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KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021 KO
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Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa gratis!
Zapraszamy do współpracy!

HURTOWNIA

Olkusz, Al. 1000-lecia
gamexolkusz@poczta.fm
tel.  32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79 

OFERUJEMY:
• pasty BHP, mydła 
• chemia gospodarcza 
• kosmetyki 
• profesjonalne środki czystości 
• rajstopy 
• papier toaletowy 
• ręczniki ZZ 
• ręczniki przemysłowe

Hurtownia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

( 508 218 110
Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

www.gastronomia-wolbrom.pl luka.luka@neostrada.pl 

Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/
koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 794-058-803
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00

SElectronic
Centrum Diagnostyki Samochodów

Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian

505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

POMOC DROGOWA
tel. 506 717 347
Tomasz Krawczyk
ul. Krasińskiego 8/21, Olkusz 32-300
NIP: 637 209 86 36
www.champion.euroadres.pl

24 h
Sprinter 316Cdi
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i szybko

CHAMPION

Wolbrom, ul. Krakowska 44
tel: 32/611 08 34

kom: 698 686 482

WALENTYNKI
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TUŻ, TUŻ...
CHWILÓWKI

do 800 zł
KREDYTY

do 150.000 zł
KREDYTY BEZ BIK-U



2 Informacje

Powiatowy serwis informacyjny
DZIEŃ PRACOWNIKA 
Publicznych Służb Zatrudnienia

DEKADA RECYTACJI
27 stycznia pracownicy wszystkich urzędów pracy 
obchodzą swoje święto. Dokładnie 93 lata temu do 
życia powołane zostały Publiczne Służby Zatrudnienia.

Tradycyjnie, w gościnnym wnętrzu olkuskiej Galerii BWA, odbył się finał Powiatowego  
Konkursu Recytatorskiego dla Edukacji Wczesnoszkolnej „Dobre wychowanie wierszem”. Była to X edycja imprezy. 

Wybór daty nie był 
przypadkowy. 27 stycz-
nia 1919 roku Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski 
podpisał Dekret o organi-
zacji państwowych urzę-
dów pośrednictwa pracy 
i opieki nad wychodźcami. 
Dziś dokument ten jest 
powszechnie uznawany 
za początek Publicznych 
Służb Zatrudnienia w Polsce. Do 2010 roku pracownicy urzędów 
pracy, jako jedna z nielicznych grup zawodowych, nie posiadali swo-
jego święta. Na wniosek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 16 
grudnia 2010 roku znowelizowano ustawę o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Efektem tej nowelizacji było ustanowienie 
dnia 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. 

27 stycznia 2012 roku w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta 
gala, w której udział wzięli pracownicy Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie oraz Powiatowych Urzędów Pracy województwa 
małopolskiego. W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście: 
wicewojewoda Andrzej Harężlak, wicemarszałek województwa 
małopolskiego Roman Ciepiela oraz starostowie powiatów woje-
wództwa małopolskiego, w tym starosta powiatu olkuskiego Jerzy 
Antoni Kwaśniewski.

Obecni w Operze mieli okazję obejrzeć projekcję filmu „20 lat 
Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce” oraz posłuchać prezen-
tacji osób i firm, które dzięki pomocy urzędów pracy odniosły sukces. 

Podczas gali pracownikom Publicznych Służb Zatrudnienia woje-
wództwa małopolskiego wręczono medale Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej za Długoletnią Służbę. Wicewojewoda Małopolski 
Andrzej Harężlak odznaczył Złotymi i Srebrnymi Medalami również 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu: Małgorzatę 
Adamczyk-Kurzak, Barbarę Adamuszek, Janinę Śliwę-Zagałę, Alinę 
Gadowską, Izabelę Polner i Marzenę Piątek.

Uroczystość uświetnił i zakończył występ artystów Opery Krakowskiej. 

W czwartkowe przedpołudnie, 26 stycznia, do rywalizacji stanęło 18 uczniów 
ze szkół podstawowych z gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz, Trzyciąż 
i Wolbrom. Uroczystość otworzył patron konkursu - starosta olkuski Jerzy 
Antoni Kwaśniewski, który, gratulując dzieciom zakwalifikowania się do finału, 
podkreślał wychowawczą rolę konkursu oraz jego znaczenie w kształtowaniu 
u młodych ludzi kultury słowa. 

Konkurs prowadziły Jadwiga Sawicka-Pragnący (zastępca dyrektora SP 
nr 1 w Olkuszu) i Anna Kotara (dyrektor SP w Chechle). Wśród licznego 
audytorium, złożonego z rodziców i opiekunów dzieci, znalazły się Elżbieta 
Porębska - dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach, oraz Marta Sierka 
- radna gminy Klucze i sołtyska Chechła. Jury w składzie: Beata Wójcik, Anna 
Hajduła, Joanna Łakomiec i Łukasz Jarosz, po wysłuchaniu 18 uczestników, 
ustaliło, co następuje: 
• przyznano pięć wyróżnień, które otrzymali: Filip Adamek z SP w Osieku 

(op. Barbara Łuszczek), Karolina Kluczewska z SP nr 1 w Olkuszu (op. 
Iwona Kulawik), Piotr Bartos z SP nr 1 w Bukownie (op. Ewa Bogucka), Julia 
Zalewska z SP w Chechle (op. Anna Wójcik-Kochańska), Julia Wiśniewska 
z ZS w Zarzeczu (op. Renata Szatan);

• III miejsce (za recytację wiersza „Awantura w piórniku”) zajął Jakub Łobos 
z SP nr 1 w Olkuszu (op. Jadwiga Stasiak);

• II miejsce (za recytację wiersza „Kwoka”) otrzymała Julia Gonera z SP 
w Bolesławiu (op. Edyta Probierz-Gdula); 

• I miejsce, za perfekcyjne wyrecytowanie wiersza „Dyżurny Ptyś”  
(i otrzymanie maksymalnej liczby punktów), przyznano Filipowi Nowakowi 
z SP w Kąpielach Wielkich (op. Anna Świerczek). 

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu i Urząd Gminy w Kluczach. W rozdaniu nagród i dyplomów brał 
udział wicestarosta olkuski Henryk Kieca. 

Słowa uznania należą się organizującym konkurs polonistkom Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Olkuszu, które od lat dbają o to, by było nie tylko perfekcyjnie, 
ale także miło i rodzinnie: Ewie Grzance, Iwonie Kulawik, Eleonorze Lazuro-
wicz-Senejko, Małgorzacie Chwast, a także Annie Wójcik-Kochańskiej z SP 
w Chechle. 

Lista  uczestników X Edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla 
Edukacji Wczesnoszkolnej „Dobre wychowanie wierszem”:

Emilia Prządo z SP 9 w Olkuszu (op. Jolanta Talaga), Anna Rynda z SP 3 
w Olkuszu (op. Jadwiga Starszak), Filip Adamek z SP w Osieku (op. Barba-
ra Łuszczek), Karolina Kluczewska z SP  1 w Olkuszu (op. Iwona Kulawik), 
Jakub Łobos z SP 1 w Olkuszu (op. Jadwiga Stasiak), Magdalena Sołtysik z SP 
w Kosmolowie (op. Bogusława Byczek), Piotr Bartos z SP 1 w Bukownie (op. Ewa 
Bogucka), Julia Gonera z SP w Bolesławiu (op. Edyta Probierz-Gdula), Emilia Pyż 
z SP w Krzykawie (op. Katarzyna Biel), Paulina Konieczna z SP w Bydlinie (op. 
Iwona Gawron), Julia Zalewska z SP w Chechle (op. Anna Wójcik-Kochańska), 
Emilia Głowacka z SP w Kluczach (op. Marzena Pilch-Kocjan), Filip Nowak z SP 
w Kąpielach Wielkich (op. Anna Świerczek), Zuzanna Pietrzak z ZS w Zarzeczu 
(op. Renata Szatan), Julia Wiśniewska z ZS w Zarzeczu (op. Renata Szatan), Maria 
Pomierny SP w Jangrocie (op. Zdzisława Gamrat), Matylda Guz z SP w Zadrożu 
(op. Marta Kukasiewicz) i Wiktoria Bugaj z SP w Suchej (op. Barbara Gamrat).

Nagrodzonym, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom - wszak już samo 
uczestnictwo w finale jest wielkim osiągnięciem - gratulujemy.    (OD)

Konkurs na tytuł powiatowego kwartalnika!
Masz pomysły? Jesteś kreatywny? Znakomicie, możesz się sprawdzić! Starostwo Powiatowe w Olkuszu ogłasza konkurs na tytuł dla kwartalnika 

społeczno-kulturalnego, którego pierwszy numer powinien się ukazać w marcu. Pismo będzie mieć format B-5, 44 strony, nakład 1 tys. egzemplarzy 
i będzie rozprowadzane bezpłatnie w placówkach kulturalnych i stowarzyszeniach Powiatu Olkuskiego. Tytuł powinien być krótki i nawiązywać do 
specyfiki Ziemi Olkuskiej. Nie może to być także tytuł już wychodzącego czasopisma. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2012 roku. Do 
końca lutego jury (złożone ze Starosty, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Promocji oraz członków redakcji planowanego kwartalnika) postara 
się wybrać spośród nadesłanych propozycji najciekawszą, najbardziej adekwatną nazwę. Dla autorów najlepszych propozycji mamy przygotowane 
nagrody książkowe, a zwycięzca otrzyma dodatkowo bezterminową prenumeratę czasopisma. Ale nagrodą samą w sobie jest świadomość, że zapro-
ponowana nazwa gazety stanie się rzeczywistym tytułem prasowym. 

