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SALON KOTŁÓW C.O.
DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

montaż
8% VAT
Olkusz , ul. Sikorka 65, tel./fax 32 647 00 35,
kom. 603 463 034, e-mail: eco-dom1@tlen.pl

ECO-DOM

www.system-olkusz.pl

BIURO RACHUNKOWE

Sklep przeniesiony do Olkusza, nowy adres:
Olkusz, ul. Rabsztyńska 51, tel. 788 524 414, 728 820 552
Pon-piątek 900-1700, sobota 800-1300

OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

POŻYCZKI POD ZASTAW:
ZŁOTA, SPRZĘTU AGD-RTV

Z DRZWIAMI SUWANYMI

SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOTA
NAJLEPSZE CENY!!!
32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884

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

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew
wykończeniowych z lipy, świerka, buka, dębu i jesionu.
Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety,
więźby dachowe, meble oraz drzwi.

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

WYMIANA WYŚWIETLACZY
I DOTYKÓW ! NAJTANIEJ !
SPRZEDAŻ, SERWIS (również z dojazdem)
TELEFONÓW, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW !

MIKOŁAJ !!

GŁOŚNIKI BLUETOOTH

39,99 zł

Olkusz ul. Kościuszki 16 • tel. 502 815 535

Sprzedaż Węgla
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

tel. 32 754 56 70

Ponad 21 lat doświadczenia

LOMBARD

SZAFY

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

U NAS NA JTANIEJ!!!!

KOMPRA

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

PROJEKTOWANIE W 3D

MEBLE NA WYMIAR

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

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

Olkusz, ul. Fr. Nullo 2, (obok Apteki - dawna siedziba Getin Bank)
tel./fax (32) 211 03 27, tel. +48 519 409 079
Zapraszamy: pon. - pt. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 13.00

SPRZEDAŻ KOMPUTERÓW,
SERWIS, NAPRAWA
SPRZEDAŻ KAS FISKALNYCH,
STAŁA OPIEKA SERWISOWA
Pomoc w wyborze urządzeń odpowiednich
do rodzaju prowadzonej działalności
TUSZE I TONERY do każdego urządzenia drukującego • NOTEBOOKI • KOMPUTERY
• APARATY FOTOGRAFICZNE • MONITORY • DRUKARKI • OPROGRAMOWANIE

Fizjoterapeuta kliniczny mgr. Anna Małecka-Włoch

Rehabilitacja w schorzeniach:

neurologicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, onkologicznych.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW

Plastrowanie dynamiczne - Kinesiotaping
Masaż leczniczy (bóle kręgosłupa)
Rehabilitacja w domu pacjenta

www.an-medic.pl

Pn - Pt 700 - 2000
Sob 700 - 1400

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

32-300 Olkusz, ul Sławkowska 4
tel. kom. 505 503 249
Czynne:
poniedziałek i środa od 1500 do 2000
(zapisy telefonicznie)

WiREX

FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA
ZAPRASZAMY!!!

Do każdego
badania
upominek
gratis
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Informacje

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Olkuszu

SPORTOWE PODSUMOWANIE 2015

W roku 2015 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem ponad stu ciekawych imprez sportowych i rekreacyjnych. W kalendarzu znalazły się imprezy cykliczne oraz organizowane po
raz pierwszy lub okazjonalnie. W tym miejscu trudno wymienić i opisać wszystkie, ale przypomnijmy te, które
cieszyły się największym zainteresowaniem.
Otwarte Turnieje o Puchar Srebrnego Miasta zgromadziły maksymalne liczby uczestników. Wysoki poziom organizacyjny sprawił,
iż wzrosła popularność imprez, w których biorą udział zarówno
drużyny z ubiegłych lat, jak i nowe. W turnieju halowej piłki nożnej podczas trzech dni zagrało 30 drużyn, turniej siatkówki, prowadzony jednocześnie na trzech wyznaczonych boiskach, został
rozegrany wśród 18 zespołów, natomiast na trio basket zgłosiło
się 12 drużyn. Ze względu na zauważalny wzrost zainteresowania
w ubiegłych latach, w 2016 roku zaplanowano zwiększenie ilości
dni na rozgrywanie tych turniejów, przez co będzie możliwy udział
większej liczby drużyn. O tym, że sporty drużynowe są na topie
świadczą również licznie rozgrywane turnieje Szkolnego Związku
Sportowego, Podokręgu Piłki Nożnej, Stowarzyszenia Piłki Ręcznej, jak również organizowana rok rocznie w Hali Sportowo-Widowiskowej Olkuska Liga Oldbojów Futsal. Współorganizowany ze
Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej oraz Przedsiębiorstwem „Arkop”,
Turniej Piłki Ręcznej - Memoriał im. Juliana Kazibuta, rozgrywany
w maju z udziałem prawie pięciuset uczniów, wypełnia halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji niemal po brzegi.
Nie mniejszą popularnością cieszą się zawody oraz turnieje dla
uprawiających sporty indywidualne. Bardzo dobra współpraca ze
Stowarzyszeniem „Family Cup”, kontynuowana od ośmiu lat, daje
Olkuszowi możliwość cyklicznego organizowania Amatorskich Mistrzostw Polski w kolarstwie górskim i w pływaniu. Rozgrywany od
2007 r. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego, w tym roku po raz pierwszy jako Memoriał im. Henryka Swędzioła zgromadził przy stołach
267 zawodników. Dobra współpraca z Krakowskim Okręgowym
Związkiem Tenisa Stołowego pozwoliła na organizację turniejów
dla Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych w kategoriach kadetów i seniorów. Wspólnie
ze Szkolnym Związkiem Sportowym organizujemy Spartakiady
Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Olkusz. Tegoroczna XXXV edycja
zgromadziła ponad czterystu pięćdziesięciu uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Nie można również zapomnieć o zawodach ogólnopolskich takich
jak pierwsze oficjalne Mistrzostwa Polski w Skateboardingu oraz
Puchar Polski w jeździe ekstremalnej na rolkach, które przeprowadzono w ramach Festiwalu Sportów Ekstremalnych Olkusz Si-

lver Games 2015, w Parku Rekreacyjno-Krajobrazowym. Kolejną
ważną imprezą był Puchar Polski Południowej Oyama PFK współorganizowany z Jurajskim Klubem Oyama Karate. W dyscyplinach
indywidualnych ważną rolę odegrały Turnieje Tenisa Ziemnego,
gdzie spośród sześciu turniejów dwa to Grand Prix Olkusza, prowadzone w ramach ogólnopolskich rozgrywek ATP. Ogólnopolska
akcja „Polska Biega” to kolejna impreza , w której olkuszanie z powodzeniem biorą udział od kilku lat.
Rekreacja to głównie Rodzinne Rajdy po Olkuskich Szlakach Rowerowych oraz marsze nordic walking, organizowane we współpracy z sołectwami oraz szkołami na terenie gminy. Wysoka
frekwencja podczas tych imprez wskazuje na coraz większą świadomość i chęć prowadzenia zdrowego trybu życia przez mieszkańców ziemi olkuskiej. Rajdy oraz marsze są doskonałą okazją do
wspólnych wycieczek, a w połączeniu z możliwościami jakie dają
nam wytyczone Olkuskie Szlaki Rowerowe, dostarczają niezapomnianych wrażeń.
Różnorodność zajęć w ramach programu Wakacje i Ferie z MOSiR-em umożliwia zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Łącznie podczas wakacji i ferii, z różnych form aktywności
skorzystało 2357 dzieci. Dużą popularnością cieszyła się, organizowana po raz drugi, wakacyjna szkółka nauki i doskonalenia jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach i hulajnogach Extreme City.
Wydarzeniami mijającego roku, którym przyświecał szczytny cel
były niewątpliwie: XXVI Ogólnopolski Opłatek Sportowców, Mecz
Charytatywny Samorządowcy - Dziennikarze TVP Kraków, Memoriał im. Romana Nowosada, Europejski Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych - piknik sportowy, I Mikołajkowy Integracyjny Turniej Halowej Piłki Nożnej oraz Gwiazdkowy Turniej Charytatywny - walczymy o uśmiech Michałka.
Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z oferty Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu, w tym uczestnikom imprez
i zawodów sportowych. Szczególne podziękowania kierujemy do
stowarzyszeń, związków sportowych, klubów, służb mundurowych, firm oraz osób prywatnych, które w różny sposób wspierały
nasze działania oraz współpracowały z nami w 2015 roku.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.mosir.olkusz.pl oraz polubienia Fan Page’a na portalu Facebook pod adresem facebook.com/mosirolkusz.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz, tel. 32 649 44 80 • www.mosir.olkusz.pl
PORADY PRAWNE

