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

KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

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

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00
WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

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

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (032) 754 76 72, kom. 0606 249 021 KO
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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.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

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

biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

MEBLE OGRODOWEMEBLE OGRODOWE

 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE
 Zapraszamy na piętro 
MEBLE POKOJOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10

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. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!! 
SKUP ZŁOTA

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

www.lombard.olkusz.pl www.lombard.olkusz.pl 

Marcin Czerniak

www.duodampex.pl

Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia
tel. 662 738 296, 601 432 908

duodampex@gmail.com

Sprzedaż WęglaSprzedaż Węgla

 czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00 czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00
Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613

Rodaki, ul.RzekaRodaki, ul.Rzeka

bezpiecznie, fachowo, szybko
duża gama zniżek
dla nowych klientów

TUiR Warta // Makroregion Detaliczny Małopolski // Przedstawicielstwo Olkusz

ul. Nullo 23/2A (obok Żabki), 32-300 Olkusz • www.warta.pl

Doradca Ubezpieczeniowy

tel. 507 437 132

www.fotokulawik.plwww.fotokulawik.pl

Fotografia Ślubna
i Okolicznościowa
Fotografia Ślubna
i Okolicznościowa

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze

i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.my.oliflame.pl/matori

Oriflame to gwarancja najwyższej jakości 
i naturalności kosmetyków. W naszej bogatej 
ofercie każdy znajdzie coś dla siebie.

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

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

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

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

www.maxirent.pl     biuro@maxirent.pl

Warsztat mechaniczny:

dowóz
organizacja imprez okolicznosciowych

dowóz
organizacja imprez okolicznosciowych

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

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

 
Zestaw obiadowy  – 11 zł

 
Zestaw obiadowy  – 11 zł 

Pizza
 

Pizza

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ NA STR. 8 g
tel. (32) 754 59 59

MRÓWKA CRAS OLKUSZ
UL. PRZEMYSŁOWA 9

NAJLEPSZA JAKOŚĆ
W NAJNIŻSZEJ CENIE

Chwilówka
w 15 minut

Infolinia:  0 801 800 107   0 604 95 00 95
www.kredyty-chwilowki.pl

- od 50 zł do 1000 zł
- bez BIK-u
- dla osób z zajęciami komorniczymi
- wypłata od ręki
- na umowę zlecenie
- bez ograniczeń wiekowych
- minimum formalności

Chwilówka
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Infolinia:  0 801 800 107   0 604 95 00 95
www.kredyty-chwilowki.pl

- od 50 zł do 1000 zł
- bez BIK-u
- dla osób z zajęciami komorniczymi
- wypłata od ręki
- na umowę zlecenie
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- minimum formalności

Chwilówka
w 15 minut

Infolinia:  0 801 800 107   0 604 95 00 95
www.kredyty-chwilowki.pl

- od 50 zł do 1000 zł
- bez BIK-u
- dla osób z zajęciami komorniczymi
- wypłata od ręki
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Chwilówka
w 15 minut

Infolinia:  0 801 800 107   0 604 95 00 95
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- bez BIK-u
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Wolbrom, ul. Krakowska 44
tel: 32/611 08 34, kom: 698 686 482

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Zakres działalności

Świadczymy nasze

usługi od 21 lat!

Sprawy pracownicze 
Szkolenia BHP przez firmę

   z uprawnieniami
Przekształcenia formy

prawnej przedsiębiorstw

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS

Zeznania roczne
Zwrot VAT

na materiały budowlane
Dojazd do Klienta

wliczony w cenę usług
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– W związku ze stale po-
garszającą się sytuacją na 
rynku pracy w powiecie ol-
kuskim, uważam, że Zarząd 
spółki Nowy Szpital, które-
go udziałowcem jest także 
Powiat Olkuski, powinien 
jeszcze raz przeanalizować 
decyzję dotyczące reduk-
cji personelu. Zwalnianie 
doświadczonych pracowni-
ków i zastępowanie ich fir-
mą zewnętrzną – w moim 
przekonaniu – będzie miało 
negatywny wpływ na funk-
cjonowanie olkuskiej pla-
cówki –  napisał kilkanaście 
dni temu w specjalnym liście 
do władz szpitala w Olkuszu 
poseł Jacek Osuch. Parlamen-
tarzysta tłumaczy, że taka de-
cyzja Nowego Szpitala jeszcze 
bardziej pogłębi ogromne bez-
robocie w naszym powiecie. 
Salowe, które zarabiają często 
najniższą krajową zostałyby 
zwolnione. Osobom tym bar-
dzo często brakuje zaledwie 

kilka miesięcy do emerytury 
lub świadczenia przedemery-
talnego.   
Olkuski parlamentarzysta 
PiS, przypomniał, że już 28 
maja 2012 r. wysłał do ów-
czesnego Dyrektora Nowego 
Szpitala w Olkuszu  pismo, 
w którym podnosił swoje 
poważne wątpliwości doty-
czące redukcji zatrudnienia 
personelu szpitalnego i wpro-
wadzenia prywatnej firmy, 
zajmującej się m.in. sprząta-
niem szpitala. Podobnej treści 
wystąpienie trafiło także do 
Starosty Powiatu Olkuskie-
go. Jednak wtedy zarówno 
władze Nowego Szpitala jak 
i Starosta Kwaśniewski uspo-
kajał posła Jacka Osucha, że 
zwolnienia nie są planowane. 
– Dziś okazuje się, że moje 
obawy były niestety uzasad-
nione. Apeluje więc do władz 
spółki Nowy Szpital, aby Za-
rząd spółki wycofał się z tej 
trudnej społecznie decyzji 

i pozostawił dotychczaso-
wą formułę zatrudnienia – 
mówi poseł Osuch. 
Podczas burzliwej komisji 
zdrowia, która odbywała się 
przed tygodniem w Staro-
stwie Powiatowym w Olkuszu 
Dyrektor Biura Posła Osucha 
- Łukasz Kmita - zażądał od 
władz powiatu podjęcia zde-
cydowanych działań, które 
zapobiegną zwolnieniom.  
– Żądamy wyegzekwowania 
od Zarządu Powiatu tych 
zapewnień sprzed kilku 
miesięcy, które mówiły, że 
żadnych zwolnień w szpitalu 
nie będzie – mówił podczas 
komisji przedstawiciel posła 
Jacka Osucha..  

 v BPJO

Jeszcze kilka miesięcy temu władze Nowego 
Szpitala w  Olkuszu zapewniały, że nie planują 
zwolnień pracowniczych. Tymczasem przed 
kilkoma tygodniami okazało się, że pracę 
w olkuskiej lecznicy może stracić nawet 75 osób. 
Poseł Jacek Osuch kolejny raz zaapelował do 
władz spółki Nowy Szpital, aby te ponownie 
przeanalizowały swoją decyzje i  zrezygnowały 
z grupowych zwolnień pracowników.

W obronie pracowników  
i pacjentów olkuskiego szpitala

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

Człowiek – najlepsza inwestycja
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu kontynuuje realizację  projektu systemowego

pn. „Aktywność moją szansą”  
wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, 
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Olkuszu. 
Okres realizacji projektu -  01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia  
wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Olkusz, w szczególności osób:

• młodych do 30 r.ż., 
• w wieku powyżej 50 r. ż.  
• niepełnosprawnych, 

oraz
• długotrwale bezrobotnych, 
• zamieszkałych na terenach wiejskich. 