 W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko autora proponowanego tytułu  
oraz telefon i (lub) e-mail. Propozycje prosimy przesyłać pod adresem: 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Wydział Polityki Społecznej i Promocji, 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2. 
Zgłoszenie można też przesłać e-mailowo: promocja@sp.olkusz.pl lub telefonicznie: 32 647 87 65

POLITYKA Wieści z Sejmu RP
POLEMIKA O kotastrofie smoleńskiej

PO odrzuca poprawki
PROSPOŁECZNE

PAN DR R. HERZYK A TRAGEDIA SMOLEŃSKA

- Poprawki, pomimo, iż 
w pełni merytoryczne i nakie-
rowane na pomoc dla najbied-
niejszych, zostały w całości 
odrzucone przez rządzącą PO 
– mówi z ubolewaniem poseł PiS 
Jacek Osuch. Czego dotyczyły 
poprawki zaproponowane przez 
Prawo i Sprawiedliwość do pro-
jektu budżetu? M.in. zapewnie-
nia środków na realizację pro-
gramu wieloletniego "pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" 
adresowanego dla dzieci z naj-
biedniejszych rodzin, wzrostu 
części oświatowej subwencji 
ogólnej między innymi na 
ochronę przed likwidacją szkół 
wiejskich. Dziwi fakt, że środo-
wiska lekarskie Platformy nie 
udzieliły wsparcia tak ważnym 
poprawkom dotyczącym zwięk-
szenia funduszy dla polskich 
badaczy w opracowaniu taniej 
i szeroko dostępnej szczepionki 
trzeciej przeciwko czerniakowi 
złośliwemu. Rządząca koalicja 
była także przeciwko podwyżce 
uposażeń od 1 lipca 2012 roku 
m.in. dla funkcjonariuszy Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Stra-
ży Granicznej. Co ciekawe PO 

nie chciała w poprawce także 
zwiększyć kwoty na wspieranie 
sportu wśród dzieci i młodzieży 
z przeznaczeniem na zapewnie-
nie utrzymania i funkcjonowa-
nia boisk typu Orlik. 

– Nasz klub zaproponował 
rozsądną liczbę niezbędnych 
prospołecznych poprawek do 
budżetu. Wskazaliśmy także 
skąd dokładnie wziąć pie-
niądze na realizację naszych 
postulatów. Niestety Platfor-
ma postanowiła w całości je 
odrzucić nie zważając na ich 
merytoryczny aspekt, a kie-
rując się jedynie względami 
politycznymi – dodaje poseł 
Osuch. 

Trudno nie odnieść wraże-
nia, że po raz kolejny Rząd 
postanowił zaoszczędzić na 
najuboższych - na grupach 
społecznych, które nie mogą się 
bronić. Budżet Kancelarii Pre-
miera i Prezydenta nie dosięgły 
znaczne oszczędności. Zaosz-
czędzono na ubogich uczniach 
i ciężko chorych. Niestety po 
raz kolejny!

Pan dr R. Herzyk jest z zawodu 
historykiem, a zatem winien dążyć 
do odkrywania prawdy, przyczyn 
i skutków zaistniałych w prze-
szłości zdarzeń. Natomiast dr R. 
Herzyk wpisał się w obowiązującą 
w prorządowych mediach narrację 
nazywania oszołomami wszystkich, 
którzy stawiają pytania i szukają 
odpowiedzi na temat przyczyn tra-
gedii smoleńskiej. Celowo nie piszę 
katastrofy, gdyż wiemy zbyt mało, 
by stwierdzić, co tak naprawdę 
wydarzyło się w Smoleńsku, a zara-
zem zbyt wiele, by nie stawiać pytań 
odnoszących się do tej kwestii.

Pan dr R. Herzyk przypuścił 
atak ad personam, a za politycz-
nego przeciwnika wybrał sobie 
olkuskiego posła, p. Jacka Osucha. 
Być może irytuje go obywatelska 
aktywność Posła, a może bierze on 
przykład z góry, naśladując znanego 
Profesora – tego od meszek, muszek 
i wszelakiego robactwa, któremu 
nienawiść do politycznych przeciw-
ników odebrała rozum…

Pan dr R. Herzyk prawdopodob-
nie nie odróżnia krytyki człowieka 
od krytyki jego poglądów. Różno-
rodność poglądów jest determinan-
tem bogactwa życia politycznego. 
Każdy ma prawo mieć inne, niż 
ja, poglądy i może być człowie-
kiem wartościowym. Naukę można 
porównać do hebla, który łago-
dzi kanty ale gatunku drewna nie 
zmienia. Wykształcenie i naukowe 
tytuły nie idą w parze z mądrością. 
Prostaka nie uczynią filozofem…

Nie wiem skąd się bierze głębo-
ka wiara dr R. Herzyka w oficjalny 
raport rządowy, który niczego nie 
wyjaśnia. Mam pewność, że chodzi 
mu jedynie o obśmianie politycznego 
przeciwnika. Taką narrację przyjął 
polityczny salon…

Wiemy, jaki był stosunek W. Putina 
do śp. Prezydenta i do Polski w ogóle. 
Widzieliśmy to wielokrotnie, cho-
ciażby podczas obchodów 70 rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej 
na Helu… Wiadomo było w jakim 
celu udaje się prezydencka delegacja 
do Katynia: by uczcić 70 rocznicę 
wymordowania tysięcy naszych ofi-
cerów przez rosyjskich oprawców 
i by powiedzieć o tym głośno całemu 
światu. I mając świadomość, jak to 
przez rosyjskie władze zostanie ode-
brane – zdecydowano się na zapako-
wanie Prezydenta, dowódców wszyst-
kich rodzajów broni i Elity Narodu na 
pokład jednego samolotu i wysłanie 
ich na niepewne i w ogólne nie zabez-
pieczone smoleńskie lotnisko. A tak 
na marginesie: tym samolotem mieli 
lecieć do Smoleńska ówczesny mini-
ster obrony B. Klich oraz minister G. 
Schetyna, ale w ostatniej chwili się 
rozmyślili…

Panie dr R. Herzyk! Śp. Prezydent 
i wszyscy, którzy tym samolotem 
lecieli mieli prawo mieć zaufanie do 
własnego Rządu, że należnie, zgodnie 
z rangą tej wizyty, zadba o bezpie-
czeństwo pasażerów i załogi. A jak 
zadbał? Przygotowanie samolotu 
do lotu powierzono Tomaszowi 
Arabskiemu, szefowi gabinetu poli-

tycznego Premiera, który odmówił 
wcześniej ówczesnemu Prezyden-
towi przydzielenia samolotu na lot 
na szczyt brukselski. Organizacją 
przebiegu wizyty w Rosji zajął się 
były ambasador tytularny w Moskwie 
i zarazem niezwykle groźny PRL – 
owski agent – Tomasz Turowski…

Panie dr R. Herzyk! Przecież tam, 
na smoleńskim lotnisku nikt na pasa-
żerów tegoż tupolewa nie czekał!!! 
Żaden funkcjonariusz BOR – u. Nie 
było kolumny samochodów dla tej 
delegacji, bo Ił, samolot, który miał ją 
dostarczyć – nie zdołał na smoleńskim 
lotnisku wylądować! Dlaczego piloci 
tupolewa nie zostali o tym poinfor-
mowani?... W chwili, gdy prezydencki 
samolot rozbijał się w smoleńskim 
lasku, na pasie startowym lotniska był 
tylko jeden Polak – Tomasz Turowski 
w towarzystwie żołnierzy rosyjskiej 
FSB i OMON – u…

Nie będę pisał o tym, co wszyscy 
widzieli i słyszeli. Błędne naprowa-
dzanie tupolewa (że jest na kursie 
i na ścieżce), łączenie się wieży lot-
niska z Moskwą i wykonywanie 
przez nią płynących stamtąd dys-
pozycji. A zabezpieczenie miejsca 
tragedii… Niszczenie i wybijanie 
szyb we wraku tupolewa. Wycieczki 
po miejscu tragedii, walające się 
szczątki ofiar, które odnajdywano 
jeszcze pół roku później… Bez-
warunkowe oddanie prowadzenia 
śledztwa w rosyjskie ręce…