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego
pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością
do samodzielnej egzystencji.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych
(t.j.Dz.U.2015.0.114) świadczenie to przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej
16. roku życia, jeżeli legitymuje
się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność
powstała w wieku do ukończenia
21. roku życia, oraz osobie, która
ukończyła 75 lat.

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu
oraz UKS „Czarny Koń” Olkusz zapraszają miłośników królewskiej gry na XXII Międzynarodowy Gwiazdkowy Turniej Szachowy Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się
w dniach 12 i 13 grudnia 2015 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Olkuszu,
ul. Wiejska 1a. Uroczyste otwarcie Turnieju nastąpi w sobotę 12 grudnia o godz. 9.00.
Również o godz. 9.00 rozpoczną się rozgrywki w niedzielę 13 grudnia. Uroczyste
zakończenie i rozdanie nagród przewidziane jest 13 grudnia ok. godz. 15.00. Więcej
informacji o Turnieju znaleźć można na stronie internetowej turniejgwiazdkowy.eu.
SPONSOR GŁÓWNY

SPONSORZY POSIŁKOWI

PATRONI MEDIALNI

Pomimo że zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń
rodzinnych, prawo do niego nie
zostało uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, tak
jak ma to miejsce w większości
świadczeń rodzinnych. Prawo
do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca,
w którym złożono wniosek
o ustalenie niepełnosprawności
lub stopnia niepełnosprawności,
jeżeli wniosek o to świadczenie zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od
wydania odpowiednio orzeczeZasiłek pielęgnacy jny nie nia o niepełnosprawności lub
przysługuje osobie umieszczo- o stopniu niepełnosprawności.
nej w instytucji zapewniającej Co więcej, uprawnienia do tego
całodobowe utrzymanie oraz świadczenia ustala się na czas
uprawnionej do dodatku pie- nieokreślony, chyba że orzeczelęgnacyjnego. Ponadto nie jest nie o niepełnosprawności lub
należny, jeżeli członkom rodziny orzeczenie o stopniu niepełprzysługują za granicą świad- nosprawności zostało wydane
czenia na pokrycie wydatków na czas określony. Organem
związanych z pielęgnacją tych właściwym do wypłaty świadosób, chyba że przepisy o koor- czenia jest wójt, burmistrz lub
dynacji systemów zabezpiecze- prezydent miasta.
nia społecznego lub dwustronne Należy zaznaczyć, że zasiłek
umowy o zabezpieczeniu spo- pielęgnacyjny nie przysługuje
łecznym stanowią inaczej. Tak osobie uprawnionej do dodatku
wynika z art. 16 ust. 2 pkt 2-3, pielęgnacyjnego.
ust. 5-6 ustawy o świadczeniach Kwotę dodatku pielęgnacyjnerodzinnych
go podwyższa się przy zastoso-

waniu wskaźnika waloryzacji
emerytur i rent od miesiąca,
w którym przeprowadzana jest
waloryzacja, a więc corocznie
od 1 marca. Natomiast kwota
zasiłku pielęgnacyjnego podlega
weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu
wsparcia dochodowego rodzin.
Przy czym pomimo weryfikacji,
która miała miejsce w 2015 roku
ostatnia zmiana wysokości tego
świadczenia – z kwoty 144 zł na
153 zł - nastąpiła 1 września
2006 roku.
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
składa się w urzędzie gminy lub
miasta właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania osoby
ubiegającej się. Organem właściwym do wypłaty świadczeń
rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego jest wójt, burmistrz
lub prezydent miasta.
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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DARMOWA POMOC PRAWNA OD 1 STYCZNIA 2016 R.
System nieodpłatnej pomocy prawnej rozpocznie funkcjonowanie na
terenie całego kraju już w styczniu 2016 r. Zainteresowanych szczegółami
zapraszam do zapoznania się z artykułem.
System nieodpłatnej pomocy prawnej jest uregulowany w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji
prawnej (Dz. U z dnia 2015 r., poz. 1255).
W jakim zakresie
będzie udzielana pomoc?

dowani katastrofą naturalną, klęską
żywiołową lub awarią techniczną.
Zgodnie z art. 1 w/w ustawy nie- W zależności od podmiotu, będzie
odpłatna pomoc prawna obejmuje: zachodziła konieczność, co do
udzielenie informacji o posiadanych zasady, przedłożenia stosownego
prawach i obowiązkach związanych dokumentu na wykazanie przesłanki
z przedstawionym problemem oraz sytuującej go w kręgu uprawnionych.
wskazanie sposobu jego rozwiąza- Przykładowo takim dokumentem
nia. W jej zakresie mieści się rów- będzie dowód osobisty, stanowiący
nież sporządzenie projektów pism podstawę do ustalenia wieku, czy też
w zakresie zwolnienia od kosztów zaświadczenie, legitymacja weterasądowych czy też ustanowienia peł- na, Karty Dużej Rodziny.
nomocnika z urzędu w postępowa- Zdarzenie losowe lub sytuacja kryniach sądowym. Uprawniony uzy- zysowa wymagająca udzielenia nieska także pomoc w zredagowaniu zwłocznej pomocy prawnej, zgodnie
innych pism, jednak poza pismami z art. 4 ust. 6 w/w ustawy, rządzić
procesowymi w toczących się już się będzie odmiennymi regułami.
postępowaniach sądowych. Poza Wówczas do uzyskania pomocy
jej granicami znajduje się prawo prawnej nie są niezbędne dokumenpodatkowe, celne, dewizowe i han- ty o których powyżej, a wystarczy
dlowe. Co do problemów związa- złożenie pisemnego oświadczenia
nych z prowadzeniem działalności o spełnieniu jednego z warunków
gospodarczej uzyskać będzie można podmiotowych. Oświadczenie,
pomoc w zakresie przygotowania do takie składane pod rygorem odpojej rozpoczęcia.
wiedzialności karnej, jest przechowywane przez okres 3 lata w celu
Kto może uzyskać pomoc
ewentualnej kontroli. W jego treści
prawną?
wskazuje się imię i nazwisko uprawWśród katalogu uprawnionych znajnionego, adres zamieszkania oraz
duje się: młodzież do 26 lat; seniorzy,
numer PESEL.
którzy ukończyli 65 lat; osoby posiaWarunki udzielania
dające ważną Kartę Dużej Rodzipomocy prawnej.
ny; kombatanci; weterani; osoby
fizyczne, którym w okresie roku Nieodpłatna pomoc prawna będzie
poprzedzającego zostało przyznane udzielana w wyznaczonych miejświadczenie z pomocy społecznej na scach przeciętnie 5 dni w tygodniu
podstawie ustawy o pomocy spo- przez co najmniej 4 godziny dzienłecznej oraz zagrożeni lub poszko- nie. Uprawniony nie musi zamiesz-

