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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. (32) 754 76 72, kom.  606 249 021 KO

M
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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

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

"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

Wystarczy
PIT-11

Wystarczy
PIT-11

Kredyt 2000

bez BIK-u
Kredyt 2000

bez BIK-u

infolinia:

801 800 107

604 95 00 95

www.kredyty-chwilówki.pl

Wolbrom,

ul. Krakowska 44

tel: 32/611 08 34

kom: 698 686 482

8 marzec2013 Dzień
Kobiet

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

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

Sprzedaż Węgla

 czynne: Pn-Pt od 7:30 - 16:00, Sob 8:00 - 14:00
Tel: 514 617 132 , 505 576 275, 728 122 613
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tel. 32 643-05-38, 32 641-34-02;  fax 32 643-43-48;  NIP 637-10-45-891

W dniach od 11.02.2013 r. do 22.02.2013 r. 
Dział Pośrednictwa Pracy zorganizował 
w ramach Partnerstwa spotkania rekrutacyj-
ne dla osób niepełnosprawnych do udziału 
w Projekcie Centrum Aktywizacji Zawodo-
wej i Społecznej Kolbark i Pałecznica 
realizowanym przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.
Od marca 2013 roku w ramach projektu zostanie 
uruchomione Centrum Aktywizacji Zawodo-
wej i Społecznej w Kolbarku i Pałecznicy gdzie 
uczestnicy projektu będą mogli skorzystać 
z profesjonalnej pomocy trenerów zatrudnienia 
wspieranego oraz doradców zawodowych, któ-
rzy oprócz prowadzenia warsztatów grupowych 
z zakresu kompetencji społecznych i zawodo-
wych będą świadczyć pomoc w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo uczestnicy projektu będą mogli 
korzystać z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu gdzie pod opieką trenerów będą 
mogli przygotować dokumenty aplikacyjne, poszukiwać ofert pracy, rozsyłać swoje CV. 

SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ  
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W dniach 28-31 stycznia 2013r. Dział 
Pośrednictwa Pracy Centrum Aktywiza-
cji Zawodowej zorganizował spotkania 
z młodzieżą Zespołu Szkół nr 4 w Olku-
szu. Na spotkanie został zaproszony 
pracownik Młodzieżowego Biura Pracy 
w Kluczach. 
W trakcie spotkania poruszane były tematy doty-
czące sytuacji na lokalnym rynku pracy, zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych, usług i  instru-
mentów aktywizacji zawodowej stosowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu oraz 
zasad i form pomocy udzielanej przez Młodzie-
żowe Biuro Pracy z Klucz. 

Przebiegająca przez Olkusz 
droga krajowa nr 94 jest już tak 
zatłoczona, że w najbliższych 
latach trasę tę trzeba gruntownie 
przebudować. Z dokumentu pn. 
„Strategia rozwoju transportu w 
województwie małopolskim na 
lata 2010-2030” wynika, że prze-
pustowość trasy na odcinku z Ol-
kusza do Krakowa osiągnęła już 
poziom 100 proc. Dlatego – jak 
twierdzą władze samorządowe – 
istnieje konieczność pilnej prze-
budowy drogi. – W tej sprawie 
złożyłem stosowną interpelację 
w Ministerstwie Transportu. 
Uważam, że nowa droga musi 
powstać. To dałoby szansę Ol-
kuszowi na rozwój i powstanie 
nowych terenów inwestycyj-
nych – przekonuje poseł Jacek 
Osuch. Parlamentarzysta pytał 
ministra Nowaka czy Minister-
stwo Transportu na przygotowa-
ny wstępny kosztorys oraz kiedy 
mogłyby ruszyć pierwsze prace. 
Okazuje się jednak, że o ile jest 
zgoda co do samego pomysłu 
budowy nowej drogi, o tyle za-
proponowane warianty wywoła-
ły negatywne opinie u znacznej 

części samorządów, przez które 
trasa miałaby przebiegać. Ozna-
cza to niemal pewne zablokowa-
nie  inwestycji już na samym po-
czątku. – Uważam, że zabrakło 
ze stromy władz wojewódzkich 
konsultacji z lokalnymi sa-
morządami. Większość z nich 
oprotestowała przedstawione 
dwie koncepcje – dodaje poseł 
Osuch. 
W pierwszym z wariantów za-
proponowano, aby nowa droga 
do Krakowa rozpoczynała się  na 
wysokości kopalni Olkusz i prze-
biegała północnymi granicami 
miasta przez Sikorkę i dalej w 
stronę Olewina. – Dzięki temu 
powstałaby wreszcie długo 
oczekiwana północna obwod-
nica Olkusza – dodaje parla-
mentarzysta.  Następnie przebieg 
nowego korytarza zaplanowano 
wzdłuż obecnej drogi wojewódz-
kiej nr. 773 Sieniczno-Skała – po 
lewej stronie zabudowań sołectw 
Kosmolów i Sułoszowa. Miej-
scowość Skała, trasa szybkiego 
ruchu omijałaby łukiem, biegnąc 
dalej w kierunku Zielonek, gdzie 
następnie droga skręcałaby w 

prawo i łączyłaby się z istnie-
jąca obwodnicą Krakowa na 
wysokości Modlnicy. Wariant 
ten przebiega jednak w otulinie 
Ojcowskiego Parku Narodowego 
i właśnie szefostwo tej instytucji 
negatywnie zaopiniowało pro-
ponowany przebieg trasy. Druga 
z propozycji zakłada, że wybu-
dowana zostałaby nowa droga 
od kopalni Olkusz w kierunku 
Żurady. Trasa biegłaby dalej po 
południowej części gminy Jerz-
manowice-Przeginia przez Do-
linki Krakowskie w kierunku 
Zabierzowa. Tam łączyłaby się z 
obwodnicą Krakowa na wysoko-
ści Modlniczki i trasy chrzanow-
skiej DK79.  

 v Łukasz Kmita

Czy jest szansa na budowę dwujezdniowej drogi 
łączącej Olkusz z Krakowem? Władze Małopolski 
mówią, że tak i dlatego w wieloletnią strategię rozwo-
ju transportu wpisano budowę drogi szybkiego ru-
chu łączącej Kraków z Olkuszem i dalej ze Śląskiem. 
Inwestycje wspiera także poseł Jacek Osuch, który 
chciałby, aby zadanie to znalazło się w planach Gen-
eralnej Dyrekcji Dróg Krajowych na następne lata. 

Kiedy pojedziemy  
dwupasmówką do Krakowa?

Informacje

Powiatowy serwis informacyjny
O szpitalu raz jeszcze...