Panie dr R. Herzyk! Nie da się obro-
nić tezy, że to pijany śp. Gen. Andrzej 
Błasik, zmusił pilotów tupolewa do 

lądowania, która to wiadomość 
poszła w świat za sprawą ogłoszo-
nego przez Rosjan raportu, ani też 
zwalić winy na procedury i błędy 
naszych pilotów, jak głosi raport 
komisji Millera. Za całkowite nie-
przygotowanie i niezabezpieczenie 
wizyty (lista pasażerów tupolewa 
krążyła po stronach internetu kilka 
dni przez feralnym lotem) odpowiada 
rząd, konkretnie kancelaria premiera 
i Biuro Ochrony Rządu z Premierem 
łącznie. To polityka nienawiści prowa-
dzona przez D. Tuska doprowadziła 
do rozdzielenia wizyt i do tragedii. 
Dowiadujemy się o niej coraz więcej. 
Myślę, że tych, którzy są winni tej 
tragedii łączy jakaś straszna tajem-
nica… Za co został awansowany na 
generalski stopień (tuż po tragedii i to 
dwukrotnie) były absolwent szkoły 
górniczej, kierowca BOR-u Marian 
Janicki? Tomasz Arabski chciał się 
schronić w Sejmie, a Edmund Klich 
w Senacie. Teraz wyszło na jaw, że 
Klich nagrywał wszystkich swoich 
rozmówców i niezwykle ciekawe 
fragmenty tych nagrań przedostają 
się na łamy prasy…

Panie dr R. Herzyk! Ten rząd i pre-
mier, który w maju ub. roku strofował 
dziennikarzy, by przestali ,,kwękolić” 
o Smoleńsku, przejdzie do historii 
jako ten, który stracił podczas swoich 
rządów więcej generałów, niż zginęło 
ich podczas trwanie całej II wojny 
światowej.

Temporis filia veritas (prawda jest 
córką czasu).

Łukasz KmitaAndrzej Buda

Posłowie Platformy Obywatelskiej w całości 
odrzucili m.in. 18 prospołecznych poprawek 
do budżetu państwa na rok 2012, zapropo-
nowanych przez klub parlamentarny Prawo 
i Sprawiedliwość.

,,Kto ty jesteś człowieku, zbrodniarz, czy bohater, Ty, którego do czynu wychowała noc…” Słowa-
mi wiersza ,,Do polityka” Cz. Miłosza chciałbym rozpocząć polemikę z felietonem dr R. Herzyka, 
zamieszczonym w ostatnim nr „Gwarka olkuskiego”. 
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Po pierwsze i najważniejsze, 
od nowego roku wzrosło mini-
malne wynagrodzenie za pracę, 
które wynosi 1500 zł brutto, 
czyli zostało podwyższone o 114 
zł. Pracownik, po odprowadzeniu 
wszystkich składek, otrzyma na 
rękę 1111,86 zł. Wraz ze wzro-
stem płacy minimalnej wzrosną 
też dodatki za pracę w porze 
nocnej, odprawy dla objętych 
zwolnieniami grupowymi oraz 
odszkodowania za dyskryminację.

Od 1 stycznia 2012 roku obo-
wiązuje zmiana kodeksu pracy, 
dzięki której pracownicy uzyska-
ją prawo do dłuższego terminu 
wykorzystania zaległego urlopu 
wypoczynkowego. Urlop zaległy 
będzie można wykorzystać do 
końca września. Zgodnie z nowe-
lą kodeksu pracy, urlopu nie-
wykorzystanego w danym roku 
należy udzielić pracownikowi 
najpóźniej do dnia 30 września 
następnego roku kalendarzo-
wego, jednak nie dotyczy to 
tzw. urlopu na żądanie. Do tej 
pory zaległy urlop trzeba było 
wykorzystać do końca pierwsze-
go kwartału po roku, w którym 
urlop nam przysługiwał.

Nowe przepisy dotyczą także 
osób niepełnosprawnych pozo-
stających w zatrudnieniu. 

Czas pracy osoby niepełno-
sprawnej zaliczonej zarówno 
do znacznego, umiarkowanego, 
jak i lekkiego stopnia niepeł-
nosprawności może wynosić 
maksymalnie 8 godzin na dobę 
i 40 godzin tygodniowo. Aby 
niepełnosprawny mógł praco-
wać w skróconych normach cza-
su pracy tj. 7 godzin na dobę 
i 35 godzin tygodniowo powi-
nien przedstawić pracodawcy 
zaświadczenie o celowości sto-
sowania skróconej normy cza-
su pracy, wydane przez lekarza 
przeprowadzającego badania 
profilaktyczne pracowników lub 
też w razie jego braku lekarza 
sprawującego opiekę nad osobą 
niepełnosprawną.

Od nowego roku został 
wydłużony również dodatkowy 
urlop macierzyński i ojcowski. 
Wymiar dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego od początku 
2012 wynosi cztery tygodnie, 
jeśli kobieta urodzi jedno dziec-
ko - a więc łącznie 24 tygodnie 
lub sześć tygodni w razie uro-

dzenia co najmniej bliźniaków 
plus 31 tygodni urlopu pod-
stawowego, co daje łącznie 37 
tygodni. W kolejnych latach 
dodatkowy urlop macierzyń-
ski będzie wydłużany. W roku 
2013 dodatkowy urlop macie-
rzyński, podobnie jak w 2012 
roku wyniesie 4 tygodnie, ale 
już w 2014 roku wydłuży się on 
do 6 tygodni. 

Czas  urlopu ojcowskiego 
został przedłużony do 2 tygodni. 
Jedynym warunkiem skorzysta-
nia z urlopu jest wiek dziecka 
- nie może on przekraczać 12 
miesięcy. Ojciec może wyko-
rzystać urlop w każdym czasie, 
również w trakcie korzystania 
przez matkę dziecka z urlopu 
macierzyńskiego, dodatkowe-
go urlopu macierzyńskiego czy 
urlopu wychowawczego.

Wszystkie powyższe zmiany, 
pomimo wielu wątpliwości zwią-
zanych z terminem udzielania 
zaległego wypoczynku za 2011 
roku,  weszły w życie z dniem  
1 stycznia 2012 r.

Za rok ma zakończyć się projekt 
Rewitalizacji Olkuskiej Starówki. 
Ulice w obrębie Rynku częściowo 
już zmieniły swój wygląd – stare 
i zniszczone płytki zastąpiła ele-
gancka kostka. Czy jednak bez 
remontu budynku Starego Staro-
stwa olkuska starówka będzie mogła 
zachwycać mieszkańców i przyjeż-
dżających do miasta turystów?  To 
jeden z tematów jaki pojawił się 
na ostatniej sesji rady miejskiej za 
sprawą radnego PiS Łukasza Kmity. 

- Zrewitalizowana starówka bez 
wyremontowania tego obiektu 
z pewnością „nie będzie robiła wra-
żenia” ani na naszych Mieszkań-
cach, ani na gościach czy turystach. 
Już dziś budynek z odpadającym 
tynkiem i powybijanymi szybami 
w oknach jest wątpliwą wizytów-
ką historycznej Starówki. Wobec 
powyższego istnieje pilna potrzeba 
podjęcia uzgodnień z właścicielem 
połowy udziałów w nieruchomości 
– tj. Powiatem Olkuskim, celem 
wypracowania wspólnego stano-
wiska lub podjęcia wspólnie przed-
sięwzięć remontowo-moderniza-
cyjnych – zaapelował w interpelacji 
radny Łukasz Kmita. 

Olkuski rajca przypomniał, że 
Powiat Olkuski jeszcze w tym 
roku zamierza sprzedać połowę 
udziałów w budynku i z tego tytu-
łu zaplanował w swoim budżecie 
stosowne przychody.

 – Z roku na rok, z miesiąca 
na miesiąc słyszymy tylko ogól-
nikowe stwierdzenia o potrzebie 
współpracy ze Starostą i Radny-
mi Powiatowymi w tej sprawie, 

jednak brakuje konkretów. Tym-
czasem termin zakończenia prac 
przy rewitalizacji starówki zbliża 
się coraz bardziej – wytknął bur-
mistrzowi radny Kmita. Patrząc na 
historię tego budynku w ciągu ostat-
nich 20 latach trudno nie przyznać 
racji najmłodszemu radnemu.

– W moim przekonaniu gminy 
Olkusz nie stać obecnie - i patrząc 
na kryzys finansów publicznych 
dotykający coraz boleśniej także 
samorządy – w najbliższym czasie 
nie będzie stać na podjęcie samo-
dzielnych prac modernizacyjnych 
szacowanych na ok. 15 mln zł . Zło-
żony przed laty wniosek do MRPO 
nie uzyskał dofinansowania, więc 
nie ma też co liczyć na finansowanie 
tego przedsięwzięcia z pieniędzy 
europejskich, tym bardziej, że 
właśnie kończy się okres budżeto-
wy 2007-2013 i w najbliższych 3-4 
latach wątpliwym jest uruchomie-
nie programów umożliwiających 

współfinansowanie generalnego 
remontu obiektu z pieniędzy UE. 
Dalsze zwlekanie z decyzją co do 
przyszłości Starego Starostwa szko-
dzi temu budynkowi, gdyż popada 
on w jeszcze większa ruinę – napisał 
w interpelacji Łukasz Kmita. Moż-
na zapytać co dalej? Radny Kmita 
w piśmie do burmistrza Rzepki 
dopytuje m.in. czy w chwili obecnej 
prowadzone są rozmowy zmierzające 
do wymiany nieruchomości pomię-
dzy gminą a powiatem, tak aby to 
gmina była 100 proc. właścicielem 
budynku Starego Starostwa, czy gmi-
na własnymi siłami rozpocznie kom-
pleksowy remont albo czy podlegli 
burmistrzowi urzędnicy rozeznawali 
na rynku nieruchomości – czy istnie-
ją wiarygodne finansowo podmioty, 
które byłyby chętne na zakupienie 
i odrestaurowanie budynku Staro-
stwa? O tej sprawie będziemy an bie-
żąco informować na łamach Gwarka.