kiwać powiatu, gdzie stara się o uzyskanie pomocy prawnej. Obsługę
prawną w części punktów będą
świadczyć m.in. radcowie prawni
wskazani przez Okręgowe Izby
Radców Prawnych. Natomiast cześć
z wyznaczonych punktów będzie
prowadzona przez organizacje pozarządowe, a w nich porad będą mogli
udzielać także absolwenci wyższych
studiów prawniczych (posiadający
co najmniej trzyletnie doświadczenie). Każdy przypadek udzielonej
pomocy winien być dokumentowany
poprzez wskazanie czasu, formy oraz
dziedziny prawa, której dotyczyła
pomoc. Przedmiotowa karta, wraz
z ewentualnymi oświadczeniami,
będzie przekazywana do Starosty
w sposób uniemożliwiający powiązanie jej treści z oświadczeniem
uprawnionego zawierającym jego
dane osobowe.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444
Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek
została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/
IX/2015, z dnia 12.11.2015 r., do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

KRZYWA LAFFERA, CZYLI DLACZEGO
RZĄD NIE MA POJĘCIA O GOSPODARCE

Polski dług publiczny w odniesieniu do PKB przekroczył 60%. To oznacza, że cały naród
musiałby oddać wszystkie wypracowane dobra przez 219 dni pod rząd (ponad 7 miesięcy), by ten dług spłacić. Zatem wszystkie fabryki musiałyby oddać całą produkcję,
wszyscy obywatele musieliby nie otrzymywać wypłat, a wszystkie firmy przekazywać
cały dochód, by ten dług spłacić. Jest oczywiście też możliwość rozłożenia tego w czasie. W tym wypadku, każdy (nawet kilkuletnie dziecko) musiałby w ciągu swojego życia
spłacić osobisty dług w wysokości 80 tys. zł. Co na to zarówno poprzednia, jak i obecna
władza? Nazbyt się tym nie przejmuje, przecież w naszym mieście jest nowa droga.
Laureat nagrody Nobla z ekonomii Fredrich von Hayek
mawiał: ,,Gdyby socjaliści
zrozumieli ekonomię, nie byliby socjalistami” - władza nie
potrafi zrozumieć, że utrzymując wysokie podatki, a nawet
je podwyższając, nie pozwala
ludziom działać. Ci zaś, uciśnieni wysokimi haraczami,
tysiącami przepisów, dyrektyw, nakazów i zakazów, nie
są w stanie generować na tyle
dużo dóbr, by mogli zapewnić
sobie i państwu dużo pieniędzy. Powodem, dla którego
wszystkie rządy od 26 lat nie
wiedzą, jak rozwiązać gospodarcze problemy naszego kraju
oraz coraz to bardziej rujnują
Polskę, jest nieznajomość przez
nich bardzo ważnego prawa
ekonomicznego, jakim jest
krzywa Laffera.
Opracował ją Arthur Laffer
w 1974 roku. Polega ona na
tym, że nie da się w nieskończoność podnosić podatków,
gdyż jeszcze wyższe podatki
nie oznaczają jeszcze w yższych wpływów do budżetu.
Co więcej, wpływy z podatków są dokładnie takie same,

gdy podatki wynoszą 0%, jak
i 100% (bo nikt nie będzie pracował, jeśli ktoś ma mu wszystko zabrać). Jeśli podatki są zbyt
wysokie, to ludziom przestaje
się opłacać praca czy zakładanie własnych firm, gdyż koszta,
które muszą oni ponieść są zbyt
w ysokie. Laffer udowodnił,
że istnieje idealna wysokość
podatku, która zapewnia największe wpły w y do budżetu, jednocześnie pozwalając
obywatelom wytwarzać zysk.
Jeśli podatki są o kilka procent mniejsze lub o kilka procent większe, to wpływy do
budżetu są dokładnie takie
same. W pierwszym wypadku państwo zabiera zbyt mało
pieniędzy, by spełnić swoje
zobowiązania wobec obywateli (takie jak wojsko, policja),
w drugim zaś, pobiera zbyt
dużo i zaczyna „zwalczać”
przedsiębiorstwa. Prawie 200
lat temu uważano, że jeśli rząd
zabiera w postaci podatków
znacznie mniej, niż 10%, to
państwo ma tak małe dochody,
że źle funkcjonuje. Jednak jeżeli rząd zabierał w podatkach
więcej, niż 12-13% , to takie

państwo nazywano opresyjnym
i uważano, że zdusi wszelką
formę prz edsiębiorcz ości.
Porównajmy to do dzisiejszych,
plus minus 60%.
Krzy wa Laffera oczy wiście
działa, czego bardzo dobrym
prz yk ładem jest sy t uacja
gospodarcza USA pod koniec
X X wieku. Okazała się tam
rzecz niesłychana – drastycznie obniżono podatki z 70% do
28%. Pomijając fakt, że liczba
ludzi zarabiających ponad 100
tys. dolarów rocznie zwiększyła
się... ponad 43 krotnie, to jeszcze wpływy z podatków przy
stawce 28%... zwiększyły się
ponad 5 krotnie w odniesieniu
do czasów, gdy podatki wynosiły 70%!
vv Michał Pasternak

BAJKA, PREZENTY I ZABAWY, CZYLI
MIKOŁAJKI 2015 W OLKUSKIM MOK

Sporo atrakcji czekało na dzieci, które przybyły w sobotnie popołudnie
5 grudnia br. do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu na
spotkanie z Mikołajem. Premiera nowego bajkowego spektaklu, łakocie,
zabawy i tańce były sprawiającymi maluchom wiele radości dodatkami do
prezentów, które osobiście wręczał im dobroduszny gość w czerwonym
płaszczu wraz ze śnieżynkami.
Śnieżynki czekały na dzieci już
holu MOK, gdzie malowały
buzie maluchów w wybrane
wzory bohaterów bajek. Nieco dalej, w drzwiach prowadzących do sali widowiskowej,
kierownik Działu organizacji
imprez Zdzisława Gardeła
obdarowywała małych gości
czekoladowymi smakołykami.
Przybycie Mikołaja poprzedził
spektakl w reżyserii Stanisławy Szarek i w wykonaniu jej
podopiecznych z Sekcji teatralnej MOK. Treścią sztuki są

starania bohaterów różnych
bajek o uratowanie ich przed
zapomnieniem w czasach, gdy
dzieci chętniej grają na komputerach i oglądają telewizję,
niż czytają.
Po nagrodzonym gromkimi
brawami spektaklu na scenę
wkroczył Mikołaj. Każdemu
dziecku osobiście wręczył prezent, z każdym chwilę porozmawiał, żartował, a rodzice
utrwalali te chwile za pomocą fotograficznych aparatów
i kamer.