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

• Staże 
• Szkolenia grupowe 
• Szkolenia indywidualne   
• Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej   
• Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe w tym usługa IPD 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerami telefonów:  
(32) 6430538  lub  (32) 6434348
- staże wew. 245
- szkolenia wew. 255
- jednorazowe środki  wew. 227
- poradnictwo zawodowe wew.  235, 246, 239
- pośrednictwo pracy wew. 217, 218, 219, 223

 w godzinach pracy urzędu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy serwis informacyjny

Informacje

Obradowała Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego

14 lutego w starostwie zebrała się po raz pierwszy Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publiczne-
go. Na uwagę zasługuje fakt, że jak dotąd takiego organu w powiecie olkuskim nie było. Posiedzenie 
otworzył starosta olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski. Szef Powiatu wręczył również symboliczne powo-
łania wszystkim członkom Rady.
W jej skład wchodzą: Barbara Rzońca – 

Radna Rady Powiatu w Olkuszu; Robert 
Kozłowski – Członek Zarządu Powia-
tu w Olkuszu; Anna Curyło-Rzepka – 
Wydział Polityki Społecznej i Promocji; 
Magdalena Sołtysik – Wydział Polityki 
Społecznej i Promocji; Wiesław Pietras 
– Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważo-
nego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
„KLUCZ”; Dariusz Tomsia – Stowarzysze-
nie „CEL”; Józef Niewdana – Stowarzy-
szenie „Szansa Białej Przemszy”; Urszula 
Marcinkowska – Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Wolbromiu. 

Rada w głosowaniu jawnym wybrała ze 
swojego grona przewodniczącego, którym 
został Wiesław Pietras – przedstawiciel 
Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważo-
nego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
„KLUCZ.

W trakcie pierwszego posiedzenia 
omówiono m.in. wstępnie udział Rady 
i organizacji pozarządowych w konferencji 

organizowanej w maju br. przez Wydział 
Polityki Społecznej i Promocji dotyczącej 
pomocy dziecku.

***
Powiatowa Rada Działalności Pożytku 

Publicznego w Olkuszu została powołana 
uchwałą Nr XVII/206/2012 Rady Powiatu 
w Olkuszu z 24.10.2012 roku. Jest organem 
konsultacyjnym i opiniodawczym. Do jej 
zadań należy m.in.:
• wyrażanie opinii w sprawach doty-

czących funkcjonowania organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym 
w zakresie programów współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy;

• udzielanie pomocy i wyrażanie opinii 
w przypadku sporów między organami 
administracji publicznej a organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3;

• wyrażanie opinii w sprawach dotyczą-
cych zadań publicznych, w tym zlecania 
tych zadań do realizacji przez organiza-
cje pozarządowe oraz podmioty wymie-
nione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach 
rekomendowanych standardów realizacji 
zadań publicznych;

• wyrażanie opinii o projekcie strategii 

rozwoju Powiatu;
• podejmowanie inicjatyw dotyczących 

sektora pozarządowego;
• wskazywanie priorytetowych obsza-

rów działań we współpracy samorządu 
z organizacjami pozarządowymi.
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Pierwsza i chyba najważniejsza 
kwestia to wciąż rosnące bezro-
bocie. Już wielokrotnie na łamach 
lokalnej prasy podnoszona była 
kwestia upadku Olkusza. Niegdyś 
prężnie działające robotnicze 
miasto, gdzie ludzie zjeżdżali z 
całej Polski za pracą, dziś syste-
matycznie chyli się ku katastrofie. 
Młodzi wyjeżdżają nie widząc tu 
perspektyw dla siebie, zakłady 
upadają lub przechodzą w coraz 
bardziej nieudolne ręce, ręce dla 
których człowiek jest nic nie zna-
czącym trybikiem maszyny zwa-
nej pieniądzem. Władze z Panem 
burmistrzem na czele nie robią 
zupełnie nic aby poprawić sytuację 
gospodarczą miasta. Tereny, które 
mogłyby być przeznaczone pod 
inwestycje, które mogłyby przy-
ciągnąć potencjalnych inwestorów, 
pracodawców – leżą odłogiem i cze-
kają nie wiadomo na co.
Być może włodarze miasta mają 
jakiś interes w tym, aby Olkusz 
upadł. Być może w pokrętnym 
świecie polityki, gdzie rządzą ukła-
dy, pieniądze i przysługi, a ludzie 
potrzebni są po to aby w kolejnych 
wyborach postawić krzyżyk w 
odpowiedniej rubryce,  gospodarcza 
zagłada miasta ma jakiś cel. Tylko 
że obywatele tego umierającego 
straszną śmiercią miasta chcieliby 
znać przyczynę. Chcieliby wiedzieć 
w imię jakiej, wyższej idei mają 
opuszczać swoje domy i wyjeżdżać 
w poszukiwaniu godnego życia.

Ogromne kontrowersje  wśród 
lokalnej społeczności wywołuje 
kwestia osławionego już skatepar-
ku. Grube miliony nasz szlachet-
ny gospodarz wydaje na swego 
rodzaju park rozrywki z które-
go skorzysta ile osób? Dla kogo 
będzie on budowany? Bo chyba 
nie dla tej rzeszy bezrobotnych 
których na chleb nie stać, chyba 
nie dla tych robotników Emalii, 
których dochody ledwie starcza-
ją (a często nie) na podstawowe 
potrzeby. Dla kogo za 6 milionów 
złotych powstanie skatepark? A 
takie pieniądze mogłyby pomóc 
w uzbrojeniu terenów pod inwe-
stycję. Nie twierdzę, że ludziom 
nie trzeba rozrywek, oczywiście 
ze trzeba, ale dopiero wtedy, gdy 
zaspokojone są inne, pilniejsze 
potrzeby, a w tej chwili w Olkuszu 
najpilniejszą potrzebą jest potrze-
ba pracy.
Burmistrz i spółka zupełnie igno-
rują głos społeczeństwa, społe-
czeństwa, które po raz kolejny 
już udzieliło poparcia i kredytu 
zaufania ludziom, którzy jak się 
okazuje na nie nie zasłużyli. Proś-
by mieszkańców odbijają się od 
grubego muru obojętności. Kwe-
stia szkoły przy Żeromskiego, czy 
przejścia dla pieszych z Kruczej 
góry do Krasińskiego, o które 
mieszkańcy toczą batalie już od 
dwóch czy trzech lat, nie mają 
najmniejszego znaczenia. Pocie-
szającym jest jedynie fakt,  że 

nie wszyscy we władzach miasta 
obojętnie patrzą na potrzeby jego 
mieszkańców, są tacy, dla których 
to że jesteśmy coś znaczy, szkoda 
tylko że ten jeden, czy dwa głosy 
na tak są przekrzyczane przez 
pozostałe - na nie.
Za rok wybory, kolejna szansa, 
aby coś poprawić, coś zmienić. 
Wybór nauczyciela na zarządcę 
gminy nie przyniósł nic dobrego, 
nie twierdzę, że jest on winien 
upadku Olkusza, ale faktem 
jest, ze nie robi nic, aby z tego 
upadku próbować go podnieść. 
Może więc warto rozejrzeć się 
już teraz, obserwować i wysnu-
wać wnioski, i kolejnego kredy-
tu zaufania udzielić osobie, dla 
której los mieszkańców Olkusza 
nie jest obojętny, która potrafi 
obrócić niekorzystną koniunktu-
rę i sprawić, że nie będziemy już 
zmuszeni wyjeżdżać za chlebem 
lub latami walczyć o coś co z racji 
bycia mieszkańcem nam się nale-
ży.  Może nadszedł już czas, aby 
Olkuszanie w końcu się obudzi-
li i przestali wierzyć w gładkie 
populistyczne hasła, które owszem 
może i dobrze brzmią, ale nie mają 
szans na spełnienie. Mamy półto-
ra roku, aby zorientować się, kto 
może coś dla nas zrobić, a kto 
umie jedynie mówić to co chcemy 
usłyszeć głośno i wyraźnie.