PRAWO Porady Gwarka PRAWO Porady Gwarka

ZMIANY W PRAWIE 
PRACY W 2012 ROKU

Starostwo które straszy

Zmiany w przepisach z zakresu prawa pracy, które weszły 
w życie od  1 stycznia 2012 r. przewidują kilka istotnych zmian.

Pomimo, że ma dwa wieki i jest zlokalizowany w samym sercu zabytkowej 
starówki w Olkuszu jego wygląd odstrasza. O czym mowa? O budynku 
Starego Starostwa, które od kilku lat jest wątpliwą wizytówką Olkusza.

KĄCIK KOLEKCJONERA
Już na samym początku roku NBP wprowadziło zmiany. Zamiast dwóch zapowia-
danych monet srebrnych (Polacy ratujący Żydów i Stefan Banach) wprowadza do 
obiegu tylko jedną srebrną – 150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce. Cieszy 
minimalny nakład 40.000 sztuk i 700.000 sztuk monet o nominale 2 zł. Daje to 
prawo sądzić, że monety będą szybko drożeć w rękach kolekcjonerów. Monety 
zostaną wprowadzone do obiegu 23 lutego br.
     Za pierwszą polską spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową uważa się założone 
przed 1861 rokiem Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania. 
Do najstarszych spółdzielni należą założone rok później Towarzystwo Pożyczkowe 
w Brodnicy i Gołubiu, działające obecnie jako banki spółdzielcze.
     Mimo wielu form organizacyjnych i różnych zasad działalności w poszcze-
gólnych zaborach, wszystkie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, łączył 
jeden cel – integrowanie wysiłków na zasadach samopomocy w walce z lichwą 
oraz utrzymanie polskiego stanu posiadania.
     Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe oprócz działalności ekonomicznej prowa-
dziły również działalność oświatową i uświadamiającą, mającą na celu obronę polskości 
i przeciwdziałaniu wynarodowieniu. Wypracowane wówczas zasady funkcjonowania 
spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej są aktualne do dziś, dzięki czemu spółdziel-
czość ta mogła prowadzić działalność w różnych formacjach społeczno-ekonomicznych.
Szczególnie dzisiaj możemy docenić bankowość spółdzielczą. Bank spółdzielczy jest 
w zasadzie bankiem mniej lub więcej lokalnym, a co za tym idzie, władze tego banku 
są dostępne dla każdego petenta. Najgorsze jest w bankach to, że każdy problem 
w międzynarodowych korporacjach jest sztywnym zapisem. Bank spółdzielczy jest 
przede wszystkim przyjazny klientowi, i to jest jego największym atutem. Sam mam 
konto w banku i często spotykam się z sytuacją, że zadaję pytanie i natychmiast 
otrzymuję odpowiedź. Jeśli mnie ona nie satysfakcjonuje mam możliwość negocjacji. 
W dużych międzynarodowych bankach muszę się zmieścić w widełkach. 
     Nie zachwalam tu bankowości spółdzielczej, ale mam wrażenie, że nawet jak zapłacę odsetki od zaciągnię-
tego kredytu, to świadomość, że te pieniądze pozostaną w kraju, a nie zostaną przeznaczone na milionowe 
pensje dyrektorów w USA, Grecji, czy Hiszpanii (notabene krajach, które nie najlepiej przędą), skłania mnie 
do zadłużania się (jeśli już) w bankach krajowych.
 To tyle co do emisji najnowszych monet i bankowości spółdzielczej jako tematu tych monet.
Szkoda, że na 14 lutego br, Dnia Walentynek nasz NBP nie wprowadził żadnej monety, choćby tylko 2 zł. Ale 
dla chcącego nic trudnego. Styczniowa moneta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kształcie serduszka 

– idealnie nadaje się na prezent Walentynowy.

150-lecie bankowości spółdzielczej w Polsce

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 0 691 364 130

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!
MODUŁY REKLAMOWE

Rafał Czeladzki

MaB

W każdy poniedziałek i czwartek w biurze  
europosłanki Joanny Senyszyn (Olkusz, ul. Bylicy 1)  
w godz. 15:00 – 18:00 zbierane będą podpisy  
w sprawie referendum ogólnokrajowego  
dotyczącego podwyższenia i zrównania  
wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn  
do 67 roku życia.

 

Powiedzmy NIE  

dla podwyższenia 
wieku emerytalnego! 

Wyraźmy swój sprzeciw  
w referendum!

W imieniu Rady Powiatowej SLD
Janusz Dudkiewicz
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BUKOWNO Styczniowe spotkanie w Klubie Globtrotera

BALONY NAD IRANEM

Zanim rozpoczęła się opowieść, 
prowadzący spotkania Piotr Wien-
cek poprosił wszystkich obecnych 
o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci zmarłego niedaw-
no Janusza Gardeły, pracownika 
i animatora kultury, który był m. 
in. pomysłodawcą i inicjatorem 
Klubu Globtrotera. 

Po krótkim wstępie, poświę-
conym historii aerostatów, ich 
budowie i zasadom latania, 
Andrzej Dajek przeniósł słu-
chaczy do kraju znanego wielu 
jedynie z telewizyjnych i praso-
wych wiadomości. Piloci, m. in. 
z Polski, Austrii i kilku krajów 
Europy środkowo-wschodniej, 
wylądowali na lotnisku w Tehe-
ranie bez przeszkód. Ich balony 
niestety nie. Transportowany 
innym samolotem cenny ładunek 
utknął gdzieś po drodze z powodu 
złej pogody. Nie ma jednak tego 
złego, co by na dobre nie wyszło. 
Długi, bo trwający tydzień okres 
oczekiwania na sprzęt gospoda-
rze wypełnili im zwiedzaniem 
licznych atrakcji turystycznych. 

Wiele wspomnień i dziesiątki ilu-
strujących je, wyświetlonych tego 
wieczoru  zdjęć Andrzej Dajek 
poświęcił zwiedzaniu Persepo-
lis. Starożytne miasto Persów, 
założone przez Dariusza I w VI 
w. p. n. e., rozbudowywane przez 
Kserksesa i kolejnych wielkich 
władców nawet dziś, kiedy pozo-
stały po nim ruiny, robi ogromne 
wrażenie. Pozostałości murów, 
kolumn i rzeźb, mauzolea kró-
lów, ich wielkość i zdobnictwo 
dobitnie świadczą o panującym 
tam niegdyś architektonicznym 
rozmachu i przepychu. 

Wyjazdy poza miasto, w którym 
miała odbyć się balonowa impre-
za, czyli liczący milion mieszkań-
ców Shiraz na południu Iranu, 
pozwalały też poznać panującą 
na prowincji nędzę. Podróżnicy 
mijali domy zbudowane z miesza-
niny gliny i siana oraz z kamieni, 
zbite z dykty prowizoryczne wiaty 
będące przydrożnymi sklepami. 
Widoki te zrekompensowała im 
wizyta przy najwyżej położo-
nym, wypływającym ze skały 
wodospadzie, a także na niemal 
wyschniętym słonym jeziorze, 
które pozwalało na spacery po 
białej mazistej powierzchni, ale 
pozostawiało trudne do usunięcia 
ślady na butach i spodniach.

Oczekując na balony piloci 

odwiedzali też zawsze pełne 
ludzi mauzolea otaczanych wielką 
czcią wybitnych irańskich poetów, 
imponujące bujną roślinnością 
parki, enklawy zieleni na suro-
wych pustynnych terenach Iranu, 
a także zachwycające architekturą 
i zdobnictwem meczety.

Wszędzie towarzyszyli im „opie-
kunowie”, cierpliwie rejestrujący 
przy pomocy kamer wszystko, 
co działo się podczas wycieczek. 
Podobnie natrętną obecność 
odczuwali piloci ze strony reli-
gijnych i politycznych autoryte-
tów, co rusz spoglądających na 
podróżnych z ulicznych bilbordów.

