasiłku

780

411

Osoby poszukujące pracy

117

53

Osoby bezrobotne do 25 roku życia

1377

754

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia

1625

726

Osoby samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia

402

346

Osoby niepełnosprawne

248

137

Wśród ogółu bezrobotnych Powiatu Olkuskiego najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych
jest z terenu miasta i gminy Olkusz 3338 osób, natomiast liczba osób w pozostałych gminach wynosi:
Miasta i Gminy Wolbrom		

- 1299 osób

Gmina Klucze			

- 1035 osób

Miasto Bukowno			

- 556 osób

Gmina Bolesław			

- 437 osób

Gmina Trzyciąż			

- 320 osób

INFORMACJA
Informujemy, iż w dniu 07.12.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
będzie czynny od 7.00 do 15.00.
Natomiast w dniu 27.12.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny.
Informujemy, że dzień 07 grudnia 2013r. będzie Dniem Otwartym
na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych usługami oferowanymi
przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu.

Umorzenie zaległego podatku
Podatnik, który nie jest w stanie spłacić zaległości podatkowych, może złożyć wniosek
o ich umorzenie. Umorzenie zaległości może obejmować całe zadłużenie lub jej część,
co wynika z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i powoduje również umorzenie
odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej został umorzony dług.
Umorzenie zaległości podatkowych
przez Urząd Skarbowy może nastąpić
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem
publicznym. Ulga ta przyznawana jest
w wyjątkowych sytuacjach, gdyż jej
udzielenie oznacza rezygnację z jakiejś
części wpływów do budżetu. Ważnego
interesu podatnika nie można utożsamiać z jego subiektywnym przekonaniem o potrzebie umorzenia zaległości
podatkowej. W doktrynie przyjmuje się,
że przez ważny interes podatnika należy
rozumieć nadzwyczajne względy, które
mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika (S.Babiarz i In., Ordynacja
podatkowa. Komentarz, Warszawa 2004
r., s. 253).
Występując z prośbą o przyznanie ulgi
należy ją dobrze uzasadnić i poprzeć
stosownymi dowodami, którymi mogą
być w przypadku osób fizycznych takie
dokumenty jak zaświadczenie o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia,
odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z opieki społecznej, rachunki
i zaświadczenia lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia wydatków
na leczenie, dokumenty potwierdzające
posiadane zadłużenie. Przedsiębiorcy
mogą przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzających działania zmierzające do wyegzekwowania od kontrahentów niezapłaconych należności,
sprawozdanie finansowe za bieżący rok
obrotowy czy też sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat.
Złożenie wniosku o umorzenie zaległości
podatkowych wszczyna postępowanie
podatkowe w sprawie przyznania ulgi.
W trakcie tego postępowania organ

podatkowy dokładnie analizuje sytuację podatnika: jego kondycję finansową,
możliwości płatnicze, źródła dochodu,
stan materialny. Należy również mieć
świadomość, że organ ten będzie chciał
dokonać weryfikacji informacji podanych we wniosku poprzez wezwanie do
złożenia wyjaśnień czy przedłożenia
dodatkowych dokumentów.
Zebrany w trakcie tego postępowania
materiał dowodowy stanowi podstawę
do stwierdzenia, czy istnieją przesłanki
przemawiające za umorzeniem zaległości podatkowej. Decyzja, którą wydaje
organ jest decyzją uznaniową, w związku z czym organ podatkowy nie musi
uwzględnić wniosku o przyznanie ulgi,
nawet w przypadku, gdy stwierdzi istnienie "ważnego interesu podatnika" lub
"interesu publicznego". Uznaniowy charakter takiej decyzji nie oznacza jednakże
zupełnej dowolności gdyż rozstrzygnięcie
w tym zakresie powinno być należycie
uzasadnione i poprzedzone wyczerpującą analizą okoliczności faktycznych
mogących decydować o zasadności
przyznania ulgi.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11.05.2012 sygn. akt II FSK
2228/10 uznał, że Urząd skarbowy musi
wnikliwie zbadać położenie podatnika
ubiegającego się o umorzenie swoich
długów podatkowych - jego warunki
materialne, możliwości płatnicze, sytuację rodzinną.
Decyzja w przedmiocie umorzenia winna
być co do zasady wydana w ciągu jednego miesiąca, jednakże w przypadku
sprawy szczególnie skomplikowanej
może ona zostać wydana w ciągu dwóch
miesięcy.

Decyzja powinna być
wydana w zasadzie
w ciągu miesiąca.
Więcej czasu urzędnicy mogą poświęcić
sprawie szczególnie skomplikowanej, np.
ze względu na rodzaj i liczbę dowodów,
jakie muszą być przeprowadzone. W tym
wypadku mają na to 2 miesiące. Terminy
te nie obejmują pewnych okresów i terminów takich jak: okresy zawieszenia
postępowania (np. z powodu rozstrzygania zagadnienia wstępnego przez inny
organ lub sąd), terminy przewidziane
w przepisach prawa podatkowego dla
dokonania określonych czynności (np.
uzupełnienie wniosku) czy też okresy
opóźnień powstałe z winy podatnika
lub z przyczyn niezależnych od organu
podatkowego (np. wynikające z niestawienia się świadka na przesłuchanie).
W przypadku braku wystarczających
powodów do przychylnego ustosunkowania się do wniosku podatnika organ
podatkowy wydaje decyzję o odmowie
umorzenia zaległości podatkowych. Od
takiego rozstrzygnięcia można złożyć
odwołanie do izby skarbowej. Odwołanie musi spełniać wymogi formalne wymienione w art. 222 Ordynacji
podatkowej. Powinno zawierać zarzuty
przeciw decyzji urzędu skarbowego,
określać istotę i zakres żądania oraz
wskazywać dowody uzasadniające
to żądanie. Po wyczerpaniu środków
zaskarżenia decyzji przysługujących
w postępowaniu przed fiskusem można
natomiast wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze
w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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FELIETON

Nie jesteśmy przygotowani – czyli obwodnicy ciąg dalszy
07 listopada doszło w końcu do skutku spotkanie mieszkańców Olkusza (szczególnie Osiedla Młodych i Pakuski) z przedstawicielami inwestora, projektantami i wykonawcą
kontrowersyjnej drogi zwanej powszechnie obwodnicą. W gruncie rzeczy spotkanie można by uznać za pierwszą próbę społecznych konsultacji w tym temacie. Pierwszą,
albowiem te konsultacje o których wspominał burmistrz trudno nazwać społecznymi skoro udział w nim wzięli radni i przedstawiciel zarządu osiedla – mieszkańców nikt
o zdanie nie pytał, a te zdanie które wyrażali z własnej inicjatywy w formie protestów i zażaleń po prostu nie były brane pod uwagę.

Samo spotkanie, jak można się domyślać miało przebieg bardzo
emocjonalny, czemu oczywiście nikt nie powinien się dziwić. Na
wstępie przedstawiciel projektanta po krótce przedstawił sytuację
istniejąca i wizualizację przyszłej drogi, podał kilka liczb i na tym
prezentacja i całe wystąpienie zaproszonych „gości” się zakończyło.
Dodajmy tylko, że projekt obwodnicy nie przewiduje bezpiecznych
skrzyżowań z Witeradowem i Osiekiem (brak ronda i świateł, brak
chodników dla pieszych), przewiduje się tylko jeden wyjazd na
obwodnicę z ulic Krasińskiego, Reja i Konopnickiej poprzez drogę
serwisową, jedno przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej nr 2, przewiduje się zamknięcie ul. Armii Krajowej, będzie
to ślepa ulica bez wyjazdu na Osiecką.
Według wielu zorientowanych w temacie, już pierwszy etap był źle
zaprojektowany bo zabrakło pasów awaryjnych – jezdnia kończy się
praktycznie od razu rowem, nie ma marginesu błędu w razie konieczności zjechania. Mieszkańcom Olewina też zgotowano niespodziankę
puszczając obwodnicę kilka metrów od posesji i nie organizując ani
jednego chodnika dla pieszych. W rezultacie, zwłaszcza zimą będą
musieli chodzić po jezdni.
Idąc na spotkanie 7 listopada mieszkańcy bardzo starannie się do
niego przygotowali, mimo kipiących emocji zachowali daleko (jak
na te okoliczności) idący spokój i opanowanie. Zadano szereg pytań
niezwykle istotnych o bezpieczeństwo ruchu, sposób wykonywania
prac, o to co zdecydowało o takim, a nie innym przebiegu drogi,
jakie przesłanki kierowały inwestorem, dlaczego nie wzięto pod
uwagę protestów mieszkańców, a także wiele innych, które nie
sposób przytoczyć chociażby ze względu na ograniczoność miejsca.
Hmmm bardzo chciałabym w tym miejscu przytoczyć szereg argumentów inwestora i burmistrza, które padły podczas tej czwartkowej
dyskusji, niestety nie mogę. Okazało się bowiem że dyskusja była
swoistym monologiem zdenerwowanych mieszkańców bowiem druga
strona… nie przygotowała się do tego spotkania. Tak, szanowni
Państwo, zebrało się kilkuosobowe towarzystwo wzajemnej adoracji
i (co niektórzy) z dziwnymi uśmiechami na twarzy słuchało (albo
i nie) pretensji ludzi. Po czym wszystkie pytania, żale, propozycje
i argumenty zostały zbyte zwykłym „nie jesteśmy przygotowani,
aby dziś odpowiedzieć na wasze pytania”. Cóż, najwidoczniej burmistrz, przedstawiciele wojewódzkiego zarządu dróg, projektanci
i wykonawcy myśleli że wpadną sobie na towarzyską herbatkę.