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

FELIETON

Bez pracy, bez perspektyw, bez nadziei…
Za rok czekają nas kolejne wybory samorządowe.  Z bólem muszę stwierdzić, 
że znając nasza polską mentalność będzie to okres, kiedy ludzie udzielą 
kredytu zaufania tym, którzy zupełnie nie liczą się z obywatelami.  Weźmy 
nasze miasto, Olkusz. Już drugą kadencję miastem rządzi człowiek, dla 
którego potrzeby mieszkańców zdają się nie mieć znaczenia.

FELIETON

CO DALEJ Z ULGAMI NA ŚMIECI W OLKUSZU?

W grudniu 2012r. głosami olkuskich 
radnych miejskich PO, PiS i SLD przy-
jęto podwyżkę opłat za śmieci do 16zł 
od osoby za odpady niesegregowane 
oraz 9,5zł za segregowane. W związku 
z tym, podczas ostatniej lutowej sesji 
przewodniczący olkuskiej rady miej-
skiej pan Roman Piaśnik zaapelował 
do burmistrza o wprowadzenie ulg 
prorodzinnych; radny Piaśnik przypo-
mniał m.in., że bezrobocie w gminie 
Olkusz przekracza już 16% nale-
żąc do najwyższych w Małopolsce, 
równocześnie w mieście stale rosną 
koszty życia i szybko ubywa miesz-
kańców. W opinii radnego szczegól-
nie dotkliwe dla Olkuszan są ostatnie 
podwyżki opłat za wodę i ścieki oraz 
nowe stawki opłat za wywóz odpa-
dów. Radny Piaśnik podkreślił, że 
ludzie którzy podejmują niemały 
trud wychowania dzieci oraz osoby 
bezrobotne powinny być wspierane 
przez władze gminy; - „…dlatego 
proponuję wprowadzenie ulg pro-
rodzinnych w opłatach za śmieci 
w wysokości 10% za trzecią i każdą 
kolejną osobę w danej nierucho-
mości, pozwoli to przynajmniej czę-
ściowo zniwelować negatywne skutki 
„ustawy śmieciowej”, prowadzącej do 
dalszego wzrostu ubóstwa”.
Kończąc radny złożył na ręce bur-
mistrza gotowy projekt ustawy pod-
kreślając, że oczekuje jednoznacznej 
odpowiedzi czy ten przychyla się 
do propozycji ulg prorodzinnych. 
W przypadku niepodjęcia żadnej 
inicjatywy ze strony burmistrza 
radny Roman Piaśnik zobowiązał 
się, że podejmie wszelkie kroki 
w celu wszczęcia procedury skie-
rowania na sesję projektu stosownej 

uchwały.
Jeśli proponowany projekt ulg zosta-
nie przyjęty, to przy odpadach niese-
gregowanych w nieruchomościach 
z 3 mieszkańcami przysługiwałoby 
10% ulgi, obniżając opłatę z 48 zł 
do 43,2 zł, przy 4 mieszkańcach 20% 
ulgi, obniżając opłatę z 64 zł do 51,2 
zł, przy 5 mieszkańcach 30% ulgi, 
obniżając opłatę z 80 zł do 56 zł, przy 
6 mieszkańcach 40% ulgi, obniżając 
opłatę z 96 zł do 57,6 zł. Takie same 
ulgi przysługiwałyby przy odpadach 
segregowanych, maksymalna ulga 
40% dotyczyłaby nieruchomości z 6 
i więcej mieszkańcami.
Burmistrz Rzepka odpowiedział 
radnemu Piaśnikowi w piśmie z dnia 
12 lutego 2013 r., gdzie powołując 
się na obowiązujące zapisy ustawy 
o utrzymaniu czystości stwierdził 
m.in., iż obecnie nie ma możliwości 
różnicowania stawek opłat wnoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkań-
cy. Niestety prawdopodobnie pan 
burmistrz Dariusz Rzepka pisząc 
odpowiedź nie wziął pod uwagę 
tego, że 25 stycznia 2013 r. wprowa-
dzono zmianę ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, która 
mówi: „Rada gminy może zróżnico-
wać stawki opłaty w zależności od 
powierzchni lokalu mieszkalnego, 
liczby mieszkańców zamieszku-
jących nieruchomość, odbierania 
odpadów z terenów wiejskich lub 
miejskich, a także od rodzaju 
zabudowy”. W związku z tym, że 
prezydent podpisał już tę nowelizację, 
nie powinno być żadnych przeszkód, 
by pan burmistrz Rzepka poparł ten 
prorodzinny projekt.

Pozostaje 
mi w imie-
niu mieszkańców Olkusza zaapelować 
również do posła PiS pana Jacka 
Osucha, by zdyscyplinował olkuskich 
miejskich radnych PiS, aby wsparli 
ulgi prorodzinne. Olkuski PiS i SLD 
mają po 6 radnych, dlatego dyspo-
nując większością w 23 osobowej 
radzie, razem mogą przegłosować 
projekt ulg. Dodatkowo można mieć 
nadzieję, że w olkuskim PO również 
znajdą się uczciwi radni, którzy 
wesprą słuszną sprawę. 
Pomimo, iż radny Roman Piaśnik 
złożył swój projekt ulg prorodzin-
nych już 2 tygodnie temu, w lokal-
nej prasie nie było o tym ani słowa. 
A przecież jest to pierwsza inicjaty-
wa związana z polityką prorodzinną, 
ponadto dotyczy kilkudziesięciu tysię-
cy mieszkańców gminy Olkusz. Moż-
na się tylko zastanawiać czy duże 
sumy łożone przez Urząd Miasta 
na płatne ogłoszenia w niektórych 
olkuskich gazetach mają wpływ na 
to o czym one piszą? Przemilczanie 
przez prasę tak ważnych inicjatyw 
może zniechęcać radnych do dalszych 
odważnych działań, co negatywnie 
wpłynie na sytuację mieszkańców. 
Żadna partia nie ma większości 
w radzie, dlatego kluby, aby przepro-
wadzić swoje projekty muszą szukać 
sojuszników. Z tego powodu należy 
wspierać wszystkich radnych zgła-
szających słuszne inicjatywy. Każdy 
z nich, bez względu na przynależność 
polityczną, ślubował służyć mieszkań-
com Olkusza i z tego będzie przez nas 
rozliczany.

 v Robert Rusinek 
email: biurorusinek@interia.pl

5 lutego 2013r. podczas ostatniej sesji olkuskiej Rady Miejskiej, 
radny Roman Piaśnik wystosował do burmistrza Dariusza 
Rzepki interpelację, w której domaga się wprowadzenia proro-
dzinnych ulg w opłatach za śmieci. Projekt ten poparli wszyscy 
miejscy radni SLD (Janusz Dudkiewicz, Lucyna Kulawik, Andrzej 
Drapacz, Wacław Chłosta, Artur Rosołek i Roman Piaśnik).
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OLKUSZ

Zawód „Uszczęśliwiacz lokalnej społeczności”