Wydawać by się mogło, iż wszystko, co było do powiedzenia na temat olkuskiego szpitala, już zostało w jakiś sposób wyartykułowane w lokalnych mediach. Ten jakże ważny dla naszej społeczności 
temat poruszany jest bowiem nie od dziś na łamach „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego”, „Przeglądu Olkuskiego”, „Wieści Wolbromskich”, „Wiadomości Olkuskich”, czy w mediach elektro-

nicznych związanych z Powiatem Olkuskim. Niby wszystko oczywiste, a jednak, czytając ostatnio lokalną prasę, da się zauważyć, że wiele osób zabierających głos w dyskusji nie pamięta już wszystkiego...
Przypomnijmy zatem kilka udokumentowanych faktów z tam-
tych czasów:
Wyciąg z badania sprawozdania finansowego przez biegłego 
rewidenta ZOZ w Olkuszu za 2007 r. – „(…) przeprowadzone 
badania i dowody rewizji potwierdzają, że zachodzą zjawiska 
zagrożenia kontynuacji działalności badanej jednostki w dającej 
się przewidzieć przyszłości...”.
• Wyciąg z badania sprawozdania finansowego przez biegłego 

rewidenta ZOZ w Olkuszu za 2008 r. – „(…) w badanej jedno-
stce występują niepokryte straty z lat ubiegłych w wysokości 
14 861 294,76 zł, brak kapitału zakładu i brak istnienia źródeł 
ich pokrycia. Badana jednostka posiada do rozwiązania 
problemy związane z restrukturyzacją kosztów, w tym również 
stanu zatrudnienia. Występuje brak istnienia pewności co do 
uwieńczenia powodzeniem podjętych w badanej jednostce 
działań restrukturyzacyjnych i naprawczych”.

• Grudzień 2008 r. – Opracowany kolejny program restruktury-
zacji przekazany do konsultacji radnym, pracownikom, dyrekcji, 
związkom zawodowym nie uzyskał poparcia, poszczególne 
grupy zawodowe miały zaproponować własne rozwiązania.

• 30 stycznia 2009 r. – „Przegląd Olkuski”: „Apel o pomoc dla 
szpitala”. „Rada Powiatowa Unii Pracy w Olkuszu apeluje do 
Wójtów, Burmistrzów i Radnych Gmin Powiatu Olkuskiego 
o ujęcie w budżetach gmin środków finansowych na moder-
nizację szpitala powiatowego w Olkuszu. Do końca 2012 r. 
nasz szpital musi dostosować pomieszczenia i urządzenia do 
wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
(...). Łączna wartość planowanych w tym okresie w szpitalu 
inwestycji i remontów przekracza kwotę 41 mln zł. Jest to kwota 
ponad możliwości finansowe zakładu – nawet przynoszącego 
zysk ze swojej działalności. Również zadłużony Powiat Olkuski 
nie jest w stanie sam sfinansować tych inwestycji”. 

• 9 lutego 2009 r. – Związek Zawodowy Lekarzy występuje 
z żądaniami płacowymi. 

• 31 marca 2009 r. – Zarząd Oddz. Terenowego Związku Zawo-
dowego Lekarzy przekształca się w komitet strajkowy. Związek 
podejmuje uchwałę o votum nieufności wobec Dyrektora ZOZ, 
a z dniem 2 kwietnia podejmuje strajk.

• 2 kwietnia 2009 r. – Pismo Komitetu Strajkowego 
Związku Zawodowego Lekarzy do Starosty Olkuskiego: 
„(...) Dyrektor nie wykonał żadnych ruchów w celu zmiany 
struktury zatrudnienia, która zmniejszyłaby obciążenia kosz-
towe poszczególnych jednostek ZOZ. Dodatni efekt finansowy 
za 2008 r. jest czystym przypadkiem i z pewnością nie wynika 
z jakichkolwiek działań naprawczych”.

• 3 kwietnia 2009 r. – „Przegląd Olkuski”: „Olkuscy lekarze 
strajkują”. „(...) Lekarze oczekują nie tylko podwyżek, ale też 
restrukturyzacji i zmiany polityki kadrowej...”.

• 10 kwietnia 2009 r. – „Przegląd Olkuski”: „Porozumie-
nia nie ma”. „Już ponad tydzień trwa strajk lekarzy 
zatrudnionych w Olkuskim Zespole Opieki Zdrowotnej”.  
„(...) Lekarze nie pozostawiają suchej nitki na zarządzają-
cych szpitalem. – Już od dwóch lat mówimy o konieczności 
restrukturyzacji. Trzeba zmienić organizację pracy. To, co teraz 
robi dyrekcja, to polityka na przeczekanie, byle do emerytury. 
Inne szpitale sobie radzą, restrukturyzują się, a u nas nie da 
się tego zrobić...”.

• 10 kwietnia 2009 r. – „Przegląd Olkuski”: „Czytelni-
cy piszą” „(...) Gdzieś czytałam, że dyrektor olkuskiego 
szpitala zarabia ponad 12 tys. zł miesięcznie i jest to naj-
wyższa pensja dyrektora w małopolskich szpitalach. 
Za takie pieniądze na pewno znaleziono by fachow-
ca, który potrafiłby postawić szpital »na nogi«....” . 
„(...) Czy w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy i da szpi-
talowi takie kierownictwo, które będzie potrafiło nie tylko 
szefować, ale naprawdę zarządzać?”. Czytelniczka

• 15.04.2009 r. – Fragment pisma Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy do dyrekcji ZOZ w Olkuszu:  „(...) 
Członkowie Związku wypowiedzieli się za przekształceniem 
SP ZOZ-u w NZOZ i restrukturyzacją zakładu. Uważamy, 
że pozostanie w dotychczasowych strukturach pogłębi 
zapaść kadrową personelu lekarskiego i dalszy spadek 
dostępności usług”. 

• 15.04.2009 r. – Fragment pisma do przewodniczącej Rady 
Powiatu Lidii Gądek, wystosowanego przez Radę Pracowni-
ków i wszystkie związki zawodowe działające w ZOZ. „(...) 

Przedłużający się strajk między innymi z tego powodu (przyp. 
żądanie odwołania dyrektora) może być przyczyną zachwiania 
płynności finansowej naszego zakładu oraz postawienia go 
w stan likwidacji. Czyżby taką drogę przekształcenia SP ZOZ 
w Olkuszu wybrał Zarząd Powiatu?”. 

Dla przypomnienia: problem realizacji zobowiązań wobec pra-
cowników z tytułu 13-tej pensji pojawił się już w 2006 r.  Dotyczył 
on ogółem 819 pracowników, z których tylko 285 zrzekło się 
jedynie odsetek od należnych kwot zobowiązań, a nie samych 
kwot głównych.
SP ZOZ nie zaciągnął kredytów na tworzenie Oddziału Inten-
sywnej Opieki Medycznej, remont sali porodowej, termoizolację 
budynku Oddziału Zakaźnego ani na odprawy dla zwalnianych 
pracowników. Jedyny kredyt, z którego zaspakajano roszczenia 
pracowników, dotyczył realizacji tzw. „ustawy 203” i został 
zaciągnięty w 2005 r.
– W czasie podejmowania przez Radę Powiatu w 2009 r. decyzji 
o zmianie formy prawnej ZOZ byłem jednym z radnych koalicyj-
nych i tak jak oni głosowałem za podjęciem tych działań – mówi 
Starosta Olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski. – Moim prioryteto-
wym zadaniem, jako Starosty, jest przede wszystkim zapewnienie 
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom powiatu. Nie chcę 
wdawać się w polemikę na temat szpitala w lokalnych mediach, 
zwłaszcza w widocznej już kampanii przedwyborczej, która 
wyzwala emocje i nie zawsze obiektywne spojrzenie.