Jedynie burmistrz Dariusz Rzepka próbował, niezbyt przekonująco,
udzielać wyjaśnień, że nie jest ani władny podejmować w tej kwestii
decyzji, ani wystarczająco zaznajomiony z tematem, aby udzielać
odpowiedzi. Cóż, pogratulować odpowiedzialności za powierzone
mu mienie gminne i interesy wyborców. Władze gminne starają się
odsunąć od siebie odpowiedzialność za przebieg drogi, ale przecież
ktoś na taki przebieg „obwodnicy” się zgodził, więc mówienie, że
inwestorem nie jest gmina więc burmistrz nie ma nic do powiedzenia
jest lekkim niedomówieniem.
Po raz kolejny w istotnej społecznie kwestii mieszkańcy Olkusza
zostali najzwyczajniej w świecie zignorowani, mimo zapewnień ze
strony władz, że rozumieją rozgoryczenie i uważnie słuchają wszystkich argumentów, tak naprawdę jedyną odpowiedzią było milczenie
– chyba bardziej wymowne niż tysiąc słów. Na sugestię ludzi, aby
do czasu kolejnego spotkania wstrzymać prace odpowiedziano…
wzmożeniem ich intensywności w kolejnych dniach. Ciężki sprzęt
pracował nawet w Święto Niepodległości, komuś bardzo się spieszy.
Olkuszanie nie zamierzają składać broni. Powstał Komitet Protestacyjny, który wszelkimi sposobami będzie starał się, przy poparciu
i współpracy mieszkańców Osiedla Młodych, Pakuski, Witeradowa
i wszystkich zainteresowanych, zablokować budowę tej inwestycji.
Nikt nie ma zamiaru się poddać.
Kolejne spotkanie na którym miały paść odpowiedzi na zadane
wcześniej pytania odbyło się 18 listopada – aż tyle potrzebowały
władze wojewódzkie, aby ustosunkować się do argumentów Olkuszan.
Cóż wydarzyło się owego chłodnego, listopadowego poniedziałku?
Komitet protestacyjny w ciekawej prezentacji przedstawił szereg,
delikatnie mówiąc, niedociągnięć w projekcie i wykonaniu inwestycji. Podniesiono kwestię nieodpowiedniego zabezpieczenia robót
budowlanych np. zabezpieczenie głębokich wykopów zwykłą taśmą,
brak jakiejkolwiek organizacji ruchu, itp. Wytknięto niezgodność
ze specyfikacją techniczną, z normami prawa tak krajowego jak
i unijnego, szczególnie newralgiczne były kwestie konsultacji społecznych, a raczej ich braku. Konkluzja to brak zgody na obwodnicę
w obecnym przebiegu. Przedstawicielka Wojewódzkiego Zarządu
Dróg próbowała przerzucić odpowiedzialność na Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska, jako organu kompetentnego do przeprowadzania
konsultacji społecznych przy tego typu inwestycji. W ogóle okazało
się, że nie ma chyba nikogo odpowiedzialnego za tę inwestycję. Kon-
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Dla kogo pracuje burmistrz Olkusza?
W dniach 7 i 18 listopada b.r. miały miejsce w Olkuszu spotkania w sprawie
budowy II etapu południowej obwodnicy miasta. Uczestniczący w nich liczni
mieszkańcy os. Młodych i Pakuska, kolejny raz stanowczo sprzeciwili się realizowanej inwestycji żądając wstrzymania prac budowlanych…
Według projektu „obwodnica” ma
przebiegać m.in. śladem ul. Kochanowskiego oraz w sąsiedztwie ul.
Armii Krajowej. W obu przypadkach
bardzo blisko bloków, komplikując
życie ich mieszkańcom. Realizowany
projekt zakłada również m.in. nową
organizację ruchu, która znacznie
utrudni dojazd na osiedla. Drugi
etap „obwodnicy” o długości 2,7
km ma kosztować 32 mln zł (I etap
kosztował 30 mln zł). Na ostatnim
spotkaniu mieszkańcy kategorycznie zażądali wstrzymania prac
i odsunięcia tej drogi od osiedli.
Jeśli prace nie zostaną przerwane
zapowiedzieli blokadę.
Podobny sprzeciw budzą również
plany budowy wielkich turbin wiatrowych pod Olkuszem w sąsiedztwie sołectw Osiek, Zimnodół
i Zawada (maszty do 80m wysokości). Niestety burmistrz wydaje się
nie słyszeć tych protestów. Warto
przypomnieć, że o budowę turbin
zabiega obecny radny powiatowy
Paweł Piasny, który w ostatnich
wyborach do Sejmu startował
z listy PO. Czyli z tej samej co pan
Rzepka na stanowisko burmistrza.
Ostatecznie los tej kontrowersyjnej
inwestycji zależeć będzie już tylko
od zgody burmistrza. Czy opowie
się po stronie mieszkańców? Jak na
razie nic na to nie wskazuje.
Zupełnie inaczej wyglądały konsultacje przeprowadzone z przedstawicielami miejscowych riderów
(pasjonatów jazdy na deskorolkach, łyżworolkach i rowerach).
Ich efektem jest budowa skateparku realizowana obecnie kosztem

kilku milionów zł. Wspomniane
konsultacje opisała olkuska prasa:
„Każdy otrzymał wstępny projekt
plazy, po czym nanosił poprawki, a każda zmiana musiała być
przedyskutowana na forum ze
wszystkimi uczestnikami. Razem
udało się dojść do porozumienia
(…)”. Szkoda tylko, że podobnie nie
wyglądały konsultacje nad planem
budowy „obwodnicy”, czy w sprawie
wiatraków w Zimnodole…
Co ciekawe, gdy obecny burmistrz
obejmował swój urząd, miasto nie
miało żadnych długów, lecz nadwyżkę 7,5 mln zł. Niestety po siedmiu
latach rządów pana Rzepki zadłużenie gminy Olkusz wynosi 58 mln
zł. Będziemy obciążeni jego spłatą
co najmniej do roku 2023. Dlaczego
tych milionów nie przeznaczono na
cele, które w przyszłości mogłoby
przynieść miastu nowe dochody
i miejsca pracy? Czy dobry gospodarz zaciąga wielkie kredyty, by
finansować „kosmetyczne inwestycje” typu przebudowa Rynku za 21
mln zł (w tym 11 mln zł ze środków gminy), czy skatepark za kilka
milionów?
Tymczasem burmistrz Rzepka szykuje nam kolejną podwyżkę cen wody
i ścieków. Obecnie za m³ zużytej
wody płacimy w gminie Olkusz
12,05 zł (łącznie za wodę + ścieki), po podwyżce zaproponowanej
przez burmistrza będziemy płacić
13,66 zł. W innych gminach łączny
koszt wody + ścieków najczęściej jest
znacznie niższy np.: Wolbrom 10,28
zł, Miechów 6,44 zł, Kraków 9,03 zł,
Sosnowiec 9,99 zł, Zabierzów 6,66