To jednak bynajmniej nie był
jeszcze koniec tegorocznych
Mikołajek z Miejskim Ośrodk iem Kultur y w Olkuszu.
W holu na dzieci znów czekały Śnieżynki. Tym razem najpierw porwały małych gości do
zabaw z chustą Klanzy, a potem
do tańców na bajkowej dyskotece. Radości było co niemiara.
Do zobaczenia na spotkaniu
z Mikołajem za rok!
vv MOK Olkusz
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MIKOŁAJKI Z MIG

Do słuchania disco polo przyznają się nieliczni. Mimo to do olkuskiego
MOK napływało sporo próśb o zaproszenie zespołu grającego ten
gatunek muzyki. W niedzielę 6 grudnia br. w sali widowiskowej przy
ul. Nullo 29 oczekiwania te zostały spełnione, a olkuszanie z pamięci
śpiewali przeboje zespołu MIG, tańczyli pod sceną, a na zakończenie
wielokrotnie zachęcali do przedłużania koncertu brawami i okrzykami.
Dorota, Marek, Krzysztof i Sławomir Gwiazdowscy zaczęli swą
muzyczną karierę jako zespół MIG
15 lat temu. Dziś mają na koncie
trzy albumy i dwa single, laury zdobyte na muzycznych festiwalach
oraz uznanie fanów, którego dowodami są zwycięstwa w plebiscytach
oraz wielomilionowe odsłony teledysków na portalu YouTube. Do
najpopularniejszych ich przebojów
należą: „SMS”, „Kocha się raz”, „Jej
dotyk”, „Dziewczyna z sąsiedniej
ulicy”, „Miód malina”, „Wymarzona”, „Słodka wariatka”, „Nie ma
mocnych na Mariolę”.
Ostatni z wymienionych utworów
stał się pretekstem do zaproszenia
na scenę dziewczyny o tytułowym
imieniu. Nie kryjąca radości Mariola, tańcząca do tej pory pod sceną
ze znajomymi, bawiła się przy tej
piosence wraz z członkami ulubionego zespołu. Muzycy MIG przez
cały czas utrzymywali bliski kontakt ze swymi olkuskimi fanami.
Rozmawiali z nimi między wykonywanymi utworami, a w ich trakcie zachęcali do wspólnej zabawy,
ściskali wyciągane do nich dłonie,
rzucali w tłum płyty.
Nic dziwnego, że olkuszanie nie
chcieli wypuścić ich ze sceny.
Widząc taki entuzjazm goście

mikołajkowego koncertu po kilku
bisach zdecydowali się jeszcze na
spotkanie z olkuszanami, podczas
którego każdy mógł porozmawiać,
zdobyć autograf, spędzić z ulubionymi muzykami trochę czasu
w miłej, koleżeńskiej atmosferze,
bez podziału na scenę i widownię.
vv MOK Olkusz

KONKURS PLASTYCZNY „CHMURKA MAJA”

Serdecznie zapraszamy (uczniów klas I-VI szkół podstawowych) do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM
„CHMURKA MAJA” organizowanym przez Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”.
Zadanie polega na zilustrowaniu bajki pt.„Przygody chmurki Mai” autorstwa znanej krakowskiej bajkopisarki
Ewy Stadtmüller. Najlepsze prace zostaną umieszczone w książkowym wydaniu bajki.
Na prace czekamy do 22 stycznia. Wręczenie nagród odbędzie się 7 lutego podczas akcji charytatywnej w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Białym Kościele. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowaliśmy
pamiątkowe gadżety.
Szczegóły znajdziecie w Regulaminie Konkursu na stronie: www.almaspei.pl

EWA STADTMÜLLER „PRZYGODY CHMURKI MAI”
Opowiem wam o Mai – ale nie o pszczółce, którą wszyscy doskonale znacie. Maja z mojej opowieści to śliczna, wesoła i przez wszystkich lubiana… chmurka, która uwielbia biegać po niebie
i bawić się z innymi chmurkami. Kiedy ma dobry humor, podskakuje i rozsyła wokół promienne uśmiechy. Gdy się złości - ciemnieje i grozi piorunami. Gdy jej smutno – płacze deszczowymi
łzami, które na szczęście szybko schną. Maja nie potrafi martwić się zbyt długo, choć powód by się znalazł. Jaki? Ano taki, że wszystkie inne chmurki opowiadają sobie różne rzeczy, recytują
wierszyki, śpiewają piosenki, a ona nie może. Po prostu nie może i już. Spróbujcie kiedyś, choć przez jeden dzień, porozumiewać się z innymi nie wypowiadając ani jednego słowa, to może
zrozumiecie jaki to kłopot. Co prawda brat Majki – bardzo mądry i sympatyczny obłoczek Kubuś - zawsze wie o co chodzi jego siostrze, ale nie wszyscy są tacy domyślni jak on. Można pokazywać im coś palcem, można robić bardzo wymowne miny, a oni rozkładają bezradnie ręce. Na szczęście Mai nie brakuje pomysłów na to jak im pomóc.
Kiedy na przykład chce powiedzieć komuś, że go bardzo lubi, przybiera
kształt serca, a kiedy chce pojechać do ZOO, zamienia się w puchatego słonia.
Robi to tak szybko, jakby malowała na niebie białe, pierzaste obrazki. Inne
chmurki też tej sztuki próbują, ale do Mai im daleko.
Kiedyś jedna z nich wymyśliła zagadkę: Co to jest? Wędruje po niebie rozgwieżdżoną dróżką, raz jest jak rogalik, a raz jak jabłuszko.
Zanim ktokolwiek zdążył coś powiedzieć, Maja już zamieniła się w księżyc
- najpierw okrągły miesiączek w pełni, a potem chudziutki w nowiu. Na
dodatek wyczarowała wokół siebie całe mnóstwo małych białych gwiazdeczek. To było fantastyczne!
Kiedy poznasz literki – obiecywała mama - będziesz mogła napisać to, co
chciałabyś powiedzieć. Zobacz, to twoje imię. I mama z kolorowych literek
ułożyła słowo: MAJA.
Mała chmurka zrobiła wielkie oczy, a kiedy zobaczyła, że nawet Kuba
z uśmiechem kiwa głową, zaczęła się wyginać, przeginać i po chwili na
niebie ukazała się jej ...wizytówka.
- Patrzcie, Maja się podpisała! - zawołała chmurka Amelka, która z daleka
zobaczyła białe imię na błękitnym tle nieba.

– To działa! – ucieszyła się Maja. - Muszę szybko nauczyć się pisać – postanowiła, a ponieważ była bardzo upartą chmurką, natychmiast wzięła się do
pracy. W różnych książeczkach i pisemkach wyszukiwała obrazki z podpisami i przyglądała im się uważnie. Rysowała literki na piasku, wyklejała
z plasteliny, układała z guzików, sznurówek, nitek makaronu... Zanim poszła
do szkoły, znała już prawie cały alfabet. Co prawda wciąż jeszcze miała kłopot
ze składaniem sylab w słowa, ale ćwiczyła wytrwale.
Pewnego dnia jej kolega, wesoły wietrzyk zaprosił ją na wycieczkę nad jezioro.
– O, patrz! – wołał – jakie piękne żaglówki!
Maja uśmiechnęła się i już po chwili sama przybrała kształt łódeczki. Wietrzyk
dmuchnął w żagiel, a ona pomknęła po niebie jak szalona. Było cudownie!
Niestety całą zabawę popsuł jakiś obcy, bardzo silny i niebezpieczny wiatr.
Na szczęście Maja w jednej chwili zamieniła się w chorągiewkę i wietrzysko
mogło sobie wiać ile wlezie.
Niestety żaglówki pływające po jeziorze, nie umiały pójść w jej ślady, więc
jedna za drugą uciekały do brzegu. Po chwili została już tylko jedna mała
łódeczka, którą złośliwy podmuch wypchnął na sam środek jeziora. Na domiar
złego łódeczka nabrała wody i przechyliła się niebezpiecznie.