Tak było, ale wróćmy do teraźniejszości 
Obecny Zarząd Powiatu na bieżąco kontroluje wykonywanie 
zobowiązań przez Spółkę Nowy Szpital w Olkuszu, które okre-
ślono w umowie o współpracy z 2009 i nowo wynegocjowanej, 
korzystnej dla powiatu umowy współpracy. Działania Zarządu 
Powiatu zmierzają do poprawy standardów opieki nad pacjentem 
naszego regionu, choć czasem niestety dzieje się to kosztem inte-
resów poszczególnych grup pracowniczych. Podkreślić jednak 
należy, że Starosta i Zarząd nie są przeciwko jakiejkolwiek grupie 
pracowników szpitala, czy to lekarzy, pielęgniarek, czy pozostałego 
personelu. Rozumiejąc trudną sytuację zwalnianych pracowników, 
Starosta i Zarząd wielokrotnie interweniowali u Wspólnika o przyj-
mowanie takich rozwiązań, aby skutki społeczne tych decyzji były 

jak najmniej dotkliwe. Podjęli też szereg działań zmierzających do 
ich zmiany, o czym wielokrotnie informowaliśmy . 
W ostatnim czasie wiele osób ( w tym radni) zadaje sobie pytanie, 
czy możliwy jest powrót do prowadzenia szpitala w strukturach 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Pozostają jednak inne 
pytania: Kto ma sfinansować standaryzację szpitala czy budowę 
lądowiska dla helikopterów? Kto zwróci Spółce 70 % poniesionych 
na rozwój szpitala nakładów remontowych i inwestycyjnych? Kto 
odpowiedzialny narazi się na wieloletnie procesy przy braku rze-
telnych podstaw wypowiedzenia umów dzierżawy? Kto poniesie 
konsekwencje roszczeń Spółki z tytułu utraconych przyszłych 
dochodów, których skalę aktualnie trudno przewidzieć?
Kto odpowiedzialny podejmie się zorganizować od podstaw 
podmiot, który zgodnie z przepisami zapewni standardy medyczne 
i kontynuację świadczeń zdrowotnych w powiecie, a tym samym 
zagwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo zdrowotne? Ta gwa-
rancja może nastąpić wyłącznie poprzez dobrowolny zwrot przez 
Spółkę majątku, przekazanie pracowników oraz wyrażenie zgody 
na cesję kontraktu. Czy znajdzie się odpowiedzialny podmiot, 
który podejmie się przejęcia tych zadań i zagwarantuje ponosze-
nie nakładów na standaryzację i rozwój szpitala? W przypadku 
braku porozumienia ze Spółką kontrakt z całą pewnością zostanie 
przejęty przez ościenne szpitale, a powstały organizacyjny chaos 
zagrozi zdrowotnemu bezpieczeństwu mieszkańców powiatu.
Aktualna sytuacja w ochronie zdrowia, zadłużone szpitale spędzają 
sen z powiek wielu samorządowcom, bo to jednostki samorządu 
terytorialnego, zgodnie z nową ustawą o działalności leczniczej 
obowiązującą od kwietnia 2011 roku, mają pokryć ujemny wynik 
finansowy lub podjąć decyzję o zmianie formy organizacyjno-
-prawnej zadłużonego szpitala. Rada poprzedniej kadencji
podjęła już tę trudną decyzję i w związku z tym Powiat Olkuski 
nie musi przeznaczać pieniędzy na pokrycie ewentualnej straty 
finansowej szpitala, a jedynie nadzorować jego dalszy rozwój 
dla zapewnienia jak należytych standardów opieki leczonych 
pacjentów. 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu przypomina o obowiązku dokonywania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego  
oraz trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa  w terminie do 31 marca 2013 r. w kwocie określonej w Decyzji. Wpłaty należy dokonywać na konto:

Starostwo Powiatowe w Olkuszu  61 1240 4748 1111 0000 4874 8780.  W przypadku wątpliwości oraz pytań o wysokości opłaty prosimy o kontakt telefoniczny – 32 647 87 90.
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Renta rodzinna jest świadczeniem 
przewidzianym w ubezpieczeniach 
emerytalnym, rentowym i wypad-
kowym. Przysługuje z tytułu utraty 
żywiciela rodziny. Zasadniczą funk-
cją renty rodzinnej jest dostarczenie 
członkom rodziny zmarłego (pra-
cownika, rencisty, emeryta) środków 
utrzymania niezbędnych do zaspo-
kojenia ich podstawowych potrzeb. 
Stanowi rekompensatę dochodu 
utraconego wskutek śmierci osoby 
bliskiej, zawierając w sobie również 
elementy nawiązki. 
Renta rodzinna to świadczenie przy-
sługujące uprawnionym członkom 
rodziny osoby, która  w chwili śmierci 
miała ustalone prawo do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności do 
pracy lub spełniała warunki wyma-
gane do uzyskania jednego z tych 
świadczeń.
Zgodnie z art. 70 ustawy emerytalnej 
wdowa ma prawo do renty rodzinnej 
po spełnieniu pewnych przesłanek 
ustawowych. Będzie miała prawo 
do renty, jeśli w chwili śmierci męża 
legitymuje się wiekiem 50 lat lub nie-
zdolnością do pracy albo wychowuje 
co najmniej jedno z dzieci, wnuków 
lub rodzeństwa uprawnione do renty 
rodzinnej po zmarłym mężu, które nie 
osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się 
w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli spra-
wuje pieczę nad dzieckiem całkowicie 
niezdolnym do pracy oraz do samo-
dzielnej egzystencji lub całkowicie 
niezdolnym do pracy, uprawnionym 
do renty rodzinnej.
Prawo do renty rodzinnej nabywa 
również wdowa, która osiągnęła wiek 
50 lat lub stała się niezdolna do pracy 

po śmierci męża nie później jednak 
niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub 
zaprzestania wychowywania dzieci, 
wnuków lub rodzeństwa uprawnio-
nych do renty rodzinnej.
Co ważne, warunkiem wymaganym 
do przyznania renty rodzinnej dla 
wdowy jest również stwierdzenie, 
że w chwili śmierci męża małżonka 
pozostawała z nim we wspólności 
małżeńskiej. Środkiem dowodowym 
stwierdzającym istnienie wspólności 
małżeńskiej jest oświadczenie wdowy 
o zachowaniu jednej z więzi: ducho-
wej, materialnej lub fizycznej.
Również małżonka rozwiedziona lub 
wdowa, która do dnia śmierci męża 
nie pozostawała z nim we wspólno-
ści małżeńskiej, ma prawo do renty 
rodzinnej, jeżeli – oprócz spełnienia 
warunków wymienionych wyżej – 
miała w dniu śmierci męża prawo 
do alimentów z jego strony ustalone 
wyrokiem lub ugodą sądową.
Wdowa, która nie spełnia warunków 
wymaganych do przyznania renty 
rodzinnej i nie posiada niezbędnych 
źródeł utrzymania, ma prawo do tzw. 
okresowej renty rodzinnej przez okres 
jednego roku od chwili śmierci męża 
albo przez okres uczestniczenia w zor-
ganizowanym szkoleniu mającym 
na celu uzyskanie kwalifikacji do 
wykonywania pracy zarobkowej, 
nie dłużej jednak niż przez 2 lata od 
śmierci męża. Tym samym powinna 
zgłosić się we właściwej dla miejsca 
zamieszkania jednostce ZUS i złożyć 
wniosek o rentę rodzinną po zmarłym 
mężu. Nie posiadając żadnych źródeł 
utrzymania, jest możliwość uzyskania 
renty rodzinnej przynajmniej na okres 