zł, Skała 8,32 zł,
Warszawa 10,47
zł. Nowe wyższe
opłaty szczególnie obciążą rodziny z dziećmi i ludzi
bez pracy oraz jeszcze bardziej zniechęcą inwestorów do lokowania kapitału w naszej gminie. Mam nadzieję,
że żaden olkuski radny nie poprze tej
podwyżki.
W ostatnich latach tylko na Rynek,
„obwodnicę” i skatepark wydano
w Olkuszu prawie 90 mln zł, w tym
ok. 30 mln zł z budżetu gminy.
Równocześnie bezrobocie w gminie Olkusz należy do najwyższych
w Małopolsce (ponad 17%) i maleją
wpływy z podatku dochodowego
do kasy gminnej. Ponadto przez
ostatnie dwadzieścia lat ubyło ok. 5
tys. mieszkańców miasta (więcej niż
mieszka na os. Słowiki).
Czy można było lepiej spożytkować nasze pieniądze? Burmistrz
Trzebini utworzył kosztem niespełna 11,5 mln zł, aż dwie Strefy
Aktywności Gospodarczej (o łącznej pow. 59 ha) dające 540 miejsc
pracy. Tworzona jest również trzecia
„Strefa” dająca pracę dla 150 osób.
Ponadto burmistrz Trzebini zapowiada utworzenie kolejnych dwóch
dużych „Stref” na terenie kopalni
„Trzebionka i „Siersza”.
Jak widać największym problemem naszej gminy nie jest brak
pieniędzy, lecz niewłaściwy podział
wydatków budżetowych. Kiedy
w końcu doczekamy się w Olkuszu dobrego gospodarza?
vv Robert Rusinek

sultacje widmo podgrzały nieco atmosferę na sali bowiem nikt nie
umiał jednoznacznie odpowiedzieć kiedy konkretnie i z kim takowe
przeprowadzono i jak obywateli o nich poinformowano. Przedstawiciele WZD próbowali ustosunkować się do pytań, a raczej zarzutów
jakie padły na ostatnim spotkaniu (7 listopada) jednak wzburzeni
mieszkańcy co chwilę przerywali ich wypowiedzi skądinąd nieco
zawile brzmiące. W konsekwencji nie usłyszeliśmy co konkretnie
przedstawiciele WZD chcieli powiedzieć i jakie zmiany mogliby
ewentualnie wprowadzić do istniejącego planu. Dowiedzieliśmy się
natomiast, że z ich strony wszystko było należycie przygotowane,
a w razie żądanej rezygnacji z obecnych prac, powstanie obwodnicy
znacznie się opóźni. Oliwy do ognia dolał też nieco jeden z miejskich
radnych, który wszedł w posiadanie dokumentu m. in. zakazującego urzędnikom wojewódzkim podejmowania jakichkolwiek 100%
deklaracji. Wtedy widocznie uznano, że nie ma sensu słuchać co
mają do powiedzenia skoro wciąż nie są władni i przygotowani do
podejmowania decyzji. Komitet protestacyjny wystosował pismo
w którym żąda m.in. przesunięcia obwodnicy bardziej na południe
(wybranie wariantu który został wcześniej odrzucony) i uznania
obecnych prac za modernizację ul. Kochanowskiego. Na tym głównie
oparło się poniedziałkowe spotkanie – na postulacie, aby zaprzestać
prac przy obwodnicy w obecnym śladzie.
Pomimo bardzo entuzjastycznie przyjętego przez mieszkańców
początku spotkania, dalszy przebieg wyglądał dość chaotycznie
i w sumie nie wniosło ono niczego nowego do obecnej sytuacji.
Wezwano po raz kolejny inwestora do zaprzestania prac do czasu
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a w przypadku braku reakcji
zapowiedziano blokadę placu budowy przez mieszkańców. Z niecierpliwością i nadzieją mieszkający w pobliżu budowanej drogi
czekają na ciąg dalszy „absurdu po olkusku”.

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

OLKUSZ

Święto emerytów i rencistów w kole Pakuska
26 października jak co roku hucznie obchodziło swoje
święto koło emerytów i rencistów działające na osiedlu
Pakuska. Stałym miejscem zabawy sympatycznych i
pełnych wigoru seniorów jest klub „Przyjaźń”, do którego gościnnych progów ściąga coraz większa liczba
chętnych całonocnej, wyśmienitej zabawy.

Zabawy - co warto na samym
wstępie podkreślić - organizowanej dzięki społecznikowskiemu zapałowi całego
zarządu koła i licznych osób
go wspomagających. Całością
prac bardzo sprawnie kieruje
pani przewodnicząca Grażyna
Maślanka, której zawsze chętnie pomocą służą członkowie
zarządu: Wiesława For yś,
Krystyna i Jan Kluzowie oraz
Katarzyna i Stefan Kluzowie.
Oprócz tej grupy duży wkład
w zorganizowanie imprezy
mieli państwo Budkiewiczowie, Krzysztof Oleksy, Celina
Kocjan, Halina Ślęzak oraz państwo Kasprzykowie. Trudno się
dziwić wspaniałym humorom
imprezowiczów, skoro w skład
całonocnej zabawy wchodziły nie tylko tańce, doskonałe
jedzenie, ale również ciekawe
występy kabaretowe członków koła oraz popisy wokalne
i taneczne młodzieży działającej w osiedlowym klubie
„Przyjaźń”. Warto przypomnieć
ciekawy występ wokalny podopiecznych Pani Urszuli Baran
Ani Tomsi i Krystiana Pęgla.
Duże wrażenie na zebranych
zrobił pokaz tańca breakdance

w wykonaniu siedmioletnich
Zuzi Krupy i Kacpra Holeczka. Ciekawy występ taneczny
zwieńczył mistrzowski pokaz
ich opiekuna pana Grzegorza
Kiendrachy. Poziomowi zaproszonych gości dorównywali
w swych kabaretowych występach sami członkowie koła
przedstawiając ciekawy, kipiący humorem program przyjęty
owacyjnie przez uczestników
zabawy. Musi wszystkim imponować pomysłowość, aktywność oraz rozmach w działalności pakuskiego koła emerytów
i rencistów. Oprócz podobnych

tej zabaw organizuje się tutaj
również okolicznościowe spotkania czy też nader często
wycieczki turystyczne dając
tym samym doskonały przykład
do naśladowania innym grupom wiekowym. Podkreślając
tę aktywność chciałbym jeszcze
raz podziękować za zaproszenie
i życzyć wszystkim olkuskim
emerytom i rencistom z okazji ich święta wszystkiego co
w życiu najlepsze.

vv dr Rober Herzyk
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W latach 1999-2003 nastąpił proces restruktuyzacji spółki, którego głównym celem było
dostosowanie struktury organizacyjnej i asortymentowej pod nowe potrzeby rynku.
Dodatkowo należy wspomnieć o fakcie iż w roku 2000 nastąpiło oddzielenie fragmentu zakładu od
Spółki co doprowadziło do zmniejszenia powierzchni posiadanej przez OFNE EMALIA SA jednak
pozwoliło fabryce skupić się na produkcji wanien, brodzików i zlewozmywaków jednocześnie
polepszając ich jakość.

Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych “Emalia” S.A. Jako pierwsza w Polsce wykorzystała
natryskowy system wzmacniania wyrobów termoformowanych firmy “Sirtek” o nazwie Greensir, który
jest proekologicznym rozwiązaniem w stosunku do innych systemów wykorzystywanych w firmach
i nie wymaga żadnych dodatkowych zezwoleń. Oczywiście od roku 2007 fabryka przechodziła kolejne
zmiany związane z polepszeniem jakości prodktów oraz zwiększeniem asortymentu wyrobów
oferowanych klientom. Między innymi zostało zakupione centrum obróbki typu GMB 200x40,
sterowane w trzech osiach. Dzięki niemu zakres usług wykonywanych przez Olkuską Fabrykę Naczyń
Emaliowanych poszerzył się dodatkowo o:
- tłoczniki
- wykrojniki
- formy wtryskowe
- formy do termoformowania
- obróbkę konstrukcji stalowych ( wiercenie i frezowanie )
- usługi frezowania kształtów, wiercenia