Jak się okazało w dniu pierwszej 
międzynarodowej imprezy balo-
nowej w Iranie, brodate głowy 
w turbanach i niezrozumiałe napi-
sy pojawiły się także na służących 
za kabiny podczas lotów, podwie-
szanych pod balonami koszach. Te 
„reklamowe” banery ktoś zamon-
tował w nocy bez zgody pilotów. 
Nie było mowy o negocjacjach, tak 
jak w przypadku ulotek, których 
plik dostał każdy przed startem 
z wyjaśnieniem, ze należy je roz-
rzucić w trakcie lotu nad miastem. 
Ale to jeszcze nie wszystko. Do 
każdego kosza wsiadł bowiem 
uzbrojony i wyposażony w krót-
kofalówkę, jak się później okazało 
decydujący o przebiegu lotu żoł-

nierz. Rozczarowaniem okazał się 
też brak publiczności na stadionie, 
z którego startowali. Byli oficje-
le i telewizja szeroko wcześniej 
reklamująca i umiejętnie relacjo-
nująca to spektakularne w Iranie 
wydarzenie. Nie wystartował też 
jeden z balonów. Bezwzględna 
prohibicja nie tylko pozbawiła 
Europejczyków umilających wie-
czory napojów, ale też uniemożli-
wiła lot załodze zielonego balonu 
z ogromnym napisem „Lech”.

Przez blisko dwie godziny trwa-
ła opowieść Andrzeja Dajka, jak 
zawsze zilustrowana niezliczony-
mi, świetnymi zdjęciami. Warto 
wspomnieć, że ich autor para się 
fotografią od ponad 20 lat i ma na 
koncie wiele takich pokazów oraz 
wystaw. Tego wieczoru pokazał 
również swe filmowe dokonania. 
Żadne zdjęcie nie jest w stanie 
oddać szalonego chaosu panują-
cego na irańskich drogach.

Następne spotkanie w Klubie 
Globtrotera odbędzie się 8 lutego, 
jak zawsze o godz. 18.00 w Miej-
skim Ośrodku Kultury. W rejs 
wokół Półwyspu Iberyjskiego 
zabierze nas wówczas Piotr Wien-
cek. Wstęp jest bezpłatny, a wraże-
nia gwarantowane. Zapraszamy!

Andrzej Dajek znany jest bywalcom Klubu Globtrotera choćby ze znakomitych zdjęć węgierskich 
jaskiń. W ubiegłą środę znów wcielił się w rolę prelegenta, tym razem opowiadając o swych przygo-
dach podczas pierwszej zorganizowanej w Iranie międzynarodowej imprezy balonowej.

MOK Olkusz

Wspomnienie Janusza Gardeły
Styczniowe spotkanie Klubu Globtrotera i najnowszy seans 

Kina Filmowego Konesera rozpoczęły się wspomnieniem Janusza 
Gardeły, zmarłego niedawno inicjatora i organizatora obu tych 
cyklicznych imprez, wieloletniego pracownika i zasłużonego 
animatora kultury.

Januszowi Gardele dedykowany został pierwszy po Jego ostatnim 
pożegnaniu film wyświetlony w Kinie Filmowego Konesera. – Kino 
i film były Jego autentycznymi wielkimi pasjami. Organizował 
kluby dyskusyjne, prowadził je, zajmował się bieżącą działal-
nością kina, walczył o kopie, by trafiały do nas jak najszybciej 
po premierach. Utożsamiał się z tą pracą, każdy sukces i każde 
niepowodzenie miały dla niego osobisty wymiar, był przy tym 
prawdziwym znawcą sztuki filmowej. – wspominała dyrektor 
MOK Grażyna Praszelik-Kocjan, opiekująca się obecnie Kinem 
Filmowego Konesera.

„Globtroterzy” uczcili Jego pamięć minutą ciszy. – To Janusz 
namówił mnie do organizacji w Miejskim Ośrodku Kultury 
spotkań, na których moglibyśmy pokazywać zdjęcia z wypraw 
i opowiadać nasze przeżycia. To był Jego pomysł, to on nas tym 
zaraził i to jemu zawdzięczamy powstanie klubu. Otwierał też 
pierwsze klubowe spotkania, a pamiętamy go przecież także, jako 
świetnego konferansjera. – powiedział Piotr Wiencek, prowadzący 
Klub Globtrotera olkuski podróżnik, alpinista i speleolog.

Śmierć Janusza Gardeły jest dla wszystkich, którzy go znali 
i dla olkuskiej kultury dotkliwą i bolesną stratą.

Bezpieczeństwo i Zaufanie

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście między innymi: 
Prezes Grupy Nowy Szpital p. Marcin Szulwiński, V-ce Starosta 
Powiatu Olkuskiego p. Henryk Kieca, Poseł na Sejm RP  lek. med. 
Lidia Gądek, władze powiatowe, miejskie i gminne, przedstawiciele 
okolicznych POZ, szpitali, przedstawiciele firm współpracujących 
z Nowym Szpitalem w Olkuszu a także przedstawiciele związków 
zawodowych i pracownicy.
Zebranych gości przywitał Prezes Zarządu Nowego Szpitala 
w Olkuszu p. Krzysztof Bestwina wyjaśniając na wstępie, jak 
ważny dla szpitala był zakup nowego tomografu, biorąc pod 
uwagę, że poprzedni sprzęt był bardzo awaryjny. Przedstawił 
korzyści jakie niesie za sobą zakup nowego sprzętu dla miesz-
kańców Powiatu Olkuskiego. Zwrócił uwagę zebranych na efekt 
zakupów centralnych organizowanych przez Grupę Nowy Szpital, 
w której funkcjonuje Nowy Szpital w Olkuszu, dzięki którym 
okres gwarancji Tomografu Komputerowego został wydłużony o 4 
lata przy nieznacznie zmienionej kwocie jego zakupu, szacując 
z tego tytułu oszczędności dla Nowego Szpitala w Olkuszu na 
poziomie ok. 800.000 zł.
Następnie głos zabrał Prezes Grupy Nowy Szpital p. Marcin 
Szulwiński, który między innymi podkreślił, że ten nowoczesny 
sprzęt pozwoli na szybkie i skuteczne zdiagnozowanie pacjenta, 
co w przypadku pracy lekarza jest niezwykle istotne. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Prezes Grupy Nowy 
Szpital p. Marcin Szulwiński, v-ce Starosta Powiatu Olkuskiego  
p. Henryk Kieca oraz Kierownik Pracowni Diagnostyki Obrazowej 
lek. med. Mariusz Chojnacki .
W dalszej części uroczystości Prezes Zarządu Szpitala p. Krzysztof 
Bestwina, odczytał listy gratulacyjne od Dyrektor NFZ p. Barbary 
Bulanowskiej „…Nowy Szpital w Olkuszu od wielu lat cieszy 
się zasłużonym uznaniem zarówno ekspertów i  specjalistów 
służby zdrowia- jak przede wszystkim pacjentów, którzy swoją 
obecnością i lojalnością wobec Państwa placówki dają najlepszy 
dowód zaufania… W trudnych czasach, dużej konkurencji, w tak 
specyficznej dziedzinie, jaką jest ochrona zdrowia kolejne kroki 
związane z modernizacją i rozwojem placówki to dowód deter-
minacji, pasji i zaangażowania w swoją pracę, ale także i dosko-
nałego prowadzenia szpitala…” oraz Marszałka Województwa 

Małopolskiego p. Marka Sowy. Przedstawił także, zebranym 
gościom prezentacje multimedialną ukazującą zarys działalności 
Pracowni TK od momentu jej otwarcia czyli od 2005r. do dziś, 
statystyki wykonywanych badań oraz plany szpitala dotyczące 
dalszego rozwoju Pracowni Diagnostyki Obrazowej. 
Spotkanie zakończył lek. med. Mariusz Chojnacki, który podkreślił 
jak bardzo ważny był zakup nowego sprzętu dla mieszkańców 
Powiatu Olkuskiego oraz dla pracy personelu Nowego Szpitala. 
Przedstawił dane statystyczne dotyczące wykonywanych badań 
w ciągu ostatnich 2 tygodni – badań było 200 szt.
Po uroczystości wszyscy gości zostali zaproszeni na  poczęstunek.

W piątek 3 lutego 2012 r w Nowym Szpitalu w Olkuszu odbyła się uroczystość  związana z oddaniem do użytku nowo zakupionego 
16 rzędowego Tomografu Komputerowego, który  zainstalowano w Pracowni Tomografii Komputerowej im. Wojciecha Głucha.

Uroczyste oddanie do użytku nowego Tomografu Komputerowego
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Zawodnicy Kłosa zagrali dobrze 
wszystkich formacjach odrzucając 
mocnym atakiem gospodarzy od 
siatki. Bardzo poprawnie zagrali 
skrzydłowi i środkowi.

KS Grunwald Chełmek - LKS 
Kłos Olkusz 0:3 (30, 22, 19)

W zespole z Chełmka wystąpili 
nowi zawodnicy nawet z I-ligową 
przeszłością. Tak ustawiony zespół 
mocno zmotywowany chciał zawod-
nikom Kłosa urwać punkty. W I secie 
wszystko na to wskazywało bo pro-
wadzili dość pewnie do 16 punktu. 
Trener Socha licznymi roszadami 

i szukaniem skutecznego sposobu na 
gospodarzy poszukiwał w tym dniu 
optymalnego rozwiązania. Okazało 
się że w tym dniu bardzo dobrze dys-
ponowana jest 3-ka środkowych Zioło, 
Bartnik i Kotas. Od tego momentu gra 
się wyrównała i dopiero duże doświad-
czenie zespołu Kłosa wytrzymującego 
piłki meczowe gospodarzy doprowa-
dziło w I secie do zwycięstwa 30:32.