jednego roku. Jeśli wdowa będzie uzy-
skiwała kwalifikacje, renta może być 
wypłacana przez okres dwóch lat. 
Powyższe reguły mają zastosowanie 
również do wdowca. 
Wysokość renty rodzinnej została 
określona w art. 73 ustawy eme-
rytalnej. Zgodnie z tym przepisem 
renta rodzinna wynosi dla jednej oso-
by uprawnionej – 85% świadczenia, 
które przysługiwałoby zmarłemu, dla 
dwóch osób uprawnionych – 90% 
świadczenia, które przysługiwałoby 
zmarłemu, oraz dla trzech lub więcej 
osób uprawnionych – 95% świadcze-
nia, które przysługiwałoby zmarłemu.
Uzyskanie renty rodzinnej jest uza-
leżnione od złożenia w ZUS wniosku 
o jej przyznanie wraz z niezbędną 
dokumentacją. Osoba zainteresowana 
może to uczynić osobiście bądź za 
pośrednictwem pracodawcy, który 
zatrudniał zmarłego przed jego śmier-
cią. Zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 5 
ustawy emerytalnej pracodawcy są 
zobowiązani do bezzwłocznego poin-
formowania, po śmierci pracownika, 
pozostałej po nim rodziny o warun-
kach uzyskania renty rodzinnej, przy-
gotowania wniosku o rentę i przedło-
żenia go organowi rentowemu.
Jeżeli wniosek o rentę rodzinną zosta-
nie złożony w miesiącu śmierci lub 
w miesiącu następnym, ZUS będzie 
wypłacał to świadczenie od miesią-
ca, w którym członek rodziny zmarł. 
W przypadku późniejszego zgłoszenia 
wniosku ZUS wypłaci świadczenie 
dopiero od miesiąca, w którym został 
zgłoszony wniosek.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Renta rodzinna dla wdowy
Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę renty 
rodzinnej jest ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 
z późn. zm.), zwana dalej „ustawą emerytalną”.

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

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

8 marca – Dzień Kobiet
8 marca, jak każdego roku mniej lub bardziej obchodzimy święto 
naszych pań. W Polsce święto kobiet zostało zauważone dopiero 
po drugiej wojnie światowej.  W czasach PRL, kiedy na co dzień 
nasze panie były traktowane na równi z mężczyznami lub jeszcze 
gorzej, ten jeden dzień w roku były „hołubione”. Może nie do 
końca. Pamiętam, że wszyscy panowie starali się swoim bliskim 
i dalszym paniom wręczyć goździk lub tulipan. Czy to było szczere 
? Wątpię. Była to przede wszystkim okazja do wypicia flaszki. 
Bardziej dla panów niż dla pań. Panie cieszyły się, że panowie 
pamiętają, a panowie cieszyli się, że panie są takie naiwne. 
Już następnego dnia po święcie wiele pań poznawało intencje 
swoich wielbicieli, kiedy musiały wspomagać ich w leczeniu kaca. 
Może i dobrze, że w 1993 roku w Polsce zlikwidowano centralne 
obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. I zrobiła to pani premier 
Hanna Suchocka. Dobrze, że zlikwidowano uroczystości na pokaz. 
Nie zlikwidowano jednak w nas chęci obchodzenia tradycji. Bo 
czyż nie jest miłe nam mężczyznom, gdy wręczamy swoim 
bliskim paniom: matkom, żonom, partnerkom, koleżankom 
kwiaty i drobne prezenty. Pomimo nie zawsze dobrych skojarzeń 
z tym dniem, to jest to wspaniała okazja do wręczenia kwiatka, 
który wyraża wiele uczuć: miłość, przyjaźń, szacunek ale także 
ból, rozstanie, tęsknotę lub zazdrość. Kolor kwiatów wiele mówi 
o ofiarodawcy. Różowy bukiet to oznaka sympatii i przyjaźni, 
niebieski jest kolorem wierności, biały kolorem niewinności, 
biały i czerwony są kolorami miłości i uczuć o charakterze 
seksualnym, żółty to kolor zazdrości.  
Dzień Kobiet to okazja do spojrzenia również przez nas kolekcjo-
nerów na swoje zbiory. Nie ma chyba żadnej kolekcji by nie było w nich walorów o tematyce kobiecej. Czy to literatura 
(zawsze w niej są kobiety), czy to malarstwo (nie wyobrażam sobie malarza, który nie namalował nigdy obrazu 
z postacią kobiety), nie ma kraju na świecie który nie wydał by monety czy znaczka z postacią kobiety jako motywem. 
Kobieta jest w naszym świecie od zawsze. Kobieta od naszych narodzin jest w naszym życiu wszechobecna. Nie 
zapominajmy o tym, że jest nam niezbędna prawie tak samo jak powietrze. Doceniajmy to i dbajmy o nasze kobiety. 
To one zmuszają nas do łez, dają nam radość życia, wyznaczają cele do których powinniśmy dążyć. Nie hołubmy 
ich jak pomniki, którym raz w roku trzeba złożyć kwiatka u stóp. Pamiętajmy przez cały rok, jak bardzo są dla nas 
ważne. Nie traktujmy ich jak blondynki, one w większości to docenią i odpłacą nam się tym czego się po nich nie 
spodziewamy. Pomimo zagonienia i ciężkich chwil w życiu dadzą nam ciepło i prawdziwe uczucie, o które dzisiaj 
jest tak ciężko. Bowiem kobieta to magia i tajemnica, którą ciężko zgłębić, jeśli jednak włożymy w to trochę wysiłku, 
to w efekcie życie staje się piękniejsze. To nie kwiatek zdobi kobietę, ale uśmiech na jej ustach, który zakwitnie 
gdy przyjmuje od nas ten niewielki symbol naszego oddania. Nie zapominajmy tylko o jednym – ma być szczery 
i wynikać z traktowania kobiety przez cały rok, a nie tylko w tym jednym dniu. 

Wszystkim swoim bliskim znajomym paniom i nie tylko  
składam życzenia pomyślności i radości w tym szczególnym dla nich dniu.

(Na zdjęciach polska moneta z lat trzydziestych i moneta z fragmentem obrazu P.A.Renoira „Sen” z 1897 roku)

Kilkanaście dni temu w krakowskim Parku Jordana, nieznany sprawca 
sprofanował pomnik „Inki” - jednej z bardziej znanych postaci pod-
ziemia antykomunistycznego. Komu przeszkadzał pomnik młodej, 
bohaterskiej dziewczyny, która oddała życie za Ojczyznę?