Rok 2004 był istotnym dla spółki okresem, ponieważ wtedy większościowe pakiety zostały
przejęte przez prywatnych inwestorów Mołgorzatę i Wiesława Cader. Dzięki ich osobistemu
zaangażowaniu i kreatywności tworzą nowy klimat w fabryce, który sprzyja przemianom
organizacyjnym oraz technologicznym wychodząc przy tym na przeciw zapotrzebowaniu rynku na
nowe produkty. Nowoczesne technologie jak i wieloletnie doświadczenie pracowników sprawiają iż
jakość wyrobów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W roku 2007 Olkuska Fabryka Naczyń
Emaliowanych “Emalia S.A. wychodzi ponownie na przeciw potrzebom rynku i rozpoczyna produkcję
wyrobów akrylowych, charakteryzujących się wysoką jakością oraz bardzo konkurencyjną ceną.
Od dnia kiedy fabryka została objęta opieką Państwa Małgorzaty i Wiesława Cader,
Wyroby te tworzone są za pomocą metody termoformowania, jest to nowoczesna metoda polegająca na
realizowany jest ciągły proces jej modernizacji i osiągnięcia najwyższej klasy produktów,
odpowiednim podgrzaniu tworzywa sztucznego a następnie ułożenia go w formie i odciśnięciu na
stemplu przy użyciu podciśnienia powietrza. Uformowane wyroby zostają dodatkowo wzmocnione za
rozpoznawalnych na rynku polskim jak i za granicą. Wszystko to jest możliwe dzięki ogromnemu
zaangażowaniu zarządu w jej rozwój i funkcjonowanie oraz nastawieniu na zachowanie tradycji,
pomocą twardej pianki poliuretanowej.
których Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych ma wiele. Dodatkowo doświadczenie i wiedza o
konkurencji jaką posiadają Państwo Małgorzata i Wiesław Cader sprawiają że z dnia na dzień OFNE
EMALIA SA staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką na rynku.

vvMateusz Klimarowski
specjalista ds. informatyki OFNE "EMALIA" S.A.
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Kolejka, która ustawiła się wczesnym rankiem przed Punktem Informacji Turystycznej na ul. Floriańskiej, już o 8:00 przed
otwarciem liczyła kilkadziesiąt metrów. 635 biletów do piwnic ratusza rozeszło się wśród mieszkańców Olkusza jak świeże
bułeczki, wielu odeszło z kwitkiem – rozpisywała się dwa miesiące temu lokalna prasa w swych nagłówkach.

Od nakręcenia filmu z wyprawy po olkuskich podziemiach , do momentu
rozdania pierwszych biletów na zwiedzanie trasy podziemnymi korytarzami
niedawno odkopanego ratusza, minęły tylko trzy lata. Dzięki wydobytemu
z podziemi obrazowi średniowiecznych piwnic mieszkańcy mogli znów po
trzech stuleciach zobaczyć i docenić drzemiący pod rynkiem historyczny
potencjał własnego miasta. Ponowne odkrycie tego zabytku, z dosłownym
wyciągnięciem go na światło dzienne, przy ogromnym wsparciu ze strony
małopolskiego konserwatora zabytków, pana Jana Janczykowskiego doprowadziło do pozytywnej zmiany projektu rewitalizacji rynku przez władze
miasta, wzbogacając go o odkopanie reliktów gotyckiego ratusza z adaptacją
jego piwnic pod trasę turystyczną.
Dodatkowo z inicjatywy radnych, za pośrednictwem interpelacji, poproszono
pana burmistrza o wyjaśnienie prawnej własności przedproży oraz zabezpieczenie ich przed dalszą degradacją. I w tym przypadku wojewódzki konserwator
swymi zaleceniami wsparł rajcowską inicjatywę, której efekt dziś możemy
fragmentarycznie obejrzeć przez szklaną ekspozycję przy kamienicy nr 29.
Obecnie radni jeszcze czekają na wyjaśnienie przez pana burmistrza kwestii
własności przedproży, co jest kluczowym warunkiem do pozyskania środków
na ratowanie tego współcześnie ukrytego pod ziemią zabytku z późniejszym
jego udostępnieniem zwiedzającym.
Niewątpliwie, podjęty trzy lata temu przez trzech pasjonatów temat stworzenia podziemnej trasy turystycznej pod olkuskim rynkiem, pomysł wówczas
uważany za futurystyczny, został w pełni doceniony przez władze miasta,
a następnie w niewielkiej części całego zamierzenia z sukcesem zrealizowany.
W wyniku czego doprowadzono do stworzenia pierwszego etapu podziemnej
trasy turystycznej po piwnicach gotyckiego ratusza, z obecnie projektowaną
prezentacją multimedialną historii miasta.
W dalszej części zaproponowanego trzy lata temu przedsięwzięcia, możliwe
że najważniejszego w nadchodzących latach dla bytności i rozwoju Olkusza,
będzie realizacja następnych dwóch etapów podziemnej trasy.
Bezcennym potencjałem i niestety do tej pory niewykorzystanym, są podziemia
czterech średniowiecznych kamienic kwartału królewskiego, na którym niespełna dwieście lat temu został posadowiony klasycystyczny gmach dawnego
starostwa. Obszar ten, będący współcześnie fragmentem pierzei południowej
rynku pod nr 4, w swych podziemiach skrywa relikty piwnic po XVI-wiecznej
mennicy, a późniejszym domu Stanisława Amendy oraz po XIV-wiecznym
urzędzie górniczym, jego więzieniu i renesansowym pałacu Lucjusza Decjusza.
Całe to średniowieczne założenie z klasycystycznym gmachem, basztą i jej

Fot. olkuskie podziemia 2013, Beniamin Maciej Bujas
miejskimi murami obronnymi na zapleczu królewskiej posesji, w nadchodzących latach, może się okazać dla Olkusza wartością bezcenną. Dlatego tym
bardziej Władze powiatu i gminy powinny jak najszybciej się porozumieć
w zakresie pozyskania dofinansowania unijnego na remont i rewitalizację
kwartału królewskiego, z jego cennymi zabytkami.
Z informacji rządowych wiadomo, że w najbliższych latach nowego budżetu
unijnego na rewitalizację miast polskich zostanie przeznaczona okrągła pula
pieniędzy w wysokości
25 miliardów zł, kwota, która będzie jeszcze zwiększona o środki krajowe.
Dofinansowania na tego typu działania mogą wynosić nawet do 75% kosztów
refundowanych, zwłaszcza przy ratowaniu dziedzictwa kulturowego.
Władze powiatu i gminy, jeżeli tylko wyrażą chęć pozyskania takiego dofinansowania, realnie przyczynią się do rewitalizacji olkuskiej starówki, z możliwością społecznego i ekonomicznego ożywienia znacznie większego ośrodka
miejskiego niż tylko rynek.
Rewitalizacja kwartału królewskiego to nie tylko następny, drugi etap podziemnej trasy turystycznej piwnicami średniowiecznego górniczego miasta,
ale także muzeum górnictwa i sztuki menniczej w dawnej Polsce oraz nowa

funkcja dla gmachu po dawnym starostwie. Miejsce, gdzie swoje siedziby będą
mogły mieć organizacje pozarządowe:
fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa
i bractwa. Miejsce, w którym będzie się
organizować wykłady i sympozja naukowe,
a w nowo wyremontowanych pomieszczeniach swój profesjonalny kąt znajdą
pracownie Miejskiego Ośrodka Kultury:
malarstwa, rzeźby, ceramiki, fotografii
oraz koła modelarskie. W salach starego
gmachu można będzie stworzyć olkuskie
archiwum cyfrowe z fotokopiami starodruków, map, planów, rycin, starej
fotografii oraz zorganizować ekspozycję lokalnych zbiorów archeologicznych.
Na zapleczu kwartału królewskiego, pomiędzy murem obronnym, basztą,
a klasycystycznym gmachem może uda się zaprojektować ogród gotycki jako
przestrzeń publiczną dla tych, którzy szukają wyciszenia, spokoju i ukojenia
w organizowanych tam koncertach.
Rozpoczęcie trzeciego etapu realizacji podziemnej trasy turystycznej pod olkuskim rynkiem jest uzależnione od przygotowania opinii prawnej, określającej
własność przedproży, o którą radni poprosili pana burmistrza przeszło rok temu.
Trzeci etap stałby się wspólną inicjatywą właścicieli kamienic z samorządem
gminnym, mającą swoje finansowe uzasadnienie i podstawy prawne w partnerstwie publiczno-prywatnym. Byłby to ostatni fragment podziemnej trasy,
obejmujący przedproża i piwnice kamienic prywatnych, gdzie nie tylko można
by było obejrzeć szyby górnicze, ale i dobrze zjeść i zaspokoić pragnienie.
Film o olkuskich piwnicach autorstwa trzech niepoprawnych pasjonatów nadal
krąży po Internecie codziennie otwierając przed widzami okienko na podziemną historię minionego miasta, co kopaczkę górniczą w herbie jeszcze ma.
Dziś jako nadal młody i pokorny radny mogę stanowczo powiedzieć, że wszystko
w rękach obu panów - Pana Starosty i Pana Burmistrza, dlatego w nadchodzącym
Nowym Roku, życzę Im oraz sobie sił, wytrwałości i powodzenia w dalszych
działaniach dla realizacji powyższych celów.