Pół miliona na popękaną obwodnicę

Być może w symbiozie z tym 
trendem pojawiła się pionier-
ska na naszym terenie działal-
ność pozwalająca  przekazać 
olkuszanom radosną wieść 
o narodzinach w „srebrnym 
grodzie” nowego zajęcia czy 
zawodu zasługującego na miano 
„uszczęśliwiacza lokalnej spo-
łeczności”. O tym, że aktywność  
zaangażowanych w nią osób jest 
z góry przemyślana i zaplano-
wana świadczy fakt, że wszyst-
kie  mają bardzo ścisły związek 
z biurem poselskim naszego 
olkuskiego parlamentarzysty. 
Wyrastają jak grzyby po deszczu 
wszędzie tam, gdzie pojawiają 
się trudne, często dramatycz-
ne sprawy, którym towarzyszą 
ogromne ludzkie emocje. Pożar 
w OFNE, brak miejsc w przed-
szkolach, zawirowania wokół 
olkuskiego szpitala, przyszłość 
schroniska „Jura”, likwidacja 
czy przenoszenie szkół to tylko 

wybiórczo podane problemy, 
które przy aplauzie zebranych 
tłumów chcieliby załatwiać 
adepci nowego zawodu nie 
wspominając słowem o tym, 
że w bardzo wielu sprawach 
są ostatnimi mogącymi cokol-
wiek tutaj pomóc. Bo też nie o to 
zazwyczaj chodzi, ale o pozy-
skiwanie politycznej sympatii 
zdeterminowanych, zdezorien-
towanych i bardzo często zroz-
paczonych olkuszan, którzy we 
wdzięcznej pamięci zachowują 
ludzi stających w ich nic nie 
kosztującej, najczęściej werbal-
nej obronie. Gwoli sprawiedli-
wości należy dodać, iż ta prak-
tyczna niemoc „zawodowych 
uszczęśliwiaczy” wynika po 
części z ogólnokrajowego ukła-
du politycznego, w którym partia 
obecnie rządząca powyrywałaby 
nogi z siedzenia swoim urzęd-
nikom już za samo to, że chcie-
liby gdziekolwiek przyczynić 

się do polepszenia wizerunku 
partii naszego olkuskiego par-
lamentarzysty. Dlatego w moim 
przekonaniu jedynymi miejsco-
wymi sukcesami „ uszczęśliwia-
czy lokalnej społeczności” była 
uchwała Rady Miejskiej i marsz 
w obronie telewizji „TRWAM”. 
Nie dezawuuję tych osiągnięć, 
gdyż rozmach przedsięwzięcia 
spotkał się z zachwytem ogól-
nopolskiej „prasy patriotycznej” 
w sytuacji, kiedy obóz rządzą-
cy gminą może się pochwalić 
jedynie uznaniem na terenie 
Małopolski, gdzie w interneto-
wym głosowaniu obecny rynek 
olkuski został uznany za naj-
piękniejszy w naszym regionie.

 v dr Rober Herzyk 

Dzień przez sesją Rady Miej-
skiej, podczas konferencji praso-
wej poseł Jacek Osuch oraz rad-
ny Łukasz Kmita domagali się 
ustalenia przyczyn poważnych 
usterek, które ujawniono na budo-
wanej obwodnicy Olkusza. Chodzi 
o fragment ul. Zagaje, którędy pro-
wadzić będzie nowa droga. O tym 
problemie szczegółowo pisaliśmy 
w poprzednim numerze Gwarka. 
Wtedy okazało się, że na kilku-
set metrach nawierzchni warstwa 
nowo położonego asfaltu poważ-
nie spękała. Na jezdni pojawiły się 
przełomy o głębokości kilku cen-
tymetrów. – Podbudowa i warstwa 
asfaltu była układana zaledwie 
cztery miesiące wcześniej. Dla-
czego na nowej drodze już teraz 
pojawiają się takie poważne wady 
– pytał poseł Jacek Osuch. 

Podczas odbywającej się na 
drugi dzień Sesji Rady Miejskiej 
samorządowcy mieli zdecydować 
o przekazaniu pół miliona złotych 
na budowę obwodnicy. – Obwod-
nica która powstaje jest niezwykle 
potrzebna naszemu miastu. Nie 
możemy zgodzić się jednak na 
to, żeby przekazywać pół miliona 
złotych na drogę, która po kilku 
miesiącach się rozsypuje. Propo-
nuje więc wtrzymanie przekazania 
środków do czasu, aż wykonaw-

ca i Zarząd Dróg Wojewódzkich 
wyjaśnią nam przyczyny tych 
nieprawidłowości. Trudno sobie 
wyobrazić, aby radni przekazani 
pół miliona złotych na drogę, która 
już w momencie jej budowy ma 
poważne usterki – apelował radny 
Łukasz Kmita. Samorządowiec 
wnioskował więc o wycofanie tego 
punktu z porządku obrad. Niestety 
na takie rozwiązanie nie zgodzili 
się radni z pozostałych klubów 
tj. PO, SLD, Wspólnoty Samo-
rządowej oraz radny Beniamin 
Maciej Bujas. Podczas dyskusji 
tłumaczono, że już wcześniej gmi-
na Olkusz podpisała umowę, z któ-
rej nie można się teraz wycofać. 
Ponadto radni twierdzili, że droga 
jest dopiero w fazie budowy, więc 
wykonane prace nie zostały jesz-
cze odebrane. – Nikt z nas nie chce 

wstrzymywać budowy, ale przed 
przekazaniem pół miliona złotych 
powinniśmy otrzymać szczegóło-
we wyjaśnienia dlaczego powstały 
tak poważne usterki. Tym bardziej, 
że przekazujemy niebagatelną jak 
na nasz budżet kwotę 500 tys. zł. 
– argumentował radny Łukasz 
Kmita. Większość radnych nie 
podzieliła jednak zdania Kmity 
i zagłosowała za pozostawieniem 
tego punktu w porządku obrad 
sesji. Podczas samego głosowania 
zdecydowana większość radnych 
opowiedziała się za przekazaniem 
udzieleniem pomocy finansowej 
w wysokości pół miliona złotych 
na budowę obwodnicy, która już 
teraz pęka..

 v BPPIS

Z dużymi oporami, jak na skrajnie konser-
watywne społeczeństwo przystało, zmienia 
się jednak nasza codzienna rzeczywistość, 
co można rozpoznać po narodzinach wielu 
nieznanych dawniej profesji. Powiew libe-
ralnej nowoczesności pozwala skorzystać 
z usług rozmaitych fachowców od zaspaka-
jania potrzeb i zachcianek o jakich nikt nie 
miał odwagi dotąd pomyśleć.

Radni Rady Miejskiej podczas ostatniej sesji zdecydowali, że podejmą 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Małopolskiego na realizację zadania „Budowa wschodniej obwodnicy  
m. Olkusza – połączenie  DW nr 783 z DW nr 791”. Obwodnica ma jed-
nak poważne usterki.
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ul. Kluczewska 2
tel: 510-059-649

DOSTAWCA:
wędlin, mięsa, drobiu,

nabiału, warzyw
i art. spożywczych

Wszystko czego potrzebujesz
pod jednym dachem

•
Sprzedaż stacjonarna

•
Sprzedaż z dowozem

na telefon

Zapraszamy
do współpracy!

Już jesteśmy
w Olkuszu!!!

czynne od poniedziałku do piątku:
od 5:00 do 13:00

sobota:
od 5:00 do 10:00

Sprawa została nagłośniona po gru-
dniowym potężnym pożarze hali 
należącej do firmy EKO-ROCK. 
Podczas niego spaleniu uległa jed-
na z hal magazynowych. Wysokość 
płomieni sięgała kilkudziesięciu 
metrów. Pod wpływem wysokiej 
temperatury wybuchały także becz-
ki. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, 
że na ten teren - niemal w centrum 
miasta - zwożone są niewiadomego 
pochodzenia odpady z całej Polski. 
Ich przetwarzaniem zajmuje się firma 
EKOROCK, która kupiła teren prze-
mysłowy należący kiedyś do OFNE, 
a zlokalizowany w okolicach zakła-
dowej oczyszczalni ścieków przy ul. 
Kolejowej w Olkuszu. Zakład może 
zajmować się taką działalnością, 
gdyż pozwalają na to zapisy w planie 
zagospodarowania przestrzennego. 
Warto podkreślić, że na podstawie 
tylko jednego zezwolenia wydanego 
przez Marszałka Małopolskiego, do 
Olkusza może trafiać rocznie nawet 
120 tys. ton odpadów. Zezwoleń 
wydanych firmie EKOROCK jest 
kilka. Część z przywożonych odpa-
dów jest zaliczana do grupy tzw. 
niebezpiecznych. 
Podczas spotkania obecni na sali 
przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego oraz Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
odpowiadali na pytania zgromadzo-
nych członków komisji oraz zapro-
szonych gości. Wśród nich znaleźli 