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Powiedzcie mojej babci,
że zachowałam się jak trzeba…

Danuta Siedzikówna pseudonim 
„Inka” straciła rodziców podczas 
wojny i była wychowywana razem 
z dwiema siostrami przez babcię. 
W 1945r za współpracę z antykomu-
nistycznym podziemiem aresztowało 
ją NKWD-UB, odbita przez party-
zantów dołączyła do 5 Wileńskiej 
Brygady AK dowodzonej przez mjr 
Zygmunta Szendzielarza „Łupasz-
kę”. Była sanitariuszką, łączniczką 
i kurierem. W lipcu 1946r ponownie 
aresztował ją gdański Urząd Bezpie-
czeństwa. Pomimo brutalnego bicia 
i poniżania, odmówiła składania 
zeznań obciążających towarzyszy 
broni. Miesiąc później, na kilka dni 
przed jej 18 urodzinami, wykonano 
na niej wyrok śmierci. W opinii tych, 
którzy ją znali, Danusia była ciepłą, 
skromną i pogodną dziewczyną. Jako 
sanitariuszka opatrywała wszystkich 
rannych, również walczących po 
sowieckiej stronie, jednak nie brała 
bezpośredniego udziału w walkach. 
Dzięki licznym publikacjom na jej 
temat (w roku 2006 zrealizowano 
również spektakl telewizyjny pt. 
„Inka 1946 - ja jedna zginę”) wielu 
młodych Polaków pierwszy raz usły-
szało o „Ince” oraz o powojennym 
podziemiu antykomunistycznym.
Dla żołnierzy walczących o niepod-
ległość Polski, II wojna światowa nie 
zakończyła się z chwilą opuszczenia 

ziem polskich przez niemieckiego 
okupanta. Na terenie naszego kra-
ju znajdowało się nadal około pół 
miliona sowieckich żołnierzy. Od 
jesieni 1939r Sowieci wywieźli z Pol-
ski ponad milion ludzi, zamordowali 
kilkaset tysięcy. Jedyną winą ich ofiar 
było to, że byli Polakami i nie chcieli 
współpracować z nową, narzuconą 
nam z zewnątrz władzą. Brutalne 
represje dotknęły Kościół i resztki 
polskiego ziemiaństwa, dławiono 
wszelkie przejawy buntu. Społeczeń-
stwo zostało poddane inwigilacji. 
Wydawało się, że w tej sytuacji opór 
jest już niemożliwy. A jednak… Kie-
dy Europa w maju 1945r świętowała 
koniec wojny, na ziemiach polskich 
trwało wielkie antykomunistyczne 
powstanie narodowe. Wielu ludzi, 
zwłaszcza tych, którzy wcześniej 
działali w podziemiu nie chciało 
pogodzić się ze zniewoleniem Pol-
ski przez ZSRR. Zdekonspirowanie 
się oznaczało dla nich często wię-
zienie, zsyłkę lub śmierć, dlatego 
woleli walczyć i umrzeć z bronią 
w ręku. Sowiecki okupant (NKWD, 
kontrwywiad wojskowy „Smiersz”, 
Armia Czerwona) wspólnie z m.in. 
UB, KBW i MO, dzięki prowoka-
cjom oraz wszechobecnej inwigila-
cji i donosicielstwu, szybko zapełnił 
więzienia niepokornymi Polakami, 
tysiące z nich rozstrzelano, często 

bez żadnych wyroków sądowych. 
Ginęli również w poniemieckich 
obozach koncentracyjnych na terenie 
Polski oraz w gułagach całego ZSRR. 
Okupant dążył do ujarzmienia nie-
pokornego narodu poprzez całkowitą 
likwidację jego elit. 
Żołnierze Wyklęci walczyli 
w oddziałach pozostających pod 
zwierzchnictwem m.in. 5 i 6 Wileń-
skiej Brygady AK, Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego, Narodowych Sił 
Zbrojnych, Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego, Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość oraz wielu innych 
organizacji niepodległościowych. 
Przez podziemie antykomunistyczne 
w latach 1944-1963 mogło przewinąć 
się, według niektórych źródeł, nawet 
pół miliona ludzi. Również na Kre-
sach Wschodnich na obszarze obec-
nej Ukrainy, a szczególnie na Litwie 
i Białorusi jeszcze kilka lat po wojnie 
walczyły liczne polskie oddziały. 
Zbrojne podziemie antykomunistycz-
ne było zjawiskiem o olbrzymiej skali 
i obejmowało zarówno żołnierzy, jak 
i cywilów, pomagających walczącym  
na różne sposoby. 
Sowietom nie wystarczała fizyczna 
eksterminacja polskiego podziemia, 
do całkowitego zwycięstwa potrze-
bowali, aby polscy żołnierze zostali 
wyklęci przez rodaków, czyli przez 
polskie społeczeństwo, aby wyklęto 

ich z narodowej świadomości i histo-
rii. Do tego celu użyto propagandy 
oczerniającej niezłomnych, która 
całymi latami straszyła ludzi rabu-
jącymi i mordującymi „leśnymi ban-
dami”. Ponadto stalinowscy oprawcy 
bojąc się powstania kultu wyklętych, 
pomordowanych partyzantów pota-
jemnie chowali w dołach kloacznych, 
na torfowiskach i na wysypiskach 
śmieci, dlatego do dziś nie wiemy 
gdzie leży większość z nich. Niezna-
ne jest również miejsce pochówku 
„Inki”.
Kilkadziesiąt lat kłamstw i przemil-
czeń nie wymazało jednak pamięci 
o tzw. Żołnierzach Wyklętych, którzy 
za swoją miłość do Ojczyzny zapłaci-
li najwyższą cenę. Natomiast wspo-
mniana profanacja pomnika „Inki”, 
o której dzięki mediom dowiedziała 
się cała Polska, wywołała powszech-
ne oburzenie, powodując wielki 
wzrost zainteresowania tą bohater-
ską dziewczyną oraz powojennym 
podziemiem zbrojnym.

 v Monika Rusinek 
email: biurorusinek@interia.pl 

Kilkunastoosobowa delegacja 
z posłem Jackiem Osuchem i prze-
wodniczącym PiS Łukaszem Kmi-
tą złożyła symboliczną wiązankę 
kwiatów przy pomniku na olkuskiej 
nekropolii. W ten sposób prawico-
wi działacze włączyli się w dzień 
Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. 
Swój udział w tym święcie mieli 
także uczniowie IV LO. Wspólnie 
z nauczycielem historii zorganizo-
wali grę miejską, podczas której 
najmłodsi przedstawiciele naszego 

pokolenia rozdawali ulotki przy-
pominające o bohaterstwie Żoł-
nierzy Wyklętych. Także w  II LO 
uczniowie wspólnie z profesorem 
Wojciechem Pankiem upamiętnili 
bohaterów narodowych. Młodzież 
obejrzała okolicznościowy film oraz 
zapoznała się z działalnością żołnie-
rzy podziemia niepodległościowego 
i antykomunistycznego, stawiających 
opór próbie sowietyzacji Polski 
i podporządkowania jej ZSRR.

 v Łukasz Kmita

OLKUSZ

„Żołnierze Wyklęci” 
upamiętnieni

Kilkunastoosobowa grupa członków Prawa 
i Sprawiedliwości złożyła kwiaty na olkuskim 
cmentarzu, upamiętniając w ten sposób Żoł-
nierzy Wyklętych. Niestety, 1 marca władze 
Olkusza nie zorganizowały oficjalnych uroczy-
stości, podczas których oddano by publicznie 
cześć bohaterom. 