CIĄG DALSZY NASTĄPI
vv Beniamin Maciej Bujas

Reklamy

Zakład z tradycjami
Filozoﬁą naszej ﬁrmy jest nieustanne dążenie do podnoszenia satysfakcji
z użytkowania naszych wyrobów, a także nieustanne wzbogacanie naszej oferty
W swojej ofercie posiadamy:
• Wanny emaliowane
• Wanny akrylowe
• Zlewozmywaki
• Brodziki
• Usługi:
- Emaliowanie
- Tłoczenie

Zapraszamy
do współpracy

32-300 Olkusz
Al. 1000-lecia 15D
tel: +48 38 641 52 22
fax: +48 38 641 54 44
e-mail: sekretariat@emalia.com.pl
www.emalia.com.pl

MARKET BUDOWLANY
Nowe miejsce, nowa jakość
Nie zwlekajcie i nas odwiedzajcie

Serdecznie zapraszamy do nowej lokalizacji,
znajdziecie tutaj wszystko od materiałów
typowo budowlanych po wszelkiego rodzaju
produkty codziennego użytku.

Godziny otwarcia:
pn -pt 7-18
sb
7-14

Najniższe ceny w mieście

5
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Reklamy

ŚWIĘTO 11 LISTOPADA 2013
W OLKUSZU WSZYSCY RAZEM

OFNE EMALIA SA
DELEGACJA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PANEM WIESŁAWEM CADEREM

Informacje, Reklamy
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Betoniarnia PRO-BET Sp. J.
OLKUSZ

WOLBROM

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

tel. 32 644 21 42
696 486 469

OLEWIN 50c

UL. BRZOZOWSKA 2

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

E
N
J
Y
C
N
E
KONKUR
CENY!!!

Oferujemy również gamę prefabrykatów z wibroprasy:
• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

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
HURTOWNIA

Galeria
Czystości
i Urody

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

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

Hurtownia

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA • WYMIANA OPON OD 40 zł
-

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

WIOSNĄ ZAPRASZAMY DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI W PROMOCYJNEJ CENIE

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1 (za stacją diagnostyczną)
czynne: pn.-pt od 900-1800, sob.od 900-1400
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814
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"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości
i naturalności kosmetyków. W naszej bogatej
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.
Zapraszamy do Regionalnego Biura Oriflame
w Olkuszu ul. Biema 5b
poniedziałek 1600 - 1800,
środa 1300 - 1700, piątek 1200 - 1800

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

SPRZEDAM DOM W SŁAWKOWIE
PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 26
O POWIERZCHNI 156 m2
na działce budowlanej o powierzchni 19 arów.
Dom z cegły, ocieplony.
Cena 320 000 PLN
W rozliczeniu może być mieszkanie 3 pokojowe w Olkuszu.
tel. 537-725-394, 798-933-103

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

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

OLKUSZ

Światłem malowany świat wyobraźni Antoniego Kreisa

Tak się składa, że na co jak na co, ale na brak okazji do spotkań ze sztuką fotografii narzekać nie możemy. Na Rynku trwa
poświęcona jego rewitalizacji prezentacja Olkuskiego Klubu Miłośników Fotografii, w siedzibie MOK do świąt oglądać
można efekty wspólnego projektu Adama Sowuli i Michała Kurka pt. „Są jeszcze takie miasteczka”, a w pawilonie MOK
przy ul. Szpitalnej 32 właśnie pojawiła się nie lada okazja do podziwiania dzieł mistrza. „Antoni Kreis – fotografia”, to tytuł
wystawy otwartej w ubiegłą sobotę przekrojowej, ukazującej 35 lat poszukiwań i dokonań twórczych wybitnego artysty.
Jak sam z uśmiechem zauważa, jest już
prawie mieszkańcem naszego miasta.
Znamy go z trzech edycji Wystawy
Fotografików Olkuskich, których był
komisarzem, ponadto z prowadzonych
w MOK otwartych warsztatów poświęconych kompozycji i z niezliczonych już
dyskusji na temat coraz popularniejszej
u nas dziedziny sztuki. Ponieważ jednak
nie wszyscy, póki co, mieli sposobność
poznać tego niezwykle sympatycznego
i otwartego na innych ludzi artystę, toteż
za dyrektor MOK Grażyną Praszelik-Kocjan, jak zawsze przedstawiającą
autora podczas wernisażu, przybliżmy
nieco postać Antoniego Kreisa. Jest
członkiem Związku Polskich Artystów
Fotografików i wiceprezesem Zarządu
Okręgu Śląskiego tej organizacji. Ma
w swym życiorysie takie doświadczenia, jak praca fotoreportera prasowego,
laboranta, dokumentalisty w Muzeum
„Śląski Park Etnograficzny” w Chorzowie, instruktora filmu i fotografii
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Katowicach. W 1981 roku był fotoreporterem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.
Jest również pedagogiem, wykładowcą
oraz organizatorem szkoleń i warsztatów, autorem wydawnictw z zakresu
metodyki fotografii i filmu.
Fotografie Antoniego Kreisa prezentowane były dotąd na 34 indywidualnych oraz 117 zbiorowych wystawach.
Specjalizuje się w pejzażu i portrecie,
ale nie ogranicza wyłącznie do nich.
Jego twórczość zyskała miano „przygód
plastycznych”, a sam artysta nazwany
został „kolekcjonerem odczuć i obrazów”. W katalogu jednej z wystaw przeczytać można: „Układa swoje prace

w cykle stanowiące zamknięte całości. Nierzadko posługuje się symbolem
i metaforą, a także przy pomocy słów
oraz poetyckich tekstów pozwalając
widzowi samodzielnie odczytać często
ukryte głęboko przesłania. Swoją fotografię określa jako fotografię autorską
czyli taką, która umożliwia osobisty
przekaz zawartej w niej treści”.
Co z bogatego, 35-letniego już dorobku Antoniego Kreisa obejrzeć można
w Olkuszu? Dużo i niewiele. Niewiele,
bo to zaledwie promil jego dokonań.
Dużo, ponieważ wystawa ta pozwala
poznać różnorodność zainteresowań
i ewolucję poszukiwań twórczych
znakomitego śląskiego fotografika.
Są w naszym pawilonie wystawienniczym pokazane cykle: najobszerniejszy
„Z życia drzew”, ukazujący senne wizje
„Imagine”, wykonany przy pomocy skanera „Zielnik” oraz przedpremierowy
„Święci XXI”. Ostatni z wymienionych
jest częścią zespołowego projektu, który
nie był jeszcze w całości publicznie
prezentowany. Mamy zatem sposobność
zobaczyć, jako pierwsi, najnowsze fotografie Antoniego Kreisa. I nie tylko te.
„Z życia drzew” jest projektem żywym,
wciąż rozwijanym. Składają się nań prace powstałe w czasach gdy nikt nawet
nie marzył o cyfrowych aparatach, ale
też niedawno wykonane, podobnie jak
„Święci XXI” dotąd nigdzie nie wystawiane. Oprócz wyżej wymienionych
tematycznych serii są w olkuskiej galerii
pojedyncze próbki talentu Antoniego
Kreisa z innych kręgów zainteresowań –
aktu i autoportretu. Artysta ten para się
również filmem, obecni na wernisażu
mieli okazję zobaczyć jego tegoroczną
impresję pt. „Reinkarnacje”. Podnoszą-

cy się po projekcji ekran odsłonił jeszcze
jedną fotografię z jeszcze innego cyklu,
związanego ze Śląskiem.
Wystawę „Antoni Kreis – fotografia”
nie tylko można, ale koniecznie trzeba

zobaczyć. W Olkuszu gościć będzie do
końca tego roku. Warto też odwiedzić
stronę www.antonikreis.pl..

vv MOK Olkusz

SZLACHETNA PACZKA 2013.
Baza ruszyła!
Cel SZLACHETNEJ PACZKI od lat jest niezmienny mądra pomoc osobą żyjącym w niezawinionej biedzie.