W II secie już wypróbowaną metodą 
na środkowych trener Socha prowa-
dził grę, jednak gospodarze cały set 
ustępowali najwyżej na 1-2 punkty. 
Końcówka seta to 3 piłki dla Kłosa 

i set wygrany do 22.
III set dla gospodarzy był ostat-

nią szansą na odwrócenie losów 
tegomeczu. Niestety gospodarze 
wyszli bardzo spięci przez co gra 
nie kleiła im się od początku. Kłos 
prowadził 5:1 i tą przewagę mini-
malnie powiększał co kilka piłek. 
W dalszym ciągu bardzo dobrze 
grali środkowi na których zespół 
z Chałmka nie mógł znaleźć lekar-
stwa. Dobrze grali Socha, Chachul-
ski, Parkitny. Bez zarzutu w odbio-
rze Sowicki a w rozdzielaniu piłek 
Karkos.

Skład: Socha D, Socha R, Karkos, 
Parkitny, Chachulski, Kotas, Bartnik, 
Zioło, Barczyk, Sowicki, Szczepanik.

Nieobecni: Kaliś - choroba, Stach 
i Kowalczyk - praca.

Najbliższy bardzo ważny mecz 4 
lutego o godzinie 17 z III zespołem 
rozgrywek Hutnikiem Nowa Huta. 
Mecz powinien stać na dobrym pozio-
mie gdyż zespół Hutnika stawia sobie 
w bieżących rozgrywkach za cel grę 
w barażach o II ligę (ze względów 
regulaminowych jest to możliwe)

Reklamy

Chcieliśmy z zadowoleniem poinformować iż została otwarta w Olkuszu nowa, nowoczesna, 
myjnia samochodowa samoobsługowa Słowiki 24h         dla wszystkich zmechanizowanych 
użytkowników dróg, którzy mają możliwość indywidualnego wyboru pielęgnacji swoich 
samochodów za pomoca mycia bezdotykowego lub przy użyciu mycia bezdotykowego + 
szczotki aktywna piana (wysoki połysk).
Wystawiamy faktury VAT (dostępne karty magnetyczne).

MYCIE bezdotykowe
używamy kolejno programów 1, 3, 4, 5.

1 - mycie zasadnicze – wysokie ciśnienie – gorąca woda z szamponem 
2 - pomijamy program 2
3 - spłukiwanie – zimna woda 
4 - super wosk + woda zmiękczona 
5 - nabłyszczanie - woda zmiękczona bez kamienia (wskazane końcowe użycie tego 
programu – minimalizuje powstawanie plam po wyschnięciu.

MYCIE bezdotykowe 
+ szczotka aktywna piana (wysoki połysk)

używamy kolejno programów 1, 2, 3, 4, 5.
1 - mycie zasadnicze – wysokie ciśnienie – gorąca woda z szamponem 
2 - wciskamy 2 i przechodzimy do stanowiska ze szczotką (aktywna piana)
3 - spłukiwanie – zimna woda 
4 - super wosk + woda zmiękczona 
5 - nabłyszczanie - woda zmiękczona bez kamienia (wskazane końcowe użycie tego 
programu – minimalizuje powstawanie plam po wyschnięciu.

SPRZEDAM M4 60 m2 na os. Młodych 
cena do negocjacji Tel: 510-575-662

15.02.2012 r. (środa)  
o godzinie 17.00 

odbędzie się spotkanie z panem 

Januszem 
Korwinem 

Mikke 

w Caffe Cor Tu  
Rynek Floriańska 1, Olkusz. 

Serdecznie zapraszamy  
zainteresowanych.

Wstęp wolny!

Więcej szczegółów na Facebook:

Kongres Nowej Prawicy OLKUSZ KNP

AUTO-PLAST Sp. J.AUTO-PLAST Sp. J.

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 0-32 754 76 33, 0-601 445 721, 0-695 634 005

• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •

• Naprawy bieżące, części i akcesoria do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2/8
tel.: 608-339-732 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny:Mateusz Mucha 
Skład i łamanie: Design Factory
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu –  w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej 
oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych 
miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie zawsze zgadza się z  poglądami  
wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich tytułów.  
Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i  nie może być powielane oraz wykorzystywane  
w części lub całości bez jego zgody.

SPORT Pierwszy mecz rundy rewanżowej

GKS Janina  Libiąż - LKS Kłos  0:3 (21, 21, 21)
Pierwszy mecz rundy rewanżowej zakończył się pewnym zwycięstwem zawodników Kłosa. Mecz stał na 

dobrym poziomie gdyż zespół Libiąża wzmacnia ekipę planując w następnych rozgrywkach skutecznie zawal-
czyć o miejsce gwarantujące baraże o II ligę.

Łukasz Mentlewicz

PROMOCJA ZIMOWAPROMOCJA ZIMOWA dotyczy
wszystkich
modeli okien

Wolbrom, ul. Krakowska 42
(na przeciwko Ery)
Tel. 32 210 98 01

Olkusz, Plac PKS, PKP
tel. 032 754 61 90
Wolbrom, ul. Krakowska 42

(na przeciwko Ery)
Tel. 32 210 98 01

Olkusz, Plac PKS, PKP
tel. 032 754 61 90

MONTAŻ 1 ZŁ BUDYNKI W STANIE SUROWYM
(pozostali -25%)

MONTAŻ 1 ZŁ BUDYNKI W STANIE SUROWYM
(pozostali -25%)

ul. K. K. Wielkiego 29
32-300 Olkusz

tel. 32 754 56 70
tel. kom. 608 696 097

• Podatkowa księga
    przychodów i rozchodów
• Przekształcenia formy
    prawnej przedsiębiorstw
• ZUS
• Ryczałt
• Rejestry VAT

• Zeznania roczne
• Szkolenia BHP przez 
    firmę z uprawnieniami
• Zwrot VAT 
    za materiały budowlane

Kompra
BIURO RACHUNKOWE tanio

szybko
solidnie

tanio
szybko
solidnie
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KW Sojusz Lewicy Demokratycznej    

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  działając jako 

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 12 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, 
że w wyniku adaptacji poddasza pozostał jeszcze jeden nie zarezerwowany 

nowy lokal mieszkalny. Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych 
właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.

 Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 
lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji i Kadr, p.17, 
tel. 0-32 643-03-13, 643-03-16 w. 120

Posiadamy do wynajęcia
przy ul. Kluczewskiej 2:
• pomieszczenie garażowe o pow. 35 m2

    z kanałem, wyposażone w energię 
    elektryczną, i wodę
Zapewniamy:
• dozór całodobowy
• obiekt monitorowany

 POLICJA i STRAŻ MIEJSKA
MARTWE SZCZENIĘTA

4. lutego 2012 roku o godzinie 14.50 
anonimowa osoba powiadomiła ol-
kuską policję, iż w  przyblokowym 
ogródku na jednym z osiedli mieszka-
niowych leżą dwa martwe szczenia-
ki.  Policjanci ustalili ich właściciela 
– 69. letniego mieszkańca Osiedla 
1000-Lecia w  Olkuszu. Mężczyzna 
nie potrafił wyjaśnić, w  jaki sposób 
nowonarodzone psy znalazły się na 
zewnątrz. Trzecie, żywe szczenię 
wraz z matką przebywało w mieszka-
niu mężczyzny. Na miejscu wykonano 
oględziny, a zwłoki zwierząt zabezpie-
czył lekarz weterynarii.

NIEBEZPIECZNA ZABAWA BRONIĄ
5. lutego 2012 roku około godziny 
22.15 dyżurny olkuskiej komendy 
został powiadomiony przez lekarza 
przychodni Wolmed w Wolbromiu, iż 

do tegoż ośrodka zdrowia zgłosił się 
mężczyzna z raną postrzałową głowy. 
Ranny został przewieziony karetką po-
gotowia do szpitala w Olkuszu. 27.let-
ni mieszkaniec Wolbromia znajdował 
się w stanie nietrzeźwości (0,98 mg/l) 
i  nie pamiętał szczegółów zdarzenia. 
W wyniku przeszukania policjanci za-
bezpieczyli u niego w mieszkaniu wia-
trówkę Magnum Sport, dwie sztuki 
amunicji oraz wiatrówkę Condor, pro-
dukcji włoskiej, z której się postrzelił. 
Mężczyzna po udzielonej pomocy 
medycznej, w związku z nielegalnym 
posiadaniem broni i amunicji, trafił do 
policyjnego aresztu.  

WŁAMANIA DO  
DOMKÓW LETNISKOWYCH

 Prawdopodobnie nocą, 24 stycznia br., 
włamano się do domku letniskowego 
w  Pazurku. Z  jego wnętrza skradzio-

no narzędzia o  łącznej wartości około 
5.000zł.
Do podobnego zdarzenia doszło w Ry-
czówku – Godawicy. 24 stycznia br., 
sprawcy po wyłamaniu drzwi weszli do 
domku letniskowego skąd skradli przed-
mioty o łącznej wartości około 4.000zł.