– Ojej! – przestraszył się kolega Mai. - Ona zatonie! Ratunku! Ratunku!!!!
Niestety szum fal zagłuszał jego głos.
Maja chciała napisać na niebie słowo: RATUNKU, ale zapomniała jak
wygląda literka R. Na szczęście przypomniała sobie, że gdy ktoś potrzebuje
pomocy, może wysłać sygnał SOS. Nie namyślając się długo, przybrała kształt
trzech prostych literek.
– SOS! - zawołał ktoś z brzegu i natychmiast tonącej żaglówce ruszyła na
pomoc bardzo szybka motorówka.
– Musicie się jeszcze wiele nauczyć – usłyszeli młodzi żeglarze, gdy bezpiecznie znaleźli na brzegu – ale ten pomysł ze znakiem na niebie, doskonały!
– Jakim znakiem? - chłopcy jak na komendę zadarli głowy w górę, ale nie
zobaczyli nic, bo Maja zdążyła już powrócić do swojej zwykłej postaci.
– Zasługujesz na medal – zaśmiał się wietrzyk - nawet gdybyś mogła opowiedzieć o tym, co się stało, nie wiem, czy ktoś by ci uwierzył...
– Opowiedzieć nie opowiem – pomyślała Maja - ale niech no ja się nauczę
porządnie pisać...

A teraz – niespodzianka. Powiem Wam w sekrecie, że znam prawdziwą Maję – śliczną i wesołą dziewczynkę, która nie może mówić, chociaż wszystko doskonale słyszy i rozumie. Powiem więcej, ona naprawdę
ma brata Kubę i kuzynkę Amelkę, z którymi świetnie się „dogaduje”. Ma też koleżanki i kolegów z klasy. Bo Maja, tak jak inne dziewczynki w jej wieku, chodzi do szkoły, a po obiedzie zasiada do odrabiania lekcji.
Kiedy ma czas, lubi oglądać bajki, jeździć na rowerze i … pozować do zdjęć. Można powiedzieć, że to jej praca. W ten sposób wysyła sygnał SOS w imieniu dzieci, które tak jak ona potrzebują opieki hospicjum.
Bo Maja jest chora, choć na zdjęciach widać najpierw jej uśmiech, a dopiero później rurkę pomagającą jej oddychać.
PS. DLA DOROSŁYCH! O potyczkach z losem, który nie zawsze gra fair opowiada film pod tytułem „Z rurką przez życie”. Warto go zobaczyć co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze jest pełen nadziei, a po
drugie - Maja gra w nim główną rolę.
vv Ewa Stadtmüller
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Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

betony towarowe od B-10 do B-40
betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
betony drogowe i mostowe
betony wg receptury powierzonej
zaprawy budowlane
podsypki stabilizujące

Oferujemy również gamę
prefabrykatów z wibroprasy:
•
•
•
•
•
•

ogrodzenia betonowe
płytki chodnikowe
płyty ażurowe
bloczki fundamentowe
korytka ściekowe
kręgi

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną.

Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97

WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2
tel. 32 644 21 42; 696 486 469

KĄCIK KULINARNY

DOMOWY AJERKONIAK

Domowy Advocat czy ajerkoniak - jak zwał tak zwał, jest pyszny! Zawsze go kupowałam..., ale przed świętami zrobiłam
swój... i koniec z kupowanym :))
Ajerkoniak (Advokat)
• 6 żółtek
• 20 – 25 dkg cukru (wedle smaku)
• 0,5 litra wódki (u mnie  Żubrówka
biała)
• 250 ml mleka skondensowanego
niesłodzonego
• 1 łyżka ekstraktu waniliowego
Jajka sparzyć, białka wybić do
miseczki (i zrobić np. bezy:))
Żółtka zmiksować z cukrem.
Miksując w dalszym ciągu,
dodać ekstrakt waniliowy,
mleko i powoli wlewać wódkę. Miksować, aż wszystko się
połączy, czyli około 3 minut.
Gotowy ajerkoniak przelać do
butelek, zamknąć je i odstawić choć na chwilę (wiem, to
trudne...;))
Z domowych alkoholi polecam
jeszcze kukułkówkę.

godz. otwarcia: pn - pt: 600 - 2200, soboty: 600 - 1400
vv Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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Reklamy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Olkuszu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Olkuszu

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Górniczej 32 w Olkuszu
nowe dwupoziomowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
(dostępnego również na kredyt MdM)
że posiada do sprzedaży przy ul. Skalskiej 4 w Olkuszu
(dawny budynek mieszkalny banku PKO BP) nowe lokale mieszkalne
z balkonami i z pomieszczeniami przynależnymi (piwnicami):

• lokal nr 22 o powierzchni użytkowej 53,35 m2 cena 197 000 zł.
• lokal nr 33 o powierzchni użytkowej 71,33 m2 cena 265 000 zł.
• lokal nr 43 o powierzchni użytkowej 49,99 m2 cena 185 000 zł.

• lokal nr 1 a o powierzchni użytkowej 70,04 m2 cena 232 000 zł.
• lokal nr 3 a o powierzchni użytkowej 52,49 m2 cena 175 000 zł.
• lokal nr 15 o powierzchni użytkowej 114,54 m2 cena 380 000 zł.

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13
lub osobisty w siedzibie firm w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2, I piętro, pok. nr 20.
WYDARZENIA KULTURALNE
MIEJSCE NA TWOJĄ

RE KL AM Ę! !

PROGRAM IMPREZ MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OLKUSZU – GRUDZIEŃ 2015
vv 3 XII GODZ. 10.00 – VIII TARGI WOLONTARIATU (ORGANIZATOR: CENTRUM
WOLONTARIATU STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE RES SACRA MISER)
vv 3 XII GODZ. 17.00 – „DOBRY SŁUCH W KAŻDYM WIEKU” – WYKŁAD W
RAMACHOLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
vv 4 XII GODZ. 15.30 - SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE
/ORGANIZATOR: OPS OLKUSZ - WSTĘP Z ZAPROSZENIAMI/

vv 5 XII GODZ. 15.00 – MIKOŁAJKI DLA DZIECI W PROGRAMIE:
BAJKA DLA DZIECI „BAJKOWY AMBARAS” W WYK. SEKCJI TEATRALNEJ
MOK, MALOWANIE BUZIEK , ZABAWY ANIMACYJNE
vv 6 XII GODZ.19.00 – KONCERT ZESPOŁU „MIG”

vv 7 XII 2015 – FILMOWY PORANEK MIKOŁAJKOWY
GODZ. 9.00 – „SAWA. MAŁY WIELKI BOHATER”
GODZ. 11.00 – „PAPIEROWE MIASTA”

vv 9 XII GODZ. 9.00 – ELIMINACJE REJONOWE XXII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK BEDZIN 2015
vv 9 XII GODZ.18.00 – SPOTKANIE KOŁA ASTRONOMICZNEGO

vv 10 XII GODZ. 17.00 – „NIEBEZPIECZNA EPIDEMIA XXI WIEKU:
EWA CZUBRYT - TYPY CUKRZYCY I JEJ POWIKŁANIA ;
MACIEJ DRABCZYK - STOPA CUKRZYCOWA”