Wolontariusz dociera do prawdziwej biedy.
Do ludzi żyjących w zapomnieniu.
Wchodzi tam, gdzie inni nie chcą albo boją się wejść.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu olkuskiego do wsparcia
SZLACHETNEJ PACZKI, która po raz piąty działa na naszym terenie.
Rodziny potrzebują rzeczy codziennego użytku:
żywność, odzież, środki czystości, środki higieny osobistej.
Projekt opiera się na idei mądrej pomocy,
która jest dla rodzin inspiracją do działania i zmiany a nie sposobem na życie.
Już od 15 listopada możesz zostać Darczyńcą.
Wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i pomóż rodzinie w potrzebie.
Darczyńcą może zostać każdy z nas - paczkę można zrobić wspólnie z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi z pracy. Pomocy może udzielić również firma, instytucja, przedsiębiorcy, poprzez wybranie rodziny i przygotowanie dla niej mądrej i skutecznej pomocy.
"Nie ma Polski biednej i bogatej. Jest jedna Polska"
W PACZCE nie chodzi tylko o przekazywanie rzeczy ale tak naprawdę o łączenie
skrajności. Występujemy przeciwko wszelkiemu podziałowi! Chcemy pokazać, że
pomimo różnic warto być razem, bo wtedy wygrywamy - tak mawia pomysłodawca
projektu ks. Jacek WIOSNA Stryczek.
Finał: 07-08.12!
Każdego, kto chciałby pomóc prosimy o kontakt z Liderką SZLACHETNEJ PACZKI
na terenie Olkusza - Moniką Jurek: tel.: 537-220-292; e-mail: mona_1994@op.pl.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.szlachetnapaczka.pl,
https://www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaOlkusz?fref=ts
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SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

STOPNICA
Mariusz Bąk

28-130 Stopnica, Szczeglin 30
tel. 501 435 596, 509 971 107

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

EDUKACJA

Mechatronicy pokazali, co potrafią

Pod koniec października dwaj
uczniowie z Zespołu Szkół nr 1
w Olkuszu: Maciej Sioła i Jan
Kramarski wzięli udział w III
edycji konkursu „Mam zawód.
Mam fantazję”.

Konkurs odbywał się w Brzesku, a nasi uczniowie wystąpili w konkurencji „Projektowanie
i programowanie urządzenia mechatronicznego”.
Na 7 drużyn Maciek i Janek zajęli II miejsce. Do
zdobycia I miejsca zabrakło im zaledwie jednego
punktu, który stracili za czas realizacji zadania.
- Maciej i Jan wykazali się profesjonalizmem
i ogromnymi umiejętnościami w posługiwaniu się specjalistycznym sprzętem – mówi ich
nauczyciel mgr inż. Marek Malina – bowiem
w naszej szkole pracują na nieco innym sprzęcie.
Na sukces uczniów złożyły się zarówno wiedza
wyniesiona z zajęć szkolnych, jak i doświadczenie, które zdobywają samodzielnie rozwijając
swoje pasje.
Trzeba uznać, że jest to ogromne osiągnięcie
uczniów ZS nr 1, gdyż w ich konkurencji wzięli
udział przedstawiciele bardzo dobrych szkół
m.in. z Krakowa, Brzeska i Tarnowa. .
vv Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu

STRAŻ MIEJSKA
• 07.11.2013 – rano po Osiedlu Młodych w rejonie ulicy Konopnickiej biegał luzem pies. Agresywne zwierzę atakowało inne wyprowadzane na smyczy czworonogi. Po ustaleniu właściciela strażnicy ukarali go mandatem.
• 07.11.2013 – w południe w rejonie ulicy Wiejskiej zauważono grupkę młodych ludzi popijających alkohol. Strażnicy ustalili, że to
uczniowie jednej z olkuskich szkół spędzali czas pod chmurką zamiast na lekcji wychowania fizycznego. Funkcjonariusze wyciągnęli
wobec wagarowiczów odpowiednie konsekwencje z mandatami włącznie.
• 07.11.2013 – po południu zgłoszono, że na poboczu ulicy Rabsztyńskiej leży mężczyzna. Na miejscu okazało się, że jest to 69-letni
mieszkaniec Rabsztyna. W dotarciu do domu najwyraźniej przeszkodził mu nadmiar wypitego alkoholu. Strażnicy doprowadzili go do
miejsca zamieszkania i przekazali rodzinie. Karę za wybryk poniósł następnego dnia.
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 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 realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstają nowe
lokale mieszkalne o powierzchni od 53 m2 do 108 m2. Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych
właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro.
POLICJA
• 8.11. Olkusz. Kradzież portfela
Olkuszanin zawiadomił policję o kradzieży na jego szkodę
portfela wraz z pieniędzmi i dokumentami. Do zdarzenia doszło
najprawdopodobniej w autobusie na terenie Olkusza.
• 9.11. Kradzież koparko-ładowarki w Kluczach
Nieustalony do chwili obecnej sprawca ukradł koparko-ładowarkę marki Caterpillar. Straty w wysokości 230 tysięcy poniósł
mieszkaniec gminy Radymno (powiat jarosławski).
• 9.11. kradziono 400 litrów paliwa
Do kradzieży paliwa doszło w Olkuszu na ul. Przemysłowej.
Nieustalony do chwili obecnej sprawca po zerwaniu zabezpieczenia korka wlewu paliwa ukradł około 400 litrów oleju
napędowego ze zbiornika ciągnika siodłowego marki IVECO.
Pokrzywdzony, mieszkaniec Sieniczna, oszacował straty na
kwotę około 2200 zł.
• 9 - 12.11. Sprawca włamania do domku
letniskowego w Porębie Górnej zatrzymany
Mieszkanka Olkusza powiadomiła wolbromską policję o
kradzieży z włamaniem do jej domu letniskowego w Porębie
Górnej. 12 listopada 2013 roku policjanci z Komisariatu Policji
w Wolbromiu ustalili sprawcę tego włamania. Okazał się nim
42-letni mieszkaniec Zasępca. Mężczyzna wybił okno w domu
letniskowym, wszedł do środka i ukradł dwie kosiarki spalinowe
oraz kosę spalinową o łącznej wartości 800 złotych.

• 9.11. Patrol zatrzymał sprawcę kradzieży rynien
W Wolbromiu policjanci zatrzymali wolbromianina, który ukradł
rynny o wartości 500 złotych. 44.letni mężczyzna zdemontował
30 mb rynien metalowych z budynku GS przy ul. Targowej.
Rynny te ukrył w rejonie punktu skupu złomu. Oddalającego
się w kierunku torowiska mężczyznę zauważył patrol prewencji,
który go zatrzymał.
• 15.11. Wypadek drogowy na targowisku w Olkuszu
Kierujący Mercedesem, cofając, najechał na stojącego za
pojazdem mężczyznę. Poszkodowany to 85-letni olkuszanin.
Mężczyzna przebywa w szpitalu, ma złamaną kość udową.
Sprawca wypadku drogowego był trzeźwy. W tym samym dniu
przedstawiono mu zarzut z art.177§1 kodeksu karnego.
• 15.11. Włamanie do samochodu w Olkuszu
W Olkuszu na ulicy Konopnickiej nieustalony do chwili obecnej
sprawca włamał się do samochodu marki Renault Clio. Z pojazdu ukradł radio o wartości 200 złotych na szkodę mieszkanki
Olkusza.
• 15.11. Skradziono elektronarzędzia
Z samochodu VW zaparkowanego w Olkuszu przy ulicy Armii
Krajowej skradziono urządzenie do cięcia płytek ceramicznych,
wkrętarkę oraz dokumentację firmową. Straty oszacowano na
kwotę 3000 złotych.

• 15.11. Kradzież paliwa
W Olkuszu na ulicy Kościuszki nieznany sprawca włamał się
do zbiornika z paliwem w autobusie. Ukradł 150 litrów oleju
napędowego o wartości około 800 złotych na szkodę mieszkańca Racławic.
• 16.11. Włamanie do domu w Zedermanie
W Zedermanie miało miejsce włamanie do budowanego
domu, z którego skradziono materiały budowlane i narzędzia.
• 16.11. Olkusz. Kradzież portfela
Mieszkaniec Niesułowic powiadomił policję o kradzieży na
jego szkodę portfela wraz z dokumentami. Kradzież miała miejsce w jednym z lokali mieszczących się przy olkuskim rynku.
Sprawę prowadzą policjanci z komendy w Olkuszu.
• 17.11. Olkusz. Kradzież portfela
Do kolejnej kradzieży portfela doszło w jednym ze sklepów na
terenie miasta. Olkuszanin stracił nie tylko pieniądza, ale również dowód osobisty i prawo jazdy.