KOMUNIKAT
Olkuska Policja  poszukuje świadków 
wybicia szyby w  pojeździe marki 
Daewoo Matis. Do zdarzenia doszło 
w dniu 1 grudnia 2011roku, w godzi-
nach 21.00-22.00 na parkingu znaj-
dującym się na ul. Nullo w  Olkuszu. 
Prosimy o  kontakt pod bezpłatnym 
numerem telefonu (997). 

Z dniem 1 stycznia 2012 weszły w życie zmiany jakie sejm 
przyjął w 2011 roku w Ustawie o ochronie zwierząt. Zwiększyły 
one m. in. kary za znęcanie się nad zwierzętami (obecnie do 3 
lat pozbawienia wolności).  Zniesione zostało  również ograni-
czenie wysokości orzekanej na cel związany z ochroną zwierząt  
nawiązki. Będzie ona mogła wynieść do 100 tys. zł. Wprowa-
dzona została również nowa kara w postaci zakazu posiadania 
zwierząt – osoba, która będzie znęcała się nad zwierzęciem, 
będzie mogła stracić prawo do ich posiadania na okres od roku 
do 10 lat.
W związku z powyższym, mając na celu m. in. zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń, pragniemy przypomnieć 
mieszkańcom powiatu olkuskiego najistotniejsze zmiany usta-
wy.
• zakaz wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na tar-

gowiskach, targach i giełdach;
• zakaz sprzedaży psów i kotów poza miejscami chowu i ho-

dowli (nie dotyczy schronisk oraz organizacji których statu-
towym celem działania jest ochrona zwierząt);

• zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (nie 
dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w organizacjach 
społecznych);

• prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt 

domowych;
• zabrania się też nabywania zwierząt na targowiskach i poza 

miejscami chowu i hodowli;
• zakaz wykonywania zabiegów zmieniających wygląd zwie-

rzęcia;
• zakaz używania do pracy lub w celach sportowych zwierząt 

zbyt starych lub zbyt młodych oraz zmuszanie ich do wyko-
nywania czynności, które mogą wywołać ból;

• zakaz narażania zwierząt gospodarskich i domowych na wa-
runki atmosferyczne groźne dla ich zdrowia i życia;

• zakaz stałego trzymania psów na uwięzi dłużej niż 12 godzin 
na dobę oraz w sposób powodujący u nich cierpienie lub 
uszkodzenie ciała. Długość uwięzi ma wynosić co najmniej 
3 metry;

• zakaz puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez 
oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub 
opiekuna – zakaz nie dotyczy ogrodzonego terenu prywat-
nego.

 
Ponadto, w świetle znowelizowanych przepisów, osoba, która 
napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozosta-
wionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe 
schronisko dla zwierząt, straż miejską lub policję. 

WYDARZENIA KULTURALNE
• 9.02. GODZ. 17.00 

Wykład w ramach Olkuskiego Uni-
wersytetu III Wieku „Najzdrowszy 
Powiat Europy Cz. II” (Krakowska 
Inspekcja Sanitarna)

• 10-13.02. GODZ. 17.00 
Film „Ale Cyrk” 
animacja prod. duńskiej 
(polska wersja językowa)

• 10-13.02. GODZ. 19.00 
Film „Dziennik zakrapiany rumem” 
dramat przygodowy prod. USA  
reż. Bruce Robinson,  
w roli głównej Johnny Deep

• 13-25.02.2012 
Akcja ferie w mieście 
szczegóły o zapisach, miejscu  
imprezy itp. na plakacie  
i na stronie internetowej MOK

• 14.02. GODZ. 17.00 
Kabaretowe Walentynki 
Andrzej Grabowski Show

• 15.02. GODZ. 18.00 
Kino Filmowego Konesera  
„Ki” - film obyczajowy prod. 
polskiej, reż. Leszek Dawid, w roli 
głównej Roma Gąsiorowska

• 17-21.02. GODZ. 17.00 
Film „Muppety”, komedia prod. USA  
reż. James Bobin

• 17-21.02. GODZ. 19.00 
Film „Coś” - horror prod. USA/
Kanada; Reż. Matthijs Van Heij-
ningen Jr.

• 29.02. GODZ. 18.00 
Film „Wymyk” - dramat sensacyjny 
prod. polskiej, reż. Greg Zgliński;  
w roli głównej Robert Więckiewicz

Już wkrótce film  
Agnieszki Holland „W CIEMNOŚCI”

WYSTAWA FOTOGRAFIKÓW OLKUSKICH
Komunikat organizacyjny

Termin - 16 marca 2012r.

Organizator: MOK, Sekcja fotograficzna Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
Patronat:  Przegląd Olkuski, Olkuszanin.pl
Miejsce:  pawilon wystawowy MOK, ul. Szpitalna 32 w Olkuszu, tel. 32 754 44 55
Komisarz:  Antoni Kreis, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZPAF

Uczestnicy: fotograficy olkuscy
Warunki uczestnictwa:

Nadesłanie - dostarczenie do dnia 10.02.2012 r. do trzech prac w dowolnej technice fotograficznej (odbitka fotograficzna, 
wydruk cyfrowy itp.) o wymiarach minimum 20 x 30 cm każda, maksimum 30 x 45 (format zalecany 30 x 40, 30 x 45), 
oraz w wersji cyfrowej na CD.

na adres: 
Dział Wystawienniczo-Muzealny MOK w Olkuszu, ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz

W przypadku ewentualnych innych formatów dłuższy bok nie może przekraczać 45 cm. Prace powinny być nie podklejone, oraz 
opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, ewentualnym tytułem oraz kontaktem  / adres zam., nr telefonu, e-mail/ 
Organizatorzy oprawią zdjęcia w typowe fotoramy. W przypadku prac w technikach lub oprawach indywidualnych powinny one 
być przystosowane do umocowania na ścianie galerii. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac.

Uwaga!!!Ze względu na ograniczoną powierzchnię ekspozycyjną organizator  
zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych prac.

 Szczegóły: www.mok.olkusz.pl

P O L I C J A    P R Z Y P O M I N A
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KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE
mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14

( 32 643 06 07, 32 643 48 33
( 502 35 43 32

SUPRA - Piotr Rudnicki

• BHP  • PPOŻ
• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 606 397 921

KURSY kierowców wózków widłowych

FIRMA BUDOWLANA
Oferuje wykonanie:

- remontów bieżących i kapitalnych
- wylewek cementowych agregatem „Mixokret”
- robót elewacyjnych
- robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką,          
   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

MAŁE RAMKI

OLKUSZ Powiatowy konkurs muzyczno-recytatorski w I Liceum Ogólnokształcącym

OLKUSZ Sposób na zimę

CHWALĘ CIEBIE PANIE

KOKSOWNIKI 
OGRZEJĄ PASAŻERÓW

Przez dwa dni – 16 i 19 grudnia, niemal stu uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
rywalizowało w powiatowym konkursie muzyczno-recytatorskim zorganizowanym w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Olkuszu z okazji 5 rocznicy śmierci  ks. Jana Twardowskiego.

Burmistrz Marcin Pietraszewski przychylił się do pomysłu 
radnego Łukasza Kmity, aby   gmina zakupiła koksowniki, 
które zostałyby ustawione w okolicy największych przystan-
ków komunikacji miejskiej. 

Konkurs został uroczyście otwar-
ty przez  Irenę Majdę - dyrektora 
I LO i Jerzego Kwaśniewskiego – 
starostę powiatu olkuskiego.

W części recytatorskiej ucznio-
wie prezentowali wiersze Jana 
Twardowskiego, natomiast w czę-
ści muzycznej dowolne utwory 
o tematyce religijnej.

Uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych oceniało jury w składzie: 
Marida Zoń - polonista i dyrektor 
ZS Nr 4 w Olkuszu, Bożena Walczak 
i Sylwia Wyżychowska – polonistki   
ZS w Bukownie, Wojciech Taborek 
– muzykolog i organista parafii św. 
Maksymiliana w Olkuszu, oraz ks. 
Stanisław Kołakowski -wikariusz 
parafii św. Andrzeja w Olkuszu.

Najlepsi recytatorzy to:
• I miejsce  

Kinga Matusiak z IV LO, 
• II miejsce 

Bartłomiej Pilch z ZS Nr 4, 
• III miejsce 

Krzyszto Mól z ZS Nr 3,
• wyróżnienie 

Magdalena Siudyka z I LO.

W części muzycznej  
nagrodzeni zostali: 

• I miejsce  
Piotr Wójcik z II LO,

• II miejsce 
Iwona Pasek  z ZS w Bukownie, 

• III miejsce 
zespół muzyczny z ZS Nr 4 
w składzie: Barbara Kiełtyka, 
Anna Rdest, Joanna Piega, 
Aleksandra Curyło, Bartłomiej 
Artiuchow, Adrian Andrzejczyk             
i Tomasz Król 

• wyróżnienie  
duet: Katarzyna Głąb i Mateusz 
Duch z ZS w Wolbromiu.