się m.in. radni Rady Powiatu, Wój-
towie i Burmistrzowie oraz przed-
stawiciele różnego rodzaju instytucji 
powiatowych. 
Jak wynikało z odpowiedzi udzie-
lonej na pytanie radnego Łukasza 
Kmity, zaledwie 10 procent odpa-
dów firma EKOROCK przyjmuje z 
zakładów zlokalizowanych na terenie 
byłej fabryki OFNE. Pozostała część, 
czyli ponad 100 tys. ton odpadów 
rocznie może trafić do Olkusza z 
całej Polski. – Uważam, że powin-
niśmy podjąć zdecydowane kroki, 
które doprowadzą do ograniczenia 
działalności firmy zajmującej się 
przetwarzaniem odpadów niebez-
piecznych. Od lat na tym terenie 
działała zakładowa oczyszczalnia 
ścieków. Jednak nasz zdecydowany 
sprzeciw budzi sytuacja, w której 
to dziesiątki tysięcy ton odpadów 
trafiają do Olkusza z terenu całej 
Polski – mówił obecny na spotkaniu 
radny Łukasz Kmita. Obecni na spo-
tkaniu przedstawiciele Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska uspokajali zgromadzonych, że 
tego typu firmy są kontrolowane, a 
wyniki wcześniejszych kontroli nie 
były niepokojące. Z takim stwier-
dzeniem nie zgadzają się szczególnie 
mieszkańcy ul. Kolejowej w Olku-
szu, którym nie podoba się, że przed 
ich oknami przetwarzane są takie 
ogromne ilości odpadów.

 v BPPIS

OLKUSZ

Ekologiczna bomba  
w centrum Olkusza?
W Starostwie Powiatowym w Olkuszu odbyło się już dru-
gie spotkanie dotyczące uciążliwości, jakie rodzi funkcjo-
nowanie jednej z firm działającej na terenie byłej fabryki 
OFNE. Przedsiębiorstwo to zajmuje się przetwarzaniem 
i utylizacją odpadów. Okazuje się, że w majestacie prawa 
do centrum Olkusza zwożone są tysiące ton odpadów.

Informacje, Reklamy

FELIETON

WALCZYĆ CZY PRACOWAĆ?
Miejcie nadzieję!...  
Nie tę lichą, marną 

Co rdzeń spróchniały  
w wątły kwiat ubiera, 
Lecz tę niezłomną,  

która tkwi jak ziarno 
Przyszłych poświęceń  

w duszy bohatera. 
Możemy się dziś zastanawiać, co skło-
niło ludzi do walki w chwili, gdy jak 
się wydawało, nie było żadnej nadziei? 
Co skłoniło do walki powstańców, 
a później dzieci Wrześni czy Orlęta 
Lwowskie, które po przeszło stu latach 
zaborów chciały walczyć i ginąć za 
Polskę, której przecież nie znały? Co 
nas mobilizowało w 1920 r., kiedy setki 
tysięcy ludzi stanęło w obronie Ojczy-
zny i Wiary przeciw barbarzyńskiemu 
bolszewizmowi? 

Miejcie odwagę!...  
Nie tę jednodniową, 
Co w rozpaczliwym  

przedsięwzięciu pryska, 
Lecz tę, co wiecznie  
z podniesioną głową 
Nie da się zepchnąć  

ze swego stanowiska. 
Powstanie Styczniowe w 1863r było naj-
większym polskim powstaniem narodo-
wym przeciwko Rosji. Trwało prawie 
dwa lata, a przez powstańcze szeregi 
przewinęło się ok. 200 tysięcy osób. 
Stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. 
Powstanie zakończyło się totalną klęską 
i represjami. Poległo dziesiątki tysięcy 
Polaków, tysiące wywieziono na sybe-
ryjskie zesłanie oraz do katorżniczej 
pracy w kopalniach. Nieprzerwanie od 
1861 roku, aż do wybuchu I wojny świa-
towej obowiązywał na terenie Królestwa 
Polskiego stan wojenny. Skonfiskowano 
tysiące majątków szlacheckich, oddając 
je na licytację lub obdarowując nimi 
oficerów rosyjskich. Miastom, które 
popierały powstanie, odbierano pra-
wa miejskie, powodując ich upadek. 
Skasowano również prawie wszystkie 

klasztory w Królestwie, gdyż były 
ważnymi ośrodkami polskiego oporu, 
konfiskowano kościelne dobra, mnożyły 
się aresztowania duchownych, doszło 
do zerwania konkordatu. W roku 1870 
nie było w Królestwie Polskim diecezji, 
która miałaby biskupa. Kraj pogrążył 
się w żałobie, a władze rosyjskie ze 
zdwojoną siłą zajęły się rusyfikowaniem 
wszystkiego co polskie. 

Miejcie odwagę...  
Nie tę tchnącą szałem, 

która na oślep  
leci bez oręża, 

Lecz tę, co sama  
niezdobytym wałem 

Przeciwne losy  
stałością zwycięża. 

Oddając hołd bohaterom Powstania 
Styczniowego należy jednak pamiętać, 
że było ono bardzo źle przygotowane 
i w związku z tym, nie miało większych 
szans powodzenia. W jego następstwie 
kwiat młodzieży polskiej zginął lub 
został wygnany na poniewierkę, sytu-
acja materialna Polaków radykalnie się 
pogorszyła, a represje wzmogły. Z dru-
giej strony wzrosła świadomość narodo-
wa i integracja społeczeństwa polskiego. 
Powstanie to ma swoje blaski i cienie, 
dlatego dziś powinno nam służyć nie 
tyle ku ślepemu naśladownictwu, co 
bardziej ku nauce i przestrodze.

Przestańmy własną  
pieścić się boleścią, 
Przestańmy ciągłym  
lamentem się poić: 

Kochać się w skargach  
jest rzeczą niewieścią, 

Mężom przystało  
w milczeniu się zbroić... 

Jednak Polacy nie poddali się i nie prze-
stali myśleć o odzyskaniu niepodległo-
ści. Bardzo popularną po powstaniu 
stała się idea pracy organicznej, czyli 
pracy od podstaw. Ponieważ z cza-
sem sytuacja międzynarodowa uległa 
korzystnej zmianie, a interesy zaborców 

przestały być zbieżne, skorzystali na 
tym Polacy. Polem bitwy stała się gospo-
darka, oświata i kultura. Ostoją polsko-
ści pozostały przede wszystkim dworki 
szlacheckie, gdzie dbano o patriotyczne 
wychowanie młodzieży, oraz o utrzy-
manie własności ziemskiej w polskich 
rękach - a walka o ziemię była i jest spra-
wą narodową. We wszystkich zaborach 
powstawały organizacje wychowujące 
rzesze społeczników, jak np. Powia-
towe Towarzystwa Rolnicze, których 
celem było wprowadzanie do rolnictwa 
nowych wynalazków i technologii, tak 
by było bardziej konkurencyjne. Do 
różnego rodzaju Kół Rolniczych wstą-
piło łącznie kilkadziesiąt tysięcy chło-
pów. Towarzystwo Czytelni Ludowych 
stworzyło sieć ponad tysiąca polskich 
bibliotek. Powstały również m.in.: Kasa 
Pomocy Naukowej im. J. Mianow-
skiego oraz Towarzystwo Popierania 
Przemysłu i Handlu. Tworzył się ruch 
spółdzielczy – w roku 1869 założono 
pierwszą polską spółdzielnię spożyw-
ców. W Galicji, gdzie Polacy cieszyli się 
dużą autonomią, działały Uniwersytety 
Jagielloński i Lwowski oraz krakowska 
Akademia Sztuk Pięknych z rektorem 
Janem Matejką. W zaborze rosyjskim 
niemal w każdym gimnazjum istniał 
ruch samokształcenia i tajnego naucza-
nia, po wsiach powstawały tajne szkółki. 
Działało również tajne Towarzystwo 
Oświaty Narodowej, a polskim ewe-
nementem na skalę światową był tzw. 
Uniwersytet Latający (konspiracyjna 
tajna szkoła wyższa na poziomie uni-
wersyteckim). Nie do przecenienia były 
także działania na polu kultury polskiej 
Lwowskiego Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich oraz Biblioteki Kórnickiej.
We wszystkich trzech zaborach dzia-
łały również różnego rodzaju kon-
spiracyjne organizacje młodzieżowe, 
z których największą był Związek 
Młodzieży Polskiej „Zet” – związany 
z ruchem narodowym. Należy wspo-
mnieć również o powstawaniu polskich 