MAXIRENT, ul. Skośna 2, 32-327 Gorenice
Tel. 32 645 61 91, 507 022 650, 508 078 414

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Warsztat mechaniczny:

• Usługi samochodem typu „Pomoc Drogowa”,
• Wynajem lawety,
• Diagnostyka komputerowa
samochodów sprowadzanych z USA i Kanady,
• Wulkanizacja,
• Napełnianie klimatyzacji,
• Wymiana części eksploatacyjnych w samochodach osobowych.
• Wymiana olejów

www.maxirent.pl

biuro@maxirent.pl

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 •

WNIOSKI Z DEBATY SPOŁECZNEJ

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

Olkuska policja zrealizowała już część wniosków z debaty społecznej, która odbyła się 28. października 2013 roku. Zastępca Naczelnika
Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego przeprowadził lustrację istniejącego oznakowania ulicy Górniczej i ulicy Kantego w Olkuszu.
Pisemną informację na ten temat wraz z propozycjami zmian przekazano 7. listopada br. Burmistrzowi Miasta i Gminy w Olkuszu.
Ponadto podsumowano zdarzenia kryminalne oraz w ruchu drogowych (za wyjątkiem dk 94 i dróg wojewódzkich) w mieście i gminie
Olkusz w okresie od 1 stycznia 2013 do 31. października br. W zestawieniu uwzględniono podział na dzielnice.
Dzielnica nr 1
dzielnicowy mł. asp. Łukasz Zańko

Ulice: Augustiańska, Basztowa, Biała, Bóźnicza,
Budowlanych, Dąbrowskiego, Długa, Floriańska,
Gęsia, Głowackiego, Górnicza, Gwarecka, Gwarków,
Harcerska, Hutnicza, Kantego, Kluczewska, Kolorowa,
Kołłątaja, Kopalniana, Krakowska, Krzywa, Kruszcowa, Metalowa, Mickiewicza, Mieszka I, Ołowiana,
Parcówka, Pasaż Warszawski, Piaskowa, Pomorska, Ponikowska, Powstańców Śląskich, Pułaskiego,
Rynek, Skarbnika, Sławkowska, Sobieskiego, Spółdzielcza, Stary Olkusz, Staszica, Szkolna, Szpitalna
(od Mickiewicza do Kościuszki), Szybikowa, Wspólna,
Zacisze, Żuradzka (od Szpitalnej do torów kolejowych).

Dzielnica nr 3
dzielnicowy mł. asp. Dawid Henc

Ulice: Astrów, Batalionów Chł., Buchowieckiego,
Cegielniana, Dygasińskiego, Jasna, Jaśminowa,
Jesionowa, Jurajska, Wyszyńskiego, Kasztanowa,
Klonowa, Kolberga, Kosynierów, Kopernika, Kwiatowa, Lipowa, Makowa, Malinowa, Miła, Na Skraju,
Niepodległości, Nowowiejska, Ogrodowa, Pakuska,
Parcze, Plac Konstytucji 3-go Maja, Piękna, Podgrabie, Polne Wzgórza, Rabsztyńska, Rataja, Rzemieślnicza, Różana, Ściegiennego, Sikorka, Sienkiewicza,
Skalista, Storczykowa, Topolowa, Traugutta, Urocza,
Witosa, Wiejska, Wapienna, Widokowa, Wiśniowa,
Westerplatte, 20-stu Straconych, Zamkowa, Zielona.

Zdarzenia kryminalne:
• rozbój - 2
• bójka/pobicie - 2
• kradzież z włamaniem - 10
• kradzież - 31
• uszkodzenie mienia- 11
• uszkodzenie ciała - 3
• kradzież pojazdu - 0
razem: 59
Zdarzenia w ruchu drogowym:
• liczba wypadków – 0
• liczba zabitych - 0
• liczba rannych - 0
• liczba kolizji – 25

Zdarzenia kryminalne:
rozbój - 2
bójka/pobicie - 1
kradzież z włamaniem - 12
kradzież - 17
uszkodzenie mienia - 4
uszkodzenie ciała - 2
kradzież pojazdu - 2
razem: 40
Zdarzenia w ruchu drogowym:
• liczba wypadków – 0
• liczba zabitych - 0
• liczba rannych - 0
• liczba kolizji – 32

Dzielnica nr 2
dzielnicowy asp. Paweł Omyła

Dzielnica nr 4
dzielnicowy sierż. szt. Przemysław
Przetakowski

Ulice: Bylicy, Kościuszki, Krakowskie Przedmieście, Króla Kazimierza Wielkiego (od Bylicy do
Kościuszki) Minkiewicza, Nowa, Nullo, Olewińska,
Północna, Skalska, Słowackiego, Szpitalna Krótka

Zdarzenia kryminalne:
rozbój - 2
bójka/pobicie - 5
kradzież z włamaniem - 7
kradzież - 17
uszkodzenie mienia- 15
uszkodzenie ciała - 4
kradzież pojazdu - 2
razem: 52
Zdarzenia w ruchu drogowym:
• liczba wypadków – 6
• liczba zabitych - 0
• liczba rannych - 7
• liczba kolizji – 31
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ulice: Asnyka, Boczna, Broniewskiego, Dworska, K.K.
Wielkiego (od DK-94 do Bylicy), Kocjana, Kolejowa,
Korczaka, Krótka, Leśna, Łukasińskiego, MOSiR
(basen), Na Skarpie, Okrzei, Partyzantów, Piłsudskiego,
Polna Przemysłowa, 29-go Listopada, Składowa, Skłodowskiej, Skwer, Świętokrzyska, Witeradowska, Zagaje

Zdarzenia kryminalne:
rozbój - 1
bójka/pobicie - 0
kradzież z włamaniem - 8
kradzież - 19
uszkodzenie mienia - 8
uszkodzenie ciała - 2
kradzież pojazdu - 1
razem: 39
Zdarzenia w ruchu drogowym:
• liczba wypadków – 2
•
•
•
•
•
•
•

• liczba zabitych - 0
• liczba rannych – 2
• liczba kolizji – 23
Dzielnica nr 5
dzielnicowy sierż. szt. Paweł
Chaberka

Ulice: Al. 1000-lecia, Armii Krajowej, Biema,
Chopina, Czarnogórska, Jana Pawła II, Kpt. Hardego, Kamyk, Ks. Kan. S. Gajewskiego, Legionów
Polskich, Mazaniec, Mazaniec-Boczna, Osiecka,
Parkowa, Płonowskiej, Rydla, Strzelców Olkuskich, Sosnowa (domy prywatne), Żuradzka (od
torów kolejowych do Mazańca).

Zdarzenia kryminalne:
• rozbój - 4
• bójka/pobicie - 4
• kradzież z włamaniem - 7
• kradzież - 22
• uszkodzenie mienia - 5
• uszkodzenie ciała - 3
• kradzież pojazdu - 2
razem: 47
Zdarzenia w ruchu drogowym:
• liczba wypadków – 5
• liczba zabitych - 1
• liczba rannych – 4
• liczba kolizji – 44
Dzielnica nr 6
dzielnicowy asp. Sławomir Patela

Ulice: Baczyńskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Nałkowskiej, Orzeszkowej,
Reja, Sosnowa (bloki) Tuwima, Żeromskiego

Zdarzenia kryminalne:
rozbój - 3
bójka/pobicie - 2
kradzież z włamaniem - 11
kradzież - 16
uszkodzenie mienia - 10
uszkodzenie ciała - 3
kradzież pojazdu - 1
razem: 46
Zdarzenia w ruchu drogowym:
• liczba wypadków – 0
• liczba zabitych - 0
• liczba rannych – 0
• liczba kolizji – 8
•
•
•
•
•
•
•

Dzielnica nr 7
brak dzielnicowego, chwilowo rejon
obsługiwany przez pozostałych
dzielnicowych

Ulice: Bogucin Mały, Braciejówka, Czarny Las,
Gorenice, Kogutek, Kosmolów, Niesułowice,
Olewin, Osiek, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie,
Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Wiśliczka, Witeradów, Zadole Kosmolowskie, Zawada, Zederman,
Zimnodół Żurada.