Informacje
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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

Bezpieczeństwo i Zaufanie

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

Nowy Szpital w Olkuszu dokonał wymiany sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami do budynków 
szpitalnych i hydrantów. Wymieniono ok. 1 tyś. mb 
sieci. Inwestycja ta wyeliminowała awaryjność ruro-
ciągu i automatycznie zmniejszyła ilość zużywanej 
wody. Wymiana podejść pod hydranty spowodowała 
osiągnięcie prawidłowej wydajności ciśnienia wody 
w hydrantach.  Poprzedni, czterdziestoletni  rurociąg  
ulegał częstym awariom i nie posiadał odpowiedniego 
ciśnienia wody w hydrantach zewnętrznych. Inwesty-
cja kosztowała spółkę 200 tyś złotych. 

W ostatnim czasie wykonano również remont na 
Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Psychia-
trycznym, a także w budynku administracji. Została 
odnowiona również Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, 
Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Lecze-
nia Uzależnień.

Zakres kolejnych, planowanych przez Zarząd Szpitala 
robót jest bardzo szeroki, m.in. utworzenie nowe-
go Oddziału Neurologicznego i budowa lądowiska. 
Oprócz tego chcemy położyć duży nacisk na estetykę 
szpitala, tak aby pacjenci czuli się tutaj swobodnie. 

Ciągłe inwestycje w Nowym Szpitalu

Informacje, Reklamy
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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 

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 (6 km)
Do Zakopanego 15 km
Niedaleko przejście graniczne Jurgów

Białka Tatrzańska, 
ul. Środkowa 110
tel. 018 265 45 70, 
kom. 0696 831 499
(w godz. 8:00 - 16:00)

Dzień 1 marca jako datę tego święta państwowego zaproponował były Prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej, śp. prof. Janusz Kurtyka, ponieważ tego dnia w 1951 r. w więzie-
niu mokotowskim zamordowano 7 członków antykomunistycznej organizacji Wolność 
i Niezawisłość. Święto to zostało ustanowione ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. i po raz 
pierwszy obchodzono je także w 2011 r., w 60-tą rocznicę wspomnianego mordu.

KNP Olkusz ma przyjemność powiadomić wszystkich  
zainteresowanych o powołaniu pierwszej w powiecie olkuskim  

oficjalnej struktury partii - lokalnej Sekcji Młodzieżowej.  
Okazja do zapisania się będzie przy okazji spotkania otwartego, już 
12 marca 2013 r. o godz. 18:00 w „Victorii”, przy ul. Mickiewicza 18. 

Zapraszamy!

DLA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
1 marca 2013 r. członkowie oraz sympatycy Kongresu Nowej Pra-
wicy w Olkuszu obchodzili po raz kolejny Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

Pb 95

3.10 zł
Diesel

3.05 zł
Chcesz takich cen?
Twój wybór to KNP

Podane wartości to prawdziwa cena paliwa na kwiecień 2012 r.
To co widzisz na stacji to cena obciążona akcyzą, opłatą paliwową oraz podatkiem VAT. 

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

knpolkusz@wp.pl
tel. 513 949 580

knpolkusz.cba.pl
facebook.com/KNP.Olkusz

• Wolność • Własność •
• Sprawiedliwość •

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

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.

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

Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 
(naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza ) 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania,  że w związku z nowo planowaną 
nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstanie 

osiem nowych lokali mieszkalnych o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń

na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 
pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

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

– Od dłuższego czasu na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu brak jest szczegółowych 
informacji dotyczących przebiegu 
Sesji Rady Miejskiej - w tym złożo-
nych interpelacji, ważnych dyskusji 
nad problemami gminy. Dlatego 
uważam, iż aby realizować w sposób 
właściwy obowiązek informowania 
społeczeństwa o działalności Rady 
Gminy niezbędnym jest podjęcie 
przez Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Olkuszu decyzji o rejestrowa-
niu przebiegu Sesji i udostępnianiu 
nagrania w formie cyfrowej na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Olkuszu – twierdzi Łukasz Kmitą. 

Jak mówi samorządowiec, podstawą 
prawną do tak sformułowanego wnio-
sku jest art. 7  punkt 1 Ustawy o dostępie 
do informacji publicznej który stanowi: 
„Udostępnianie informacji publicznych 
następuje w drodze: (..) 3) wstępu na 
posiedzenia organów, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udostępniania 
materiałów, w tym audiowizualnych 
i teleinformatycznych, dokumentują-
cych te posiedzenia”. – Jest to szcze-
gólnie ważne, gdyż protokoły z sesji 
Rady Miejskiej w Olkuszu nie mają 
charakteru stenograficznego, a jedy-
nie formułę opisową. – dodaje Łukasz 
Kmita. 
Okazuje się jednak, że zdaniem Bur-

mistrza i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej na przeszkodzie stanęły 
kwestie techniczne. Z odpowiedzi na 
interpelację pod którą się podpisa-
li Dariusza Rzepka i Jan Kucharzyk 
wynika, że łącza internetowe, które są 
zainstalowane w Urzędzie nie pozwa-
lają na zrealizowanie tego pomysłu. 
Władze twierdzą bowiem, że dopiero 
w momencie wykonania w budynku 
Urzędu Miasta przyłącza światłowodo-
wego, transmisje da się zrealizować. Co 
ciekawe obrady radnych w Bukownie 
są dostępne w internecie od dłuższego 
czasu. Przez kilka miesięcy mieszkańcy 
mieli także możliwość odsłuchiwania 
obrad Rady Powiatu.  

– Pomysł na transmisję sesji nie jest 
nowy. Z powodzeniem działa w kil-
kudziesięciu samorządach w całej 
Polsce. Dlaczego nie może być zreali-
zowany w Olkuszu – tego można się 
tylko domyślać. Działania samorzą-
dowców powinny być transparentne, 
a władza powinna być poddana kon-
troli społecznej – mówi radny Łukasz 
Kmita. Jednocześnie samorządowiec 
zapowiada, że w dalszym ciągu będzie 
podejmował działania, które spowodują 
większa przejrzystość podejmowanych 
przez władze Olkusza decyzji.

 v BPPIS

Gdyby ktoś myślał, że medale same do 
nas lgną i bardzo łatwo zdobywają je 
nasi karatecy , to zapraszamy wszyst-
kich  niedowiarków na nasze treningi, 3 
razy w tygodniu w „Budowlance” oraz 
dodatkowo ZS w Zadrożu. Można zoba-
czyć, lecz lepiej zabrać strój sportowy 
i z nami ćwiczyć.
Dynamiczne treningi, praca nad swoim 
ciałem i umysłem, doskonalenie tech-
niki, walka z wymagającym rywalem, 
ból i zmęczenie to wszystko kształtuje 
charakter, uczy błyskawicznego podej-
mowania decyzji, ponoszenia konse-
kwencji, umiejętności przewidywania  
co zrobi rywal czy sparing partner - tak 
wyglądają treningi OYAMA Karate 
w  Jurajskiego Klubie w Olkuszu.
Udział w zawodach pozwala się spraw-
dzić wszystkim i przekonać o aktualnej 
sile swojego ciała i umysłu.