wydawnictw jak np.: Józefa Lompy 
i Karola Miarki na Górnym Śląsku. 
Wszystkie te działania miały na celu 
podniesienie świadomości narodowej 
oraz obronę polskiej mowy i tradycji. 
Z czasem Polacy zaczęli organizować 
się w zaborczych parlamentach, dzięki 
czemu zyskiwaliśmy wykształconą 
kadrę polityczną, która później odegrała 
decydującą rolę podczas podpisania 
Traktu Wersalskiego, sankcjonującego 
prawnie powrót Polski na mapę Europy. 
Do niepodległości doszliśmy wspólną 
pracą, poświęceniem i ofiarą, gdyż nic 
nie dzieje się bez przyczyny, a żaden 
wysiłek i wyrzeczenie nigdy nie pójdzie 
na marne.

Lecz nie przestajmy  
czcić świętości swoje 

I przechowywać  
ideałów czystość; 

Do nas należy  
dać im moc i zbroję, 

By z kraju marzeń  
przeszły w rzeczywistość

 v Monika Rusinek 
email: biurorusinek@interia.pl 

Autorem wiersza „Miejcie nadzieję” jest 
Adam Asnyk, członek Rządu Narodowe-

go w czasie Powstania Styczniowego.
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Galeria
Czystości
i Urody

Galeria
Czystości
i Urody

Zapraszamy
do współpracy!

Zapraszamy
do współpracy!

Dostawa
gratis!

Dostawa
gratis!

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.

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

Hurtownia

HURTOWNIA

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

Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zarząd Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olkuszu ul. K. K. Wielkiego 94 ogłasza 

Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku,  to w tym samym dniu tj. 05.03.2013 r. o godz.1330 odbędzie się :

na wyłonienie nabywcy prawa odrębnej własności na n/w lokale mieszkalne :

W przetargu mogą uczestniczyć członkowie oczekujący na przydział mieszkania i nie 
posiadający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.Wadium na dany lokal w kwocie 20.000,00 zł 
należy wpłacić w dniu przetargu do godz. 1145 w kasie Spółdzielni. 
Przetarg odbędzie się w dniu 05.03.2013 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 41 
/tel. 0-32 643-12-29/.

Wadium na dany lokal mieszkalny w kwocie 20.000,00 zł należy wpłacić w dniu przetargu do godz. 
1315 w kasie Spółdzielni. Lokal można oglądać w dniu 26.02.2013 r. od godz. 1300 do godz. 1600 oraz   
w dniu 05.03.2013 r. od godz. 900 do godz.1100 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym                   
(nr tel.32/643-24-46 poz. 1-2, 32/647-80-35 poz. 3; 32/649-24-90 poz.4).
Koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
Wygrywającemu wadium zostanie zaliczone na poczet nabycia lokalu. Uchylenie się od zawarcia 
umowy nabycia prawa odrębnej własności lokalu spowoduje przepadek wadium.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY

Tel. kontaktowy 32/643-12-29 wew. 125

PRZETARG  OGRANICZONY

w Olkuszu przy ul. K.K Baczyńskiego 2/8, 
I piętro, o pow. użytk. 70,70 m2  (3 pok.+ kuchnia) 

Cena wywoławcza wynosi 2113,66 zł za 1 m2 .
Postąpienie przetargu w cenie 1 m2 lokalu wynosi 10,00 zł.

w Olkuszu przy ul. Z. Krasińskiego 8/41, 
I piętro, o pow. użytk. 72,31 m2  (4 pok.+ kuchnia) 

Cena wywoławcza wynosi 2270,94 zł za 1 m2 .
Postąpienie przetargu w cenie 1 m2 lokalu wynosi 10,00 zł.

w Olkuszu przy ul. Skalska 14/5, 
I piętro, o pow. użytk. 33,14 m2  (2 pok.+ kuchnia) 

Cena wywoławcza wynosi 1844,95 zł za 1 m2 .
Postąpienie przetargu w cenie 1 m2 lokalu wynosi 10,00 zł.

w Jaroszowcu przy ul. Kolejowej 3/10, 
III piętro , o pow. użytk. 47,50 m2, ( 2 pok.+ kuchnia ) 

Cena wywoławcza wynosi 1.860,86  zł za 1 m2 .
Postąpienie przetargu w cenie 1 m2 lokalu wynosi 10,00 zł.

Stanowisko Rady Powiatowej 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olkuszu 

w sprawie zwolnień pracowników  
w Nowym Szpitalu Spółka z o.o. w Olkuszu

Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Olkuszu w dniu 
13.02.2013 r. podjęła uchwałę w sprawie zaskakującej decyzji Zarządu 
Spółki Nowy Szpital w Olkuszu dotyczącej zwolnień pracowników.

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie oraz stanowczo sprzeciwiamy się 
opisywanym w lokalnej prasie działaniom Dyrekcji Szpitala skutku-
jącym w konsekwencji dalszym zwiększaniem bezrobocia na terenie 
naszego powiatu.

Nasz niepokój budzą także złe relacje Zarządu Szpitala z władzami 
Starostwa Powiatowego. Dostrzegamy w działaniach Spółki Nowy 
Szpital tylko negatywne skutki dla całej społeczności powiatu 
olkuskiego.

Apelujemy do Zarządu Spółki Nowy Szpital w Olkuszu o podjęcie 
dialogu z władzami i społeczeństwem Olkusza w celu poprawy wza-
jemnych relacji dla rzeczywistego współdziałania w rozwiązywaniu 
problemów Spółki.

W przypadku niekorzystnego, pogarszającego się stanu dotychcza-
sowego zatrudnienia będziemy rekomendować radnym powiatowym 
SLD rozwiązanie umowy ze Spółką Nowy Szpital z przyczyn leżących 
po stronie Spółki.

Rada Powiatowa SLD w Olkuszu żywi nadzieję, że nowo powołany 
Dyrektor Szpitala znajdzie inne lepsze rozwiązanie niż zwolnienia 
pracowników.