vv 11 – 13 XII 2015 – XXII MIĘDZYNARODOWY
„GWIAZDKOWY” TURNIEJ SZACHOWY DZIECI I MŁODZIEŻY /HALA MOSIR/
vv 16 XII GODZ. 17.30 – SPOTKANIE WIGILIJNE (PUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA W WITERADOWIE – WSTĘP Z ZAPROSZENIAMI)

vv 17 XII GODZ. 17.00 – ANDRZEJ PASŁAWSKI „LONDYN NIEZNANYM SZLAKIEM”
WYKŁAD W RAMACH OLKUSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
vv 18 XII GODZ. 17.00 – WYSTAWA „RABSZTYN W SZTUCE”
Z OKAZJI 15-LECIA STOWARZYSZENIA „ZAMEK RABSZTYN”
(CENTRUM KULTURY MOK UL.SZPITALNA 32)
vv 19 XII GODZ.10.00 – WIGILIA DLA MIESZKAŃCÓW
ORAZ JARMARK BOŻONARODZENIOWY (RYNEK)

vv 20 XII GODZ.9.45 – ZEBRANIE WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO Z OKAZJI 45 ROCZNICY POWSTANIA ODDZIAŁU OLKUSZ

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

DO WYNAJĘCIA

lek. med. Grażyna Żak-Pietras
pediatra specjalista medycyny rodzinnej
tel. 698 941 921

GABINET LOGOPEDYCZNY
mgr Ewa Kania
pedagog logopeda
tel. 512 301 127
Olkusz, ul. M. C. Skłodowskiej 16

POKÓJ

w budynku SILVER
/dawny budynek policji/

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

Wydawca:

Humana Anna Przetacznik
www.gwarek-olkuski.pl
ul. K. K. Wielkiego 29 p. 41
32-300 Olkusz
510 190 038
gwarekolkuski@wp.pl

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

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

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

Biuro czynne:

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

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

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

- 1650 zł 1,9 m - 2350 zł blacha 6 mm,
- 1800 zł 2,2 m - 2500 zł
atest,
- 2050 zł 2,5 m - 2600 zł gwarancja
- 2200 zł

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

Redaktor naczelny:

"Gwarek Olkuski" jest kolportowany na terenie powiatu olkuskiego w miejscowościach: Olkusz, Bogucin Mały, Bogucin Duży, Jaroszowiec,
Klucze, Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Cieślin, Kolbark, Bydlin, Krzywopłoty, Załęże, Domaniewice, Dłużec,
Zarzecze, Kaliś, Wolbrom, Chełm, Gołaczewy, Podchybie, Sucha, Trzyciąż, Jangrot, Braciejówka, Troks, Podlesie, Pazurek, Rabsztyn, Bukowno,
Bolesław, Żurada, Lgota, Niesułowice, Olewin, Zimnodół, Zawada, Osiek, Gorenice, Witeradów.

Druk:

"Gwarek Olkuski" współpracuje z "Gwarkiem Małopolskim" bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym na
obszarze miast i gmin: Jerzmanowice-Przeginia , Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów.

pon. - pt. w godz. 900 - 1500
Anna Przetacznik
POLSKA PRESS Sp. zo.o.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na
łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia
społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub
forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów.
Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Informacje
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LUKI PRAWNE W SYSTEMIE PENITENCJARNYM

Nawiązując do poprzednich artykułów, a kontynuując w dalszym ciągu
tę tematykę należałoby się krytycznie odnieść do braku przepisów
prawnych, które marginalnie rozwiązują problemy funkcjonowania
systemu kary pozbawienia wolności lub w ogóle ich nie podejmują.
W poprzednich artykułach starałem
się ukazać „życie za murami”, przedstawiony został proces resocjalizacji,
ale również organizacja i działalność
więziennej służby medycznej, która
jak już wiele osób zdążyło zauważyć
jest nie tylko bardzo dobrze zorganizowana, ale także stoi ona na wysokim poziomie i jest skuteczna w swojej
działalności. Nic więc dziwnego, że
wielu osadzonych korzysta z jej pomocy. Najbardziej bulwersującym zjawiskiem, które dotkliwie dotyka system
penitencjarny w Polsce, a w szczególności więzienną służbę zdrowia jest
celowe nadużywanie pomocy i opieki medycznej przez osoby izolowane.
Każdy człowiek, w szczególności zaś
osoby starsze i schorowane doskonale wiedzą ile kosztuje leczenie i jak
długo trzeba czekać na dostanie się
do różnych specjalistów. Problem nie
leży w tym, żeby nie udzielać pomocy
chorym w więzieniu, ale jeśli mamy do
czynienia z przypadkami świadomego
okaleczania się, tudzież targnięcia się
na własne życie, to już jest całkiem
inna sprawa. Bardzo często w więzieniach w Polsce można odnotować
przypadki destrukcyjnych działań osadzonych, które przejawiają się poprzez
np. połknięcia obcych przedmiotów
czy podcinania żył. Zdarzają się sytuacje, że połykane są plastikowe sztućce,
żyletki, długopisy i inne ciała obce.
Działania te podejmowane są wyłącznie z własnej inicjatywy tychże osób ,
w określonym i tylko wiadomym dla
siebie celu. Nie są to proste sprawy, bo
przecież osadzeni to też ludzie, którym
w razie konieczności należy udzielić
pomocy. Jednak sprawa ma się zgoła
inaczej, jeśli ktoś z własnej inicjatywy
próbuje się sam dobrowolnie okaleczyć. Niesie to bardzo często za sobą

ogromne koszty leczenia, poczynając
od zabiegu chirurgicznego, a wielu przypadkach należy takie osoby
transportować do specjalistycznych
placówek medycznych. Dalsze konsekwencje takich czynów prowadzą do
zaaplikowania odpowiednich leków,
skomplikowanych operacji, a czasami
długotrwałej rehabilitacji i wdrożenia odpowiedniej diety. W związku
z takim procederem jednostki penitencjarne występują do sądów o przerwę
w odbywaniu kary, z uwagi na częste
zagrożenie życia i brak odpowiedniej
aparatury medycznej. Zastanawiającym jest fakt, iż tego typu czyny nie
są usankcjonowane prawnie. Nie ma
jak dotąd odpowiednich instrumentów prawnych, aby tego typu zjawiska
zniwelować do minimum. Niektórzy
uważają, że tego typu postępowanie jest aktem desperacji, być może
jest to prawdą w pewnej mierze, ale
w większości przypadków jest to chęć
wymuszenia na instytucji penitencjarnej spełnienia własnych dążeń
i celów, a szpital dla wielu więźniów
utożsamiany jest z pewnym azylem
i spokojem. Mamy tu niejako przykład
nadużycia i szantażu. Zadziwiającym
jest fakt, że i w tym przypadku prawo okazało się niedoskonałe, bowiem
ustawodawca nie przewidział żadnych
sankcji i kar, które skutecznie odstraszyłby potencjalnych „połykaczy” lub
też innych „samobójców”, targnących
się na własne życie.
Podkreślić należy, że system prawny
w Polsce w wielu przypadkach za przestępstwa i wykroczenia przewiduje
różnego typu kary, w zależności od
popełnionych czynów. Czasami wydaje się to być nad wyraz niesprawiedliwe
w odniesieniu do drobnych wykroczeń,
np. za zakłócanie ciszy nocnej, spo-