W Łodzi wszyscy bardzo dobrze się 
spisali i prawie wszyscy wrócili z meda-
lami.
Młodzi karatecy muszą pamiętać ,że 
ich sukcesy są możliwe dzięki systema-
tycznym treningom , oraz ogromnemu 
zaangażowani ich rodziców.
Dziękujemy właścicielom Firmy SOK-
-POL II Centrum Dystrybucji Soków 
i Napojów z Krakowa za zabezpieczenie 
napojów dla kadry, Panu Grzegorzowi 
Furgalińskiemu oraz właścicielom fir-
my transportowej i kierowcy.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
i sensei Kazimierzowi Skalniakowi 
kolejnego sukcesu - przed nami Mistrzo-
stwa Polski 20  marca 2013 roku - Łask.

WYNIKI: Białe pasy
kat.dziecko - dziewczynki  

I m - .Natalia Stach, II m. - Oliwia Tomsia,  
III m.- Barbara Goraj

kat. dziecko - chłopcy - 
I m. - Igor Soborski, III m. - Szymon Banyś

kat.młodzik -dziewczęta 
I m. - Karolina Pasek
kat.młodzik - chłopcy 
I m. Kornel Kozera,  

II m.- Bernard Orzechowski,  
III m.- Wojciech Zbieg
kat. kadet - chłopcy 
III m.- Karol Rogóż

WYNIKI: Kolorowe pasy
kat. dziecko „mieszana” 

I m. - Gabriel Wolnicki, II m.-Lena Pater
kat. młodzik dziewczęta 

I m.-Karolina  Szwagierczak
kat. młodzik dziewczęta 

I m.- Kinga Kowal  
(ze względu na liczną grupę zawodniczek  

2 kategorie młodzik - dziewczęta )
kat. młodzik chłopcy 

I m.-Grzegorz Furgaliński   
Kat. młodzik chłopcy 

I m.-Miłosz Milej 
(ze względu na liczna grupę zawodników  2 

kategorie młodzik - chłopcy )
kat. kadet dziewczęta 

II m.- Alicja Milej, III m.- Weronika Furman,   
III m.- Agata Juszczak

kat. kadet.chłopcy 
I m.-Mateusz Zoń,  

III m.- Norbert Szwagierczak
kat.junior starszy 

I m. - Patryk Papież
Po ładnej prezentacji na  podium nie 
stanęli  następujący zawodnicy: Kinga 
Skalniak. Hubert Kubik, Jakub Sobor-
ski, Szymon Sumera, Jakub Jurczyk, 
Patrycja Gut, Sylwester Szyler, Miłosz 
Ćmiel.

 v Jurajski Klub  
OYAMA Karate w Olkuszu

OLKUSZ

SPORT

Aby działania Rady Miejskiej były przejrzyste

III Mistrzostwach Polski Centralnej OYAMA Karate

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu radny Łukasz Kmita złożył interpelację, aby rejestrować przebieg sesji i udostępniać go 
w formie zapisu cyfrowego na stronie internetowej Urzędu Miasta. – Mieszkańcy powinni wiedzieć, jak głosują ich przedstawiciele m.in. 
w kwestii likwidacji szkół, podwyżki podatków czy innych ważnych uchwał – twierdzi radny Kmita.

Znakomicie spisali się karatecy z Jurajskiego Klubu OYAMA Karate w Olkuszu, przygotowani przez sensei K.Skalniaka 3 dan. 
Olkuszanie zdobyli 22 medale : 10 złotych, 5 srebrnych, 7 brązowych.

Reklamy
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„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  pogląda-
mi wyrażanymi na łamach Gwarka Olkuskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów oraz zmian ich ty-
tułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i  nie może być powielane oraz wykorzystywane  
w części lub całości bez jego zgody.

Z raportów Straży Miejskiej
27.02.2013 r. – rano do pracy przyszli pracownicy banku przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego. W przedsionku pod bankomatem 
zastali śpiącego człowieka. Wezwani na miejsce strażnicy miejscy rozpoznali w mężczyźnie znanego im z wielu podobnych 
interwencji 65-letniego bezdomnego. Pan ten w ten sposób spędza kolejną zimę

25.02.2013 r. – w godzinach południowych zaniepokojeni mieszkańcy wezwali Straż Miejską do bloku na Osiedlu 29 Listopada, 
gdzie do jednego z mieszkań dobijał się mężczyzna. Na miejscu okazało się, że upojony alkoholem 57-latek chciał trafić do 
znajomych lecz pomylił bloki. Gdy okazało się, że nie ma stałego miejsca zamieszkania o jego sytuacji powiadomiono rodzinę.

21.02.2013 r. – rano na skrzyżowaniu ulic Sławkowska i Mickiewicza niemal na oczach patrolu Straży Miejskiej miała miejsce 
kolizja dwóch pojazdów. W wyniku zderzenia ucierpiała kobieta kierująca jednym z nich. Strażnicy wezwali Pogotowie Ratunkowe 
i zabezpieczali miejsce zdarzenia.

20.02.2013 r. – po południu strażnicy miejscy patrolując Osiedle Młodych zwrócili uwagę na młodego człowieka, który nieru-
chomo siedział na ławce. Okazało się, że 27-latek jest bezdomny i nie ma się gdzie podziać. Ze względu na bardzo niekorzystne 
warunki atmosferyczne strażnicy umieścili go w ośrodku dla bezdomnych w Kluczach.

POLICJA
Bukowianin posiadał znaczną ilość narkotyków

 Olkuscy kryminalni zatrzymali 54 – letniego mieszkańca 
Bukowna, na posesji którego odnaleziono narkotyki. 
Wobec mężczyzny sąd zastosował tymczasowy areszt.
Olkuscy kryminalni zatrzymali mężczyznę 27 lutego br. W trakcie przeszu-
kania posesji, którą zamieszkiwał, w pomieszczeniu gospodarczym odnale-
ziono ukryte narkotyki. Policjanci zabezpieczyli około 3g kokainy, 63 tabletki 
ekstazy, około 120g amfetaminy, około 347g marihuany oraz kilkaset pa-
czek papierosów i kilkanaście kilogramów tytoniu bez polskich znaków skar-
bowych. Bukowianin trafił do aresztu olkuskiej komendy. Przedstawiono mu 
zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co najbliższe 10 lat może 
spędzić w więzieniu. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w 
postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
W tym samym dniu zatrzymano 22 - letniego mieszkańca Bukowna, który 
podejrzany jest o udzielanie oraz sprzedaż narkotyków. Mężczyzna ten usły-
szał łącznie dziesięć zarzutów.

Z dniem 1 kwietnia br. nastąpią zmiany cen biletów za przewóz osób i bagażu w lokalnym transporcie zbiorowym 
wykonywanych na podstawie umów zwartych przez Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu. 