Zdarzenia kryminalne:
rozbój - 1
bójka/pobicie - 1
kradzież z włamaniem - 7
kradzież - 11
uszkodzenie mienia - 8
uszkodzenie ciała - 4
kradzież pojazdu - 1
razem: 33
Zdarzenia w ruchu drogowym:
• liczba wypadków – 4
• liczba zabitych - 0
• liczba rannych – 5
• liczba kolizji – 58
•
•
•
•
•
•
•

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

Jesteśmy z Wami od 1990 r.
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, tel. 32 754 56 70

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP •

tel. 662 660 373
KINO ZBYSZEK
22 XI, 28 XI, 5 XII GODZ. 19.30
23 XI, 25-27 XI, 29 XI-4 XII GODZ. 17.00, 19.30
24 XI GODZ. 11.00, 17.00
OGÓLNOPOLSKA
PREMIERA FILMU
„IGRZYSKA ŚMIERCI:
W PIERŚCIENIU OGNIA” 2D
PROD. USA
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11.11 Otwarte Zawody z okazji Święta Niepodległości
Klub Strzelecki LOK Lokus po raz kolejny gościł strzelców i sympatyków strzelectwa podczas Otwartych Zawodów Strzeleckich z okazji Święta Niepodległości 11
listopada. Impreza odbyła się się na leśnej strzelnicy klubowej Bukowno Podpolis.
W tym roku organizatorzy powitali rekordowo liczną grupę zawodników, których było
niemal sześćdziesięciu! Wszystko przy sprzyjającej aurze i świątecznej atmosferze.
Rozegrano dwie konkurencje: Pistolet sportowy i kros strzelecki.
Pistolet 15 strzałów rozgrywano na dystansie
25m z postawy stojącej. 5 Strzałów próbnych,
podejście do tarcz i 10 kolejnych strzałów. Ocenie podlegało 10 najlepszych, stąd osiągane
wyniki były wysokie.
W pistolecie zwyciężył Tadeusz Dudek, Kolejne
miejsca zajęli: Maciej Bigaj i Waldemar Rogóż.
Kros strzelecki z karabinka sportowego to
konkurencja zgoła inna. Polega na zestrzeleniu
trzech tarcz przeciwnika (typu biathlonowego, po
trafieniu zamykają się) zanim zrobi to przeciwnik. Każdy ma do dyspozycji 5 nabojów. Starty
odbywają się parami, zawodnicy są losowani
przed rozpoczęciem konkurencji, a eliminacje
odbywają się systemem pucharowym. Przegrywający odpada, a zwycięzca przechodzi do
dalszych rozgrywek.
W tej konkurencji nie tylko trzeba strzelać celnie,
ale i szybko, sprawnie obsługiwać ładowanie
i opanować emocje. Konkurencja sama w sobie
jest bardzo emocjonująca, gdyż jest nieprzewidywalna.
Emocji i tym razem nie zabrakło, a najlepszym
„fighterem” okazał się Tomasz Kuźniak, który wyszedł zwycięsko z każdego pojedynku.
Drugie miejsce zajął Mikołaj Murat, a trzecie
Bogusław Sorodnik.
Laureaci w obu konkurencjach (miejsca 1-3)
zostali uhonorowani pucharami i dyplomami,
zaś zawodnikom zajmującym miejsca 4-6 wręczono pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też
pamiątkowych statuetek dla najlepszej Pani
i oraz najlepszego Młodego Zawodnika.
Dla wszystkich przybyłych przygotowano tradycyjny już poczęstunek w postaci kiełbaski
z ogniska.
Była to udana impreza, a wszystkich chętnych,
którzy chcą rozwijać i podnosić swoje umiejętności strzeleckie, Klub Strzelecki LOK Lokus
zaprasza w swoje szeregi. www.lokus-olkusz.pl

fot. Beniamin Maciej Bujas

vv Grzegorz Lipiński

KĄCIK KOLEKCJONERA

NASZ SĄSIAD ROSJA

W listopadzie mamy jedną wielką rocznicę
o jakiej trudno zapomnieć, bo tak na młodych jak
i na starych, kolekcjonerach i nie tylko wywarła
w ich życiu przeogromny wpływ. Myślę, że nie
tylko na mnie, ale na całą Europę i nawet świat.
Jest to rewolucja październikowa w Rosji. Październikowa, bo wówczas w Rosji obowiązywał
kalendarz juliański. Według kalendarza gregoriańskiego – rozpoczęcie rewolucji datowane
jest na noc 6/7 listopada 1917 roku, w wyniku
czego władzę przejęli komuniści (bolszewicy).
Władza ta trwała prawie aż do końca XX wieku.
ZSRR powstało 7 listopada 1917 roku i rozwiązane zostało 12 grudnia 1991 roku i od tej pory
Rosja jest samodzielnym państwem tworząc
z 15 byłymi krajami ZSRR – Federację Rosyjską.
Tyle o historii, która o tyle jest istotna, że ma
wpływ również na nasz kraj. Jednakże mimo
lepszego czy gorszego stosunku do Rosji, my
kolekcjonerzy musimy przyznać jedno. Tak za
czasów ZSRR jak i teraz jako Rosja – kraj ten
ma wspaniałą politykę emisji pieniądza okolicznościowego (w tym wypadku monet).

Pomijając ciekawą i bogatą historię, to różnorodność
tematyki emisyjnej jest tak bogata, że można tylko
pozazdrościć. W chwili zadumy, można tylko pomyśleć,
czemu u nas w komisji programowej NBP tego nikt
nie widzi. Bo na branie przykładu chyba nie trzeba
kupować licencji, jak w programach telewizyjnych.
Nakłady emitowanych monet nie są największe, ale
tak różnorodne i dla każdego, że monety te od kilkudziesięciu lat są jednymi z najbardziej poszukiwanych
monet na świecie. Ceny ich też są nieraz zawrotne.
Różnorodność tematyki zadowala każdego kolekcjonera. Emisje monet związanych z historią Rosji to co
prawda nic specjalnego, ale zakres obrazujących ją
faktów już tak. Nie ma tam tabu. Są przedstawiane
sytuacje za carów, za komuny i dzisiejsze. Temat
kultury jest tak bogaty, że potrafi zadowolić każdego.
Nie ma chyba człowieka na świecie, który by nie
czytał nic pisarza rosyjskiego. Wszyscy znają, choćby
fragmentarycznie muzykę tworzoną przez Rosjan.
Nawet największe tuzy światowej muzyki rockowej
wykonywały interpretację rosyjskich kompozytorów.
Nie wspominam już o teatrze czy balecie. Nie wszyscy
widzieli „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego – ale

kto o nim nie słyszał. Na najwyższym światowym
poziomie stoi emisja monet o ochronie przyrody.
Emisja monet popularnych (tanich) wykonana z metali
nie szlachetnych, ale zarazem ze srebra, złota a nawet
z platyny. Jest się czym zachwycać i o czym marzyć.
Może nie będziemy na tyle bogaci, by choć jeden
taki egzemplarz nabyć (są nawet 1-kilogramowe
monety złote).
Tak więc listopad przypomniał mi o istnieniu wszechobecnej Rosji w naszym życiu. Nie myślę więc w tym
momencie o kraju, który sprawił światu w ostatnich
80 latach wiele złego, ale o kraju, który ma niezmiernie
wielki wpływ na światową kulturę i historię. Wydaje mi
się, że z okazji takich rocznic warto pokazać młodym
ludziom kulturę i historię tego kraju, choć powinno się
też uświadomić sobie, że jednak tam też żył Stalin
i Breżniew. Na razie tyle. Korzystając z grzeczności
redakcji Gwarka już niedługo pokażę kolekcję monet
Rosyjskich i nie tylko. Trochę cierpliwości i rozejrzenia
się wokół siebie za monetami rosyjskimi – a warto
ze względu na wartość materialną, artystyczną
i historyczną.
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Reklamy

Sławomir Ostachowski

Alicja Ostachowska

Firma Cateringowa
tel.: 692 015 114 • 889 806 103 • 12 282 28 97

oferujemy:
• ciasta
• ciasta tortowe
• ciasteczka
• wyśmienite torty
wielu rodzajów

organizujemy:
• wesela
• komunie
• chrzciny
• imprezy
okolicznościowe
• spotkania biznesowe
• studniówki

www.torcik.com

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