Za Radę Powiatową SLD w Olkuszu 
Janusz Dudkiewicz

Wypoczynek letni i zimowy

35 miejsc noclegowych
pokoje 2, 3 i 4 osobowe
wszystkie pokoje z łazienkami + TV
Na miejscu:
- wyżywienie (posiłki domowe)
- świetlica
- ogrodzony parking
W pobliżu:
- wyciągi narciarskie 
  (Kotelnica, Bania) 500 m
- rzeka Białka (50 m)
- sklep (300 m)
- baseny termalne (600 m)
Do Zakopanego 15 km
Niedaleko przejście graniczne Jurgów

Białka Tatrzańska, 
ul. Środkowa 110
tel. 18 265 45 70, 
kom. 696 831 499
(w godz. 8:00 - 16:00)

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

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

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

FIRMA BUDOWLANA

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

SPRZEDAM TOYOTĘ AVENSIS II 1.8 16V
ROK PROD. 2003. BOGATE WYPOSAŻENIE.  SAMOCHÓD KUPIONY W POLSKIM SALONIE  

I NA BIEŻĄCO SERWISOWANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE TOYOTY 
PIERWSZY WŁAŚCICIEL , BEZWYPADKOWY ,GARAŻOWANY, STAN TECHNICZNY BARDZO DOBRY

TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok. 23 000 zł

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

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE
Informujemy, że zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Gminą Olkusz,

od dnia 02.01.2013 r. punkty kasowe PGK Sp. z o.o. w Olkuszu będą czynne w godzinach:

ul. Kluczewska 2
poniedziałek, wtorek, 

środa, czwartek:
od godz. 7.30 do 13.30
przerwa od 9.00 do 9.30

ul. Sławkowska 12A
piątek:

od godz. 7.30 do 13.30
przerwa od 9.00 do 9.30

Aleja 1000-Lecia 2B
środa: od godz. 7.30 do 16.00

(wraz z biurem obsługi Klienta)
przerwa od 10.00 do 10.20

oraz od 13.00 do 13.20

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

SKUP • SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY!

ul. Mickiewicza 16
(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

SKLEP Z DUSZĄ

Reklamy
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Instytucja poświadczenia dziedzi-
czenia jest to czynność notarialna, 
która pozwala na stwierdzenie naby-
cia spadku w inny sposób niż przez 
przeprowadzenie sprawy sądowej. 
W tym trybie można stwierdzić 
dziedziczenie ustawowe, jak i testa-
mentowe (z wyjątkiem testamentów 
szczególnych np. wyrażonego przez 
spadkodawcę ustnie w obecności co 
najmniej trzech świadków w związ-
ku z obawą rychłej śmierci). Istota 
takiego poświadczenia sprowadza 
się do tego, że po zarejestrowaniu 
w specjalnym systemie (rejestrze) 
akt poświadczający dziedziczenie ma 
takie same skutki jak prawomocne 
postanowienie sądowe o stwierdzeniu 
nabycia spadku, co wynika z art. 95j 
Prawa o notariacie (Dz. U. z 2008 r. 
nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).
Zanim notariusz sporządzi akt 
poświadczenia dziedziczenia, ma 
on obowiązek spisać protokół dzie-
dziczenia przy udziale wszystkich 
osób, które mogą wchodzić w rachubę 
jako spadkobiercy ustawowi i testa-
mentowi. Warto dodać, że notariusz 
może sporządzić akt poświadczenia 
dziedziczenia także wtedy, gdy jeden 
ze spadkobierców powołanych do 
dziedziczenia nie żyje, co potwier-
dził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 
17 listopada 2009 roku sygn. akt III 
CZP 89/09. 
W dalszej kolejności poucza osoby 
biorące udział w spisywaniu protoko-
łu o obowiązku ujawnienia wszelkich 
okoliczności objętych treścią protoko-
łu oraz o odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywych oświadczeń. 

W protokole dziedziczenia zamiesz-
cza się m.in. zgodne żądanie poświad-
czenia dziedziczenia złożone przez 
osoby biorące udział w spisywaniu 
protokołu, oświadczenia o znanych 
testamentach spadkodawcy lub braku 
takich testamentów, oświadczenia, że 
w odniesieniu do spadku nie zosta-
ło uprzednio wydane postanowie-
nie sądowe o stwierdzeniu nabycia 
spadku i że nie toczy się takie postę-
powanie.
Spadkobiercy muszą złożyć oświad-
czenie o tym, czy w skład spadku 
wchodzi gospodarstwo rolne i kto 
ze spadkobierców ustawowych 
odpowiada warunkom przewidzia-
nym do jego dziedziczenia. Składają 
też oświadczenie co do tego, czy już 
wcześniej były składane oświadcze-
nia o przyjęciu spadku lub odrzu-
ceniu spadku, czy zostało wydane 
orzeczenie dotyczące niezgodności 
dziedziczenia oraz czy były zawierane 
umowy z przyszłym spadkodawcą co 
do dziedziczenia po nim.
Jeżeli od dnia otwarcia spadku 
(śmierci spadkodawcy) nie upłynęło 
jeszcze sześć miesięcy, w protoko-
le dziedziczenia należy zamieścić 
oświadczenia spadkobierców o pro-
stym przyjęciu spadku lub przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza 
albo o odrzuceniu spadku. Jeśli takie 
oświadczenia zostały już uprzednio 
złożone, wystarczy że notariusz 
zamieści wzmiankę o dacie, miejscu 
i treści oświadczeń złożonych przez 
poszczególnych spadkobierców. 
Niezwłocznie po sporządzeniu aktu 
poświadczenia dziedziczenia rejent 

dokonuje jego wpisu do rejestru tych 
aktów. Adnotację o zarejestrowaniu 
umieszcza się na akcie poświadczenia 
dziedziczenia.
Oczywiście spadkobiercy muszą 
dostarczyć notariuszowi dokumenty, 
które zostaną dołączone do protokołu 
dziedziczenia. Są to: odpis aktu zgonu 
spadkodawcy, odpisy aktów stanu 
cywilnego spadkobierców ustawo-
wych oraz inne dokumenty mające 
wpływ na ustalenie praw do spadku, 
np. testament. 
Maksymalna taksa notarialna za 
sporządzenia aktu poświadczenia 
dziedziczenia wynosi 50 zł, a za 
sporządzenie protokołu dziedzicze-
nia 100 zł.
Należy pamiętać, że w wyjątkowych 
sytuacjach może dojść do uchylenia 
już zarejestrowanego aktu poświad-
czającego dziedziczenie. Może to 
zrobić sąd, gdy w odniesieniu do 
tego samego spadku zostało wydane 
postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku. Właściwym w sprawie jest 
sąd spadku, a więc sąd rejonowy wła-
ściwy dla miejsca ostatniego stałego 
zamieszkania spadkodawcy. Nato-
miast w przypadku zarejestrowania 
dwóch lub więcej aktów poświad-
czenia dziedziczenia w odniesieniu 
do tego samego spadku, sąd spadku 
na wniosek zainteresowanego uchyla 
wszystkie akty poświadczenia dzie-
dziczenia i wydaje postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spadku.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Akt poświadczenia dziedziczenia
Instytucja poświadczenia dziedziczenia została wprowadzona 
do polskiego porządku prawnego przez ustawę z 24.08.2007 
o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 181 poz. 1287) i weszła w życie z dniem 02.10.2008 roku.

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

SPRZEDAM 
AUDI A6 C6 QUATRO 2.7 TDI 

(możliwa zamiana na mniejszy)
ROK PRODUKCJI 2007. Kosztował 270 000. BARDZO BOGATE WYPOSAŻENIE  
+ DODATKIKUPIONY U DEALERA W POLSCE, SERWISOWANY W AUTORYZO-
WANYM SERWISIE AUDI, BEZWYPADKOWY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY 

PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ
TEL. 512 447 343 / cena do uzgodnienia ok 63 000 zł

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 668 339 732 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl
Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha 
Skład i łamanie: Design Factory
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

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

Z raportów Straży Miejskiej
14.02.2013 r. – wieczorem strażnicy na jednej z olkuskich ulic zwrócili uwagę właścicielce biegającego luzem psa, aby przypięła 
zwierzę na smycz. Oburzona kobieta nie widziała niczego niestosownego w swoim postępowaniu. W rezultacie spór rozstrzygnie 
Sąd. W ostatnim czasie odnotowano kilka przypadków braku nadzoru nad psami. Niektóre z nich niestety zakończyły się ugryzie-
niem przechodniów przez biegającego po ulicy samopas psa. 