żywanie piwa w parku, załatwianie
potrzeb fizjologicznych w miejscu
publicznym. Owszem osoby te nie
od razu trafiają do więzienia, albowiem
najpierw orzekana jest kara grzywny,
a ta z kolei niezapłacona w określonym
przez sąd terminie zamieniana jest
najczęściej na zastępczą karę aresztu.
Jak to się ma w stosunku do osób już
odbywających karę pozbawienia wolności, w wielu przypadkach do ludzi
zdemoralizowanych, recydywistów,
którzy wysuwają własne żądania,
postulaty, szantażują, piszą skargi,
a na dodatek się okaleczają, narażając
tym samym państwo na olbrzymie
straty finansowe?
Ustawodawca powinien więc zadbać
przede wszystkim o dodatkowe kary
dla osób, które samoczynnie targną
się na własne zdrowie, a przynajmniej
o jej przedłużenie w związku z czasem na leczenie szpitalne. Koszty
leczenia są tak wielkie, że aż czasami
niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka, a przecież te pieniądze pochodzą przede wszystkim od polskiego
podatnika. W tej sytuacji należałoby
zwrócić się do rządzących elit politycznych, ażeby przyjrzały się temu,
niebłahemu skądinąd problemowi. Jak
widać wyraźnie oszczędności można
szukać wszędzie, a w szczególności
zaś tam, gdzie naprawdę można je
znaleźć. Na te problemy należy mimo
wszystko popatrzeć optymistycznie,
z nadzieją, że odpowiednie władze
dokonają korekty w systemie prawnym
i rozwiążą niezauważalne jak dotąd
rażące luki. Jak wiemy nadzieja umiera
ostatnia.

vv Łukasz Sioła

POLICJA

Trzy osoby zostały ranne w wypadkach
drogowych na terenie naszego powiatu
• 4 grudnia 2015 roku o 7.40 dyżurny został powiadomiony o zdarzeniu
drogowym w Niesułowcach. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący seatem nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, wpadł w poślizg, dachował i uderzył w przydrożne drzewo. 23-letni
mieszkaniec Olkusza, który kierował ibizą, z obrażeniami głowy i kończyn
dolnych został zabrany przez pogotowie lotnicze do szpitala w Sosnowcu.
• Kolejny wypadek miał miejsce niespełna godzinę później, na drodze krajowej nr 94 w Krzu. Mieszkaniec Sosnowca, który kierował samochodem
ciężarowym z naczepą zmieniając pas ruchu najechał na fiata seicento.
W wyniku zderzenia kierujący fiatem zjechał do rowu dachując. W seicento
podróżowali dwaj mężczyźni z Krakowa. Kierowcy, który doznał ogólnych
obrażeń ciała udzielono pomocy medycznej w szpitalu w Olkuszu. Natomiast pasażer z urazem czaszkowym głowy został przetransportowany
śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu.

BARDZO UDANY PUCHAR POLSKI POŁUDNIOWEJ
OYAMA PFK W KUMITE W OLKUSZU
Dnia 08.11.2015 r. w Olkuszu, w hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR odbył
się Puchar Polski Południowej OYAMA PFK w Kumite. W zawodach wystartowało 163 zawodników z 14 klubów. Olkusz reprezentowało 17 zawodników
przygotowanych przez Sensei Kazimierza Skalniaka 4 dan. Jurajscy jak zwykle
świetnie się spisali - zdobyli 9 medali.
Głównym organizatorem był
Jurajski Klub Oyama Karate
w Olkuszu na czele z Prezesem Kazimierzem Skalnikiem
4 dan. Współorganizatorem –
MOSiR w Olkuszu zarządzany przez Dyrektora Dariusza
Murawsk iego. Dyrektorem
Komitetu Organizacyjnego
by ła pani Marta Skalniak
(nauczycielka SP w Gorenicach). Puchar Polski Południowej odbył się pod Patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy
Olkusz Pana Romana Piaśnika oraz OYAMA PFK
. Podczas uroczystego rozpoczęciu Zawodów Zastępca
Burmistrza Pani Bożena Krok

przywitała licznie zgromadzoną publiczność a oficjalnego
otwarcia dokonał założyciel
Oyama Karate, Prezes Zarządu i Dyrektor OYAMA IKF
Hanshi Jan Dyduch 8 dan. Na
część oficjalną przybył Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Pan Roman Piaśnik któr y
z radością gratulował Organizatorom udanych zawodów.
Dziękujemy Panu Grzegorzowi
Furgalińskiemu za wieloletnią bezinteresowną pomoc.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym Rodzicom i zawodnikom
z Jurajskiego Klubu Oyama
Karate przy organizacji zawo-

dów, sponsorom, partnerom
oraz wolontariuszom z ZS Nr
4. Zawodnikom gratulujemy
zdobytych pucharów i podjęcia
wyzwania. Przed nami Olimpiada OYAMA Karate Dzieci
i Młodzieży oraz ferie, tym
razem wypoczywamy w Wiśle
16-22.01.2016r. zapraszamy
do udziału nie tylko ćwiczących. Wyniki PPP i informacja o obozie na stronie klubu:
www.oyama-skalniak.olkusz.
pl Zapraszamy Naprawdę
Warto!
OSU !!!

KOLEJNY APEL POLICJI - OSZUSTWA
„METODĄ NA WNUCZKA I POLICJANTA"

Ponownie ostrzegamy przed oszustami, którzy usiłują wyłudzać
pieniądze. Kilka dni temu doszło do kolejnych prób wyłudzenia
pieniędzy tzw. „metodą na wnuczka i policjanta”. Pięć osób, do
których dzwonili oszuści zachowały czujność. Niestety, w jednym
przypadku, małżeństwo z Olkusza straciło sporą sumę pieniędzy.
Ofiarą przestępców padają zazwyczaj starsze osoby, którym człowiek
podający się za np. funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego
„poleca” wypłacić pieniądze.
Tak było 2 grudnia 2015 roku,
kiedy oszuści pięciokrotnie dzwonili do różnych osób z Olkusza,
sugerując, że są spokrewnieni
z rozmówcami, prosili o pożyczkę
w kwocie od 50 do 70 tysięcy złotych. Po kilku minutach do tych
samych osób dzwonił mężczyzna,
który przedstawiał się jako funkcjonariusz CBŚ nakłaniając zgłaszających do współpracy z Policją.
Twierdził, że osoba wcześniej
dzwoniąca jest oszustem, a on
rozpracowuje zorganizowaną
grupę przestępczą, prosząc, aby
mu w tym pomóc. Instruował
rozmówcę, że ma pobrać pieniądze z konta, a następnie zostawić
je w umówionym miejscu. Dzięki
temu będzie można zatrzymać
prawdziwych przestępców, którzy cały czas są obserwowaniu
przez policję.
W jednym przypadku przestępcom
udało się oszukać małżeństwo. Tak
wiarygodnie prowadzili rozmowę,
że mężczyzna wypłacił pieniądze
z banku i zostawił je w umówionym miejscu (w kontenerze na
śmieci). Otrzymał jeszcze jeden
telefon od rzekomego policjanta, że może wrócić już do domu.