Zmienią się ceny biletów zarówno jednorazowych jak i okresowych imiennych. W strefie miejskiej bilet normalny będzie kosztować 2 zł, ulgowy gminny oraz ustawowy zostanie ujednoli-
cony i będzie wynosić 1 zł. W 1 jednostce administracyjnej za normalny bilet będzie trzeba zapłacić 3 zł, za ulgowy gminny – 2 zł, za ulgowy ustawowy – 1,50 zł. W 2 jednostkach admin-
istracyjnych normalny – 3,60 zł, ulgowy gminny – 2,50 zł a ustawowy – 1,80 zł. W 3 jednostkach administracyjnych normalny – 4 zł, ulgowy gminny – 3 zł, ustawowy – 2 zł. Za przewóz 
zwierząt i bagażu (z wyłączeniem dużych psów) bilet będzie kosztował 2 zł, a za przewóz dużych psów – 3 zł.
Za miesięczny normalny w strefie miejskiej będzie trzeba zapłacić 60 zł, a nie jak dotychczas 70 zł, za ulgowy 30 zł (dotychczas 35 zł). W 1 jednostce normalny – 90 zł, ulgowy – 45 zł. 
W 2 jednostkach normalny – 110 zł, ulgowy – 55 zł. W 3 jednostkach normalny – 130 zł, ulgowy – 65 zł. Nie zmieni się cena biletu miesięcznego ulgowego w obwodzie 1 szkoły podsta-
wowej z wyłączeniem strefy miejskiej (25 zł). 
Od 1 kwietnia nie będzie już biletu jednodniowego na 2 jednostki administracyjne. W strefie miejskiej cena biletu jednodniowego pozostanie bez zmian (4 zł).  
Zgodnie z nowym cennikiem, pasażerowie nie będą mieć możliwości zakupu biletu semestralnego i rocznego, które zostaną zlikwidowane.
Co ważne, ceny biletów na liniach M i PS nie ulegną zmianie. Nadal za normalny bilet trzeba będzie zapłacić 1 zł, a za ulgowy ustawowy tylko 0,50 zł. Zatem pasażerowie korzystający 
z ulgi gminnej, np. uczniowie zapłacą 1 zł.

ZMIANA CEN BILETÓW OD 1 KWIETNIA

Więcej na www.zkgkm-olkusz.pl

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE
BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595
Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

1.   Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej,
      10 a z mediami oraz gotowym projektem bud., cena 122.000 PLN.
2.   Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie,
      11,36 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN.
3.   Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona
      w Olkuszu, 600 m2. pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN.
4.   Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie,
      7,8 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 99.000 PLN.
5.   Do sprzedania lokal w Krzeszowicach 420 m2,
      działka 32 a, pod hurtownię, produkcję, cena: 550.000 PLN.
6.   Do sprzedania ładnie wykończony dom w Krzeszowicach, 
      323 m2, cena 740.000 PLN.
7.   Do sprzedania ekologiczny dom w Trątnowicach, 170 m2, 
      położony na pięknie usytuowanej działce 14 a, cena 560.000 PLN.
8.   Do sprzedania dom w Nawojowej Górze, 180 m2, 
      zagospodarowany ogród, działka łącznie 19 a, cena 499.000 PLN.
9.   Do sprzedania dom w Balicach, 270 m2, cena 440.000 PLN.
10. Do wynajęcia dom w Ściejowicach, gm. Liszki 270 m2, 
      przystosowany pod działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, 
      dom spokojnej starości, cena 3800 PLN/m-c.
 

JESTEŚMY
SKUTECZNI

www.polnoc.pl

WYDARZENIA KULTURALNE
• 7.03. GODZ. 17.00 

dr Agnieszka Chłosta-Sikora  
„Dzień Kobiet w PRL” - wykład w ramach olkuskiego 
uniwersytetu trzeciego wieku

• 8.03. GODZ. 18.00 
Dzień Kobiet w świetlicy MOK w Troksie. 
 W programie: występ Sekcji Teatralnej MOK  
oraz karaoke.

• 8.03. GODZ. 19.00  
„baoBAB SESSION” animacje teatru cieni przygoto-
wane przez Grupę Glutaminian Sodu oraz afrykańskie 
rytmy w wykonaniu grupy bębniarskiej /Muzeum 
Afrykanistyczne, ul. Szpitalna 32/

• 9.03. GODZ. 19.00 
Artur Andrus - Koncert  
Kabaretowy „Myśliwiecka”

• 13.03. GODZ. 13.00 
Rozstrzygnięcie Konkursu „Lubię Olkusz”,  
Organizator: Wydział Promocji UMiG Olkusz, MOK, /
Sala Widowiskowa Mok/

• 13.03. GODZ. 18.00 
Spotkanie w Klubie Globtrotera 
Miłosz Kaleciński - „Podróż po Kaukazie - Dagestan, 
Czeczenia, Inguszetia, Osetia”

• 14.03. ORAZ 21.03. 
I Targi Edukacyjne pod Patronatem Burmistrza Miasta i 
Gminy Olkusz oraz Starosty Olkuskiego 
/Organizator Główny: Samorządowy Zespół Edukacji 
przy Współpracy: Wydziału Edukacji Starostwa Powia-
towego, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej I 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu/

• 14.03. GODZ. 10.00-13.00 
Konferencja Inaugurująca pt.  
„Wyzwania Współczesnej Edukacji” 
/MOK, ul. Szpitalna 32/

• 14.03. GODZ. 17.00 
Beata Dynowska - Dietetyk wg Medycyny  

Chińskiej „Profilaktyczne I Terapeutyczne  
Oddziaływanie Smaków” 
Wykład W Ramach Olkuskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

• 14.03. OK. GODZ. 18.30 
„Droga Krzyżowa” wg Ks. Jana Twardowskiego /
Stowarzyszenie „Zielone Światło”/

• 15.03. GODZ. 18.00 
Wystawa Fotografików Olkuskich 
/MOK, Ul. Szpitalna 32/

• 15.03. GODZ. 19.30 
Koncert Rapera Grubson-A

• 19.03. GODZ. 9.00 
Eliminacje Powiatowe 58. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Szkół Średnich

• 21.03. GODZ. 14.00-18.00 
I Targi Edukacyjne. Stoiska prezentujące ofertę eduka-
cyjną placówek oświatowych działających w powiecie 
olkuskim połączonez wykładem otwartym /MOK oraz 
Powiatowa I Miejska Biblioteka Publiczna W Olkusz Ul. 
F. Nullo 29/

• 21.03. GODZ. 17.00 
Dr Roman Dorczak. Wykład w ramach  
olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

• 22.03. 
Spektakle Teatralne w wykonaniu wrocławskiego 
Teatru Edukacji „Artenes” 
- Godz. 8.30, 10.00 - „ 
   Andersen W Trzech Odsłonach” 
- Godz. 11.40 - „Ten Obcy” 

• 23.03. GODZ. 19.00 
Noc Teatru

• 26.03. GODZ. 10.00 
Jarmark Wielkanocny /Rynek/

Informacje, Reklamy
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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

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

• SKUP • 
• SPRZEDAŻ •

ZAPRASZAMY!

ul. Mickiewicza 16
(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

SKLEP Z DUSZĄ

Reklamy