15.02.2013 r. – zaalarmowano Straż Miejską, że z budynku przy ulicy Piłsudskiego zwisa płat blachy, który w każdej chwili może 
spaść i zranić kogoś. Strażnicy dotarli do konserwatora budynku i zobowiązali do niezwłocznego działania.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację  
o śmierci naszej koleżanki 

Moniki Wierciak
byłej Przewodniczącej Rady Gminnej SLD w Olkuszu 

Rodzinie, najbliższym oraz przyjaciołom Zmarłej
składamy najszczersze wyrazy współczucia

koleżanki i koledzy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

Skarby Stanisława Augusta
- Najbliższe dni dla kolekcjonerów monet będą spokojne. Ale to tylko 
cisza przed burzą. W dniu 12 marca br. NBP wyemituje dwie pierw-
sze monety z naprawdę kolekcjonerskiej serii Skarby Stanisława 
Augusta”. Prawdopodobnie będzie to naprawdę kolekcjonerski 
skarb. Pierwsza moneta to srebrna moneta 2-uncjowa (62,2 gram) 
czystego srebra 0,999. Średnica monety 45 mm co odpowiada 
średnicy oryginalnych medali królewskich. Wielkość emisji monety 
50 zł to 5000 sztuk. Nakład faktycznie dla kolekcjonerów. Cena 
wywoławcza to 400,00 zł (cena emisyjna zostanie podana w 
późniejszym terminie). Ponadto monety, tak srebrna jak i złota będą 
sprzedawane w plastikowej kapsule ochronnej i w prezentacyjnym 
etui. Wszystko to razem: niezwykle niski nakład jak na NBP, srebro 
najwyższej próby, duża średnica monety, czyni tę zapowiadaną 
monetę, naprawdę monetą kolekcjonerską. Może wreszcie NBP 
poszedł po rozum do głowy i zacznie emitować monety naprawdę 
kolekcjonerskie w które warto inwestować, nie małe przecież 
pieniądze.  Najwyższy już na to czas, by mogli wrócić do swoich 
pasji ci, którzy zaczęli wątpić w zdrowy rozsądek ludzi decydu-
jących o emisjach polskich monet okolicznościowych. Ostatni 
traktowano te monety na równi z monetami krajów trzeciego 
świata – jako złom srebrny. Dużo, brzydko i drogo. Po ukazaniu 
się cena monet spadała o 50-70 %. 

- Moneta złota o nominale 500,00 zł wyemitowana zostanie w tym 
samym dniu. Nakład 750 sztuk, tylko dla zamożnych kolekcjonerów. 
Dwie uncje czystego złota ustali naprawdę wysoką cenę. Dla 
pocieszenia tych, których nie stać na takie drogie wydatki jest fakt 
że obie monety zostaną wybite tym samym stemplem menniczym.

- Monety te rozpoczynają nową, niskonakładową serię (4 monety 
srebrne i 4 monety złote), która zostanie wyemitowana w tym roku (Bolesław Chrobry, Wacław II czeski, Władysław 
Łokietek, Kazimierz Wielki).

- Wizerunek króla Bolesława Chrobrego znajdujący się na monetach kolekcjonerskich jest identyczny jak wizerunek 
ze „Złotego Pocztu” – serii medali wybitych dla króla. Ten ciekawy zbiór można było podziwiać w 2012 roku w war-
szawskich Łazienkach. Na awersie złotych i srebrnych monet znajduje się napis po łacinie, który oznacza: „Pierwszy 
w Polsce królewską koroną ozdobiony, granice państwa na Elbie, Dnieprze i Ossie jako zwycięzca oznaczył. Umarł 
Roku Pańskiego 1025, mając lat 58, w 33 roku panowania”.

- Monety są wybite stemplem zwykłym co nie jest częste jeśli chodzi o monety kolekcjonerskie.
- Rozczarowani będą kolekcjonerzy monet 2 złotowych – jak na razie NBP nie przewiduje emisji monet o tym nominale.

- Miejmy nadzieję że rok 2013 – będzie nareszcie rokiem dla kolekcjonerów, a nie spekulantów i tylko wulgarnym 
tłuczeniem szmalu jak mawiał kiepski. Bo dotychczas wszystko od dwóch lat świadczyło, że w NBP zasiedziała się 
rodzina Kiepskich, o czym reżyser serialu nas nie poinformował. Po decyzji emitowania tak ciekawej i wspaniałej serii, 
należy wątpić w te plotki..

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, tel. 32 754 56 70

ROZLICZ SIĘ Z FISKUSEM 
SZYBKO, SPRAWNIE  ZA ROK 2012 

ROZLICZ SIĘ Z FISKUSEM 
SZYBKO, SPRAWNIE  ZA ROK 2012 

KompraBIURO RACHUNKOWE

Informacje, Reklamy

OLKUSZ

Najlepsi -„The Best”- lingwiści ze szkół podstawowych  
w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1

Komisja oceniała poprawność 
językową i interpretację. Nale-
ży zwrócić uwagę na trudno-
ści z jakimi młodzi lingwiści 
zetknęli się po raz pierwszy: 
archaizmy w języku angielskim 
oraz interpretacja tekstu obcoję-
zycznego. Wcześniej w drugim 
etapie uczestnicy mierzyli się 
z angielską literaturą. Lekturą 
w drugim etapie były opowie-
ści o królu Arturze i rycerzach 
Okrągłego Stołu. 

Komisja konkursowa wyłoniła 
3 laureatów:
•  I miejsce zajął Filip Płon-

ka, uczeń Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Staszica 
w Bolesławiu pod opieką pana 
Mateusza Wiśniewskiego

• II miejsce zajęła Kinga Skom-
ro, uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Wolbromiu 

pod opieką pani Pauliny 
Koniecznej

• III miejsce zajęła Julia Góral-
czyk, uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Olkuszu pod 
opieką pani Anny Witeckiej

Ponadto przyznano nagrodę 
specjalną, wyróżnienie za naj-
lepszą interpretację wiersza. 
Otrzymała ją Kinga Skomro, 
uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Wolbromiu.

Siedmioro uczniów otrzymało 
tytuł Finalisty konkursu. (lista 
na stronie internetowej Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyj-
nymi nr 1 w Olkuszu).

Jedyne, co wciąż pozostaje 
tajemnicą dla laureatów i fina-
listów konkursu to nagrody, któ-
rych uroczyste rozdanie nastąpi 
w dniu 6 marca 2013 r. w czasie 
dnia otwartego szkoły..

 v Gimnazjum Nr 1 

5 lutego 2013 r. odbył się trzeci, ostatni etap Powiatowego Konkursu 
Języka Angielskiego „The Best” organizowanego w Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu. 10  uczniów-finalistów 
interpretowało wiersz Williama Blake’a  „The Lamb”. 



8

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

tel. (32) 754 59 59
www.cras.pl

www.mrowka.com.pl

Budujące pomysły

MRÓWKA CRAS OLKUSZ, UL. PRZEMYSŁOWA 9
CZYNNE: Pon. - Pt. 7.00 - 19.00, Sob. 7.00 - 16.00

NAJLEPSZE
OKNO NA RYNKU
Uw=0,6 W/(m2K)*

NAJLEPSZE
OKNO NA RYNKU
Uw=0,6 W/(m2K)*

NOWATORSKIE
ENERGOOSZCZĘDNE

ELEGANCKIE

NOWATORSKIE
ENERGOOSZCZĘDNE

ELEGANCKIE

IGLO
ENERGY

- do ścian i sufitów
- hipoalergiczna

4999
zł/szt.

2299
zł/szt.

EKO Śnieżka
emulsja akrylowa biała

Kompakt 
Idol

Żarówka LED 35 SMD3014

Kulka
E27 4W= 40W

Żarówka LED 35 SMD3014

Świeczka
E14 4W=40W

* dla okna o wymiarach 1230mm x 1480mm (szyba Ug=0,3 W/(m2K) z ramką Swisspacer, wzmocnienie z włókna szklanego)

barwaciepła
barwaciepła

GWARA
N

CJI2lata

HIT!cenowy

10L10L

w zestawie:
miska, spłuczka, deska 

odpływ poziomy: 239 zł
odpływ pionowy: 249 zł.

od 23900
zł/szt.

Reklamy