W drugim dniu konkursu miały 
miejsce występy gimnazjalistów. 
Oceniało je  jury   w składzie: Hali-
na Świtlicka - polonista i dyrektor 

Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu, 
Beata Cyra-Szczurowska – polonista 
Gimnazjum Nr 4, Małgorzata Klu-
czewska – polonista Gimnazjum Nr 
1, Renata Guzik – nauczyciel muzyki 
Gimnazjum w Sułoszowej, Wojciech 
Taborek – muzykolog, Anna Kajda – 
nauczyciel wiedzy o kulturze w I LO 
i ZS Nr 3.

Najlepsi recytatorzy:
• I miejsce 

Weronika Gamrat  
z Gimnazjum w Jangrocie 

• II miejsce 
Daria Łaskawiec  
z Gimnazjum w Podlipiu, 

• III miejsce  
Rafał Gałka  
z Gimnazjum Nr 4, 

• wyróżnienia ex quo  
Laura Pragnący z Gimnazjum 
w Podlipiu i Wiktoria Lech  
z Gimnazjum Nr 4.

Gimnazjaliści nagrodzeni 
w części muzycznej  

w kategorii solistów:
• I miejsce 

Izabela Byczek  
z Gimnazjum Nr 3

• II miejsce 
Dominika Bilewicz przy akom-
paniamencie Tomasza Syguły 
z Gimnazjum w Kluczach

• III miejsce ex equo  
Marlena Miszczyk z Gimnazjum 
w Podlipiu i Alicja Chmiel 
z Gimnazjum Nr 1.

W kategorii zespoły  
muzyczne nagrodzono:

• I miejsce 
zespół z Gimnazjum Nr 3 
w składzie: Miczał Cioch, 
Natalia Zub, Maciej Cho-
chołowski, Justyna Ćwik, 
Karolina Wójcik, Karo-
lina Kocjan, oraz zespół 
z Gimnazjum w Sułoszowej 
w składzie: Paulina Gęgotek, 
Natalia Sołtysik, Martyna 

Pasek, Klaudia Kućmierz, 
Klaudia Krawiec, Emilia 
Tarchoł, Julia Boroń.

• II miejsce  
zespół z Gimnazjum Nr 4 
w składzie: Patrycja Nowak, 
Gabriel Nowak, Michał Bog-
dański, Grzegorz Piórkowski, 
Damian Cień.

• III miejsce 
zespół z Gimnazjum w Jan-
grocie w składzie: Weronika 
Gamrat, Aleksandra Migza, 
Anna Gaweł, Grzegorz Kuś.

Jury konkursu podkreśliło jego 
wysoki poziom tak w części 
muzycznej jak i recytatorskiej.

Konkurs zorganizowany pod 
patronatem Starostwa Powiatowe-
go został dofinansowany przez ks. 
Mieczysława Miarkę – proboszcza 
parafii św. Andrzeja, oraz Andrze-
ja Ryszkę- byłego posła do sejmu.

Organizatorkami konkursu były: 
Janina Wojas i Monika Laga.

– W związku z trwającymi od 
kilku dni silnymi mrozami – 
gdzie temperatura w dzień spada 
poniżej minus 10 stopni Celsju-
sza oraz prognozami na kolejne 
dni, które pokazują możliwość 
utrzymywania się znacznych 
ujemnych temperatury zwracam 
się z wnioskiem o usytuowanie 
w Olkuszu kilku koksowników, 
które służyłyby do ogrzania 
się pasażerów korzystających 
z komunikacji miejskiej – napisał 
w ubiegłym tygodniu radny Łukasz 
Kmita. Miejski rajca zapropono-
wał kilka lokalizacji m.in. oko-
lice S-Samu, skąd odjeżdżają 24 
linie komunikacji miejskiej oraz 
przystanki przy Skarbku i ban-

ku ING. Jak się jednak okazuje, 
o zakup tzw. koksownika wcale nie 
jest łatwo w dzisiejszych czasach. 
I pomimo, że takie urządzenia są 
ostatnio coraz bardziej popularne 
na Śląsku i w Zagłębiu oraz w Kra-
kowie  gmina Olkusz dopiero po 
kilku dniach znalazła firmę, która 
dostarczyła koksowniki. 

Ponadto radny Kmita wystąpił 
do burmistrza oraz władz ZKG 
Komunikacja Międzygminna 
w Olkuszu, aby kierowcy autobu-
sów niezwłocznie podjeżdżali na 
przystanki początkowe, aby pasa-
żerowie w autobusie mogli czekać 
na odjazd pojazdu.

Janina Wojas

(MaB)

BUKOWNO KGHM zrezygnował z zakupu

Czy firma z Bochni kupi ZGH Bolesław?

– W odpowiedzi na publicz-
nie ogłoszone w dniu 23 wrze-
śnia 2011 roku zaproszenie do 
negocjacji w sprawie nabycia 
10 961 600 akcji imiennych 
o wartości nominalnej 10 
złotych każda, należących 
do Skarbu Państwa do dnia 
31 stycznia 2012 roku w sie-
dzibie Ministerstwa Skarbu 
Państwa została złożona jed-
na oferta wiążąca w postaci 
pisemnej odpowiedzi przez 
Stalprodukt S.A. z siedzibą 
w Bochni – poinformowało 
Ministerstwo Skarbu Państwa 
na swojej stronie internetowej. 
Jednak wcale nie jest pewne, czy 
ministerstwo sprzeda najwięk-
szego pracodawcę w powiecie 
olkuskim. Prowadzony w trybie 
negocjacji proces prywatyzacji 
oznacza, że jeśli resort skarbu 

uzna, że bocheński Stalprodukt 
proponuje zbyt niską cenę za 
zakup akcji, resort może nie 
sprzedać ZGH.  Przypomnij-
my, że początkowo zakupem 
ZGH Bolesław zainteresowane 
były 3 podmioty: KGHM Polska 
Miedź SA z siedzibą w Lubinie, 
Rathdowney Polska sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie oraz wła-
śnie Stalprodukt SA z Bochni, 
który jako jedyny złożył wią-
żącą ofertę. 

– Po uzgodnieniu z wybra-
nym inwestorem warunków 
umowy sprzedaży akcji spół-
ki pracownicy spółki będą 
mogli przystąpić do rozmów 
w sprawie pakietu socjalne-
go, w tym również gwarancji 
zatrudnienia. Ministerstwo 
Skarbu Państwa nie jest stro-
ną tych rozmów i nie bierze 

bezpośredniego udziału 
w tych negocjacjach. W przy-
padku braku porozumienia 
Ministerstwo Skarbu Pań-
stwa może ewentualnie pod-
jąć rozmowy, aby elementy 
dotyczące spraw socjalnych 
w uzgodnieniu z inwestorem 
włączone zostały bezpośred-
nio do umowy sprzedaży akcji 
spółki  – stwierdził minister 
Mikołaj Budzanowski, w odpo-
wiedzi na interpelację posła 
Jacka Osucha, który pytał 
o gwarancje zatrudnienia i roz-
woju zakładu.

Kiedy można spodziewać się 
decyzji resortu w sprawie przy-
szłości ZGH Bolesław. Praw-
dopodobnie w połowie lutego 
dowiemy się czy ZGH trawi 
w ręce prywatnego inwestora 
czy dalej pozostanie spółką 

Skarbu Państwa. Ale już teraz 
pracownicy martwią się o losy 
firmy.  – Stalprodukt jest wiel-
ką niewiadomą, zwłaszcza że 
chce on wyłożyć tylko połowę 
kwoty ze środków własnych. 
Resztę prawdopodobnie da 
gigant - firma Mittal, jego 
udziałowiec, i wcale nie może-
my być pewni, że nie będzie 
chciał się pozbyć konkuren-
cji, jaką dla niego jesteśmy 
– mówił w wywiadzie dla ponie-
działkowej Gazety Krakowskiej 
Jan Kajda, przewodniczący 
Międzyzakładowego NSZZ 
Górników. 

O przyszłości ZGH Będziemy 
informować naszych czytelni-
ków na bieżąco.

Tylko jedna wiążąca oferta została złożona w Ministerstwie Skarbu Państwa w wyniku przeprowa-
dzonego postępowania prywatyzacyjnego ZGH Bolesław. Z chęci kupna największego w Polsce 
producenta cynku zrezygnował KGHM Polska Miedź S.A co zostało odebrane jako spore zaskoczenie.

Łukasz Kmita
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Zakres usług:
• roboty budowlane • roboty inwestycyjne  • roboty remontowe

• wylewki cementowe • usługi koparko-ładowarka • usługi transportowe
INWESTYCJE „POD KLUCZ”

INWESTYCJE  „POD KLUCZ”

www.zrb-paciej.pl

ZAKŁAD
REMONTOWO-BUDOWLANY

„STANISŁAW PACIEJ”
32-300 OLKUSZ

UL. OSIECKA 3A
TEL./FAX 032 643 32 61PACIEJ