Po upływie godziny małżeństwo
zorientowało się, że cała sytuacja
została zaaranżowana i że padli
ofiarą oszustów.
Oszuści posuwają się nawet do
tego, że informują starsze osoby,
aby udając się do banku z zamiarem wypłaty pieniędzy, nie mówili kasjerom i obsłudze placówek
bankowych, w jakim celu to robią.
Przekonują starsze osoby, że pracownicy banków również należą
do grupy przestępczej i dlatego nie
wolno ich o niczym informować.
W związku z powtarzającymi
się przypadkami oszustw Policja
apeluje o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z nieznajomymi osobami. Dorośli zapominają
o zasadzie ograniczonego zaufania
wobec obcych ludzi, stają się ofiarami własnej łatwowierności i braku
rozwagi. Niespodziewane telefony
osób podających się za policjantów,
od dawno niewidzianych wnuków,
siostrzenic czy kuzynów nie muszą
kończyć się finansową porażką,
jeżeli będziemy przestrzegać kilku
podstawowych zasad:
w przypadku odebrania
telefonu z prośbą o udzielenie
pożyczki należy zawsze:
• Poinformować o takiej sytuacji
Policję,
• Poprosić o osobisty kontakt
osoby podające się za naszego
krewnego.

• Nie ulegać presji czasu, którą
wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel.
• Potwierdzić informację
u innych członków rodziny
We wszystkich podejrzanych czy
wątpliwych sytuacjach, należy niezwłocznie skontaktować się z Policją, dzwoniąc po numer alarmowy
997 lub 112.
W kontakcie z takimi osobami
powinniśmy zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących
wyglądu, zachowania, pojazdów
jakimi oszuści poruszają się.
Ponadto informujemy, że żadne
tego typu działania Policji nie są
organizowane przez telefon. Jeśli
już, to policjanci przychodzą do
konkretnej osoby. Mają wówczas
obowiązek się wylegitymować.
Więcej, mają pokazać legitymację w sposób umożliwiający
dokładne jej obejrzenie, a nawet
zanotowanie stopnia służbowego, imienia i nazwiska. Jeśli nadal
osoba będzie miała wątpliwości, to
może zadzwonić pod numer alarmowy 997 i zażądać potwierdzenia
danych. Policjanci nie korzystają
również w takich sytuacjach ze
środków pieniężnych obywateli.

vv nadkomisarz
Agnieszka Fryben
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Reklamy

DO WYNAJĘCIA:
1. Murowana hala o pow. ok. 370 m kw., 5 km
od Krzeszowic. Przed halą znajduje się plac
manewrowy o pow. ok. 3 a. Cena: 3,7 tys. PLN/m-c.
2. Góra domu 3 pokoje ok. 70 m kw. w Woli Filipowskiej
(pomiędzy Trzebinią a Krzeszowicami). Pokoje
urządzone, niezły standard, ogrzewanie gazowe.
Miejsca parkingowe plus garaż. Spokojna, cicha
okolica. Cena: 800 PLN/m-c plus media w/g zużycia.
Kaucja w wysokości 1000 PLN.

DO SPRZEDANIA:
3. Dom w Rudnie (gm. Krzeszowice) w okolicach Zamku
Tenczyn, 165 m kw., działka 8 a. Cena: 275 tys.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Komfortowe mieszkanie
o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach

Duży salon z aneksem kuchennym (z pełnym wyposażeniem), sypialnia z balkonem, łazienka, przedpokój.
Do mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz
garaż pod powierzchniami mieszkalnymi.

Cena: 295 tys. PLN.

Dom w Kochanowie (gm. Zabierzów)
- 438 m kw, działka 44 a.
Garaż dwustanowiskowy.
Pod działalność agroturystyczną,
medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie.
Cena: 1,5 mln PLN.

DO WYNAJĘCIA

Lokal usługowy
o pow. ok. 100 m kw., ok. 8 km od
Olkusza, w kierunku Krzeszowic.
Wejście od drogi gminnej, wysokość
pomieszczenia w środku 3 m.
Cena: 1 tys. PLN/m-c.

WIĘCEJ OFERT NA STRONIE:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
tel. 796-351-499

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

ul. Fr. Nullo 1/1
32-300 Olkusz,
tel. 665 775 471

4. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a.
Cena: 350 tys. PLN.

Żywność bezglutenowa
Żywność dla diabetyków
Żywność bezlaktozowa
Żywność niskobiałkowa
Zioła i suplementy diety
Kosmetyki naturalne

14. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie.
Dojazd dla TIR. Możliwość podziału terenu na
mniejsze działki oraz prowadzenie działalności
usługowej, magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.
15. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego jako „produkcja
i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali.
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony
Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.
16. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste,
przeznaczenie – przemysł. Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.

6. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus
garaż, na działce 8a. Cena 185 tys. PLN.

17. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97
ha. Stacja trafo z możliwością podpięcia. Plan
zagospodarowania przestrzennego w studium,
WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P –
tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych,
publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.

7. Stylowy dom w Czułowie (okolice Doliny
Mnikowskiej), 150 m kw., działka 15 arów.
Cena: 540 tys. PLN.

18. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość
dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1,
czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.

8. Dom do remontu (można zamieszkać), w
Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus budynek
gospodarczy, działka 5 a. Cena: 145 tys. PLN.

19. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele.
Cena: 160 tys. PLN. Możliwość dokupienia sąsiednich
terenów rolnych 1-2 Ha w cenie 1 tys PLN/ar.

9. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia)
ze skałą lub bez. Położona w pobliżu Restauracji
Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.

20. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha,
blisko ścisłego centrum Krzeszowic.
Możliwość zakupu mniejszych działek: 85 a, 81 a,
67 a. Cena: 3 mln PLN.
Oferta dla dewelopera, ale nie tylko.

5. Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a
udziału w drodze. Cena: 285 tys. PLN.

10. Dwie działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow.
94 a, jedna w pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Cena: 1500 PLN/ 1 ar.
11. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice.
Cena: 120 tys. PLN.

21. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda
plus udział w drodze w Balicach gm. Zabierzów.
Cena: 149 tys. PLN (dotyczy jednej działki).

12. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena:
69,5 tys. PLN.

HURTOWNIA OLEJU

Godz. otwarcia: pn.-pt. 8:00 - 18:00, sob. 8:00-14:00

Żywność ekologiczna

13. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w
Kochanowie gm. Zabierzów (M1U). Cena pojedynczej
działki: 123 tys. PLN.
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OLEJE:
 SILNIKOWE
 PRZEKŁADNIOWE
 HYDRAULICZNE
 ROLNICZE
 PRZEMYSŁOWE
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537 39 39 39
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motoexpertshop@gmail.com
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32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 1

zł/1L

www.motoexpert.olkusz.pl
Najniższe ceny w regionie!

(baza STW)

Czynne:
pn - pt 800-1800, so 900 - 1400

PRZEGLĄD KLIMATYZACJI
z uzupełnieniem czynnika

MYCIE SAMOCHODU
MYCIE SZYB
ODKURZANIE
WOSKOWANIE
OZONOWANIE GENERATOREM

20 zł
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Wina ekologiczne
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Również polecamy:
Miody Manuka, Chleb na zakwasie, Wędliny ekologiczne,
Drób ekologiczny, Mięso ekologiczne.
(Produkty wyłącznie na zamówienie)

www.ekosklep.olkusz.pl
przepisnazdrowie.olkusz@vp.pl
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PAKIET RAZEM
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AUTO-MYJNIA - Krze

100 zł

przy trasie E94 (Olkusz - Dąbrowa Górnicza)

Umów się, tel. 508 212 003

15 zł
10 zł
10 zł
5 zł
40 zł

