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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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Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa gratis!
Zapraszamy do współpracy!

HURTOWNIA

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

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

Hurtownia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„ŁUKA”
dypl. mistrz  kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych

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

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

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

Łukasz Knapczyk
SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY

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

SElectronic
Centrum Diagnostyki Samochodów

Osobowych i Ciężarowych

Skoczeń
Sebastian

505 179 818

Naprawa Elektroniki Samochodowej

ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom

( 32 611 08 34
( 698 686 482

KREDYTY

KONSOLIDACYJNE

GARNITURY • MODA MĘSKAGARNITURY • MODA MĘSKA
GRAFGRAF

Przeróbki na miejscu. • Możliwość negocjacji cen.

Olkusz, ul. Jaśminowa 8
tel. 032 641 33 32; 0 605 220 250
pon. - sob 9.00 - 20.00

Ceny już od 299 zł

 garnitury  marynarki
 spodnie  płaszcze i kurtki

garniturki komunijnegarniturki komunijne

PASCALV E R N E T marcoFeretti
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KRAKÓW -> 94

HURT
DETAL

Serwis spalinowego sprzętu
ogrodniczego, leśnego i budowlanego

F.H.U. „BRATEX”
Marcin Bratek

NAPRAWY:
• pilarki • kosiarki • traktorki ogrodowe •

• wykaszarki itd • stopy wibracyjne •
• zagęszczarki gruntu • naprawa elektronarzędzi •

32-340 Wolbrom, ul. 20-stu Straconych 56
tel. 514 998 627          bratex@onet.com.pl

• NOWOCZESNE TECHNIKI GRZEWCZE
    /sprzedaż, montaż/
• ARTYKUŁY WOD-KAN
• WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

WOBUD
32-300 Olkusz, ul.Nullo 23/7

 tel/fax 32 754-26-22, tel.kom. 602-589-437
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POLITYKA Wieści z Sejmu RP

Komu zależy na modernizacji krajówki?

W spotkaniu uczestniczyło troje 
przedstawicieli Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (Pani 
Magdalena  Ślaga  oraz  Panowie 
Wojciech Wróbel i Krzysztof Łata). 
Obecny był  także przedstawiciel 
projektanta, Dyrektor Biura Posła 
Jacka Osucha  i  zarazem olkuski 
radny Łukasz Kmita, wiceburmistrz 
Marcin Pietraszewski, pracownicy 
Urzędu Miasta i nieliczni mieszkań-
cy. Czy nikt inny z lokalnych władz 
nie znalazł czasu, by zapoznać się 
z projektem modernizacji DK 94 
w Olkuszu? – pytanie to pozostaje 
retorycznym. 

Spotkanie z drogowcami i projek-
tantem przebudowy rozpoczęło się 
od prezentacji dokumentacji. Obej-
muje ona odcinek DK 94 od wjazdu 
do Kopalni Olkusz do skrzyżowania 
z ul. Króla Kazimierza Wielkiego 
i  Pakuska.  Trzeba  przyznać,  że 
projekt jest ambitny i z pewnością 
poprawi bezpieczeństwo zarówno 
kierowców pojazdów przejeżdża-
jących przez Olkusz jak i pieszych. 
Wg. zaprezentowanych materiałów 
wszystkie  skrzyżowania  DK  94 
z drogami podporządkowanymi na 
odcinku objętym przebudową zyska-
łyby sygnalizację świetlną skoor-
dynowaną na zasadzie tzw. „zielo-
nej fali”.  – „Światła” pojawiłyby 
się na skrzyżowaniu DK94 z ul. 

Gwarków/Kopalnianą, Kruszco-
wą i Spółdzielców oraz Wiejską 
i Słowackiego. Skrzyżowania z ul. 
Kościuszki, Rabsztyńską oraz 
20-stu straconych i Mickiewicza 
zostałoby gruntownie zmodernizo-
wane. Na projektowanym odcinku 
powstałyby także ekrany akustycz-
ne chroniące mieszkańców przez 
nadmiernym hałasem. Wyburzone 
zostałyby dotychczasowe przejścia 
podziemne w rejonie Hali Widowi-
skowo-Sportowej oraz w okolicy 
oś. Słowiki i I LO. W ich miejscu  
powstałyby całkowicie nowe przej-
ścia z pochylniami, które umożli-
wią bezproblemowe poruszanie 
się osobom niepełnosprawnym Na 
odcinku objętym modernizacją 
dopuszczalna prędkość zostałaby 
podniesiona do 60-70 km/h – mówił 
projektant. W imieniu posła Jacka 
Osucha, który tego dnia był na posie-
dzeniu  Sejmu, wątpliwości przed-
stawił szef biura parlamentarzysty. 
– Źle się stało, że w dokumentacji 
nie ujęto niestety budowy kładki 
przy ul. Cegielnianej/Szkolnej. 
Oznacza to, że po modernizacji 
przejście z którego codziennie 
korzysta setki mieszkańców os. 
Glinianki zostałoby zamknięte – 
zaznaczał asystent posła Osucha. 
Pytał on także o dokładną lokali-
zację ekranów akustycznych oraz 

zakres poszerzenia drogi w obrębie 
skrzyżowań. 

Jednak największym problemem 
jest  samo finansowanie  inwesty-
cji. Przedstawiciele krakowskiego 
oddziału GDDKiA poinformowali, 
że wniosek dotyczący przebudowy 
olkuskiego  odcinka  jest  złożony 
do centrali dyrekcji i tam czeka na 
przyznanie środków.  Środków, które 
nie są pewne. Przedstawiciel posła 
Jacka Osucha dopytywał więc m.in. 
o szczegółowe koszty inwestycji oraz 
możliwość realizacji zadania do 2015 
roku. Z  informacji przekazanych 
przez GDDKiA wynika, że szacun-
kowe koszty przedsięwzięcia wyno-
szą ok 67 mln zł. – Niezbędne jest 
podjęcie większych starań ze stro-
ny lokalnego samorządu mających 
na celu lobbowanie na szczeblu 
wojewódzkim oraz ministerialnym 
za modernizacją naszej krajówki – 
przekonywał asystent posła. 

Jak stwierdził w rozmowie z nami 
poseł  Jacek  Osuch,  dotychczas 
Ministerstwo Transportu, a wcze-
śniej Ministerstwo Infrastruktury, 
nie potrafiło udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi,  kiedy modernizacja 
zostanie przeprowadzona. 

BPJO

Kilkanaście dni temu w Urzędzie Miasta w Olkuszu odbyła 
się rozprawa administracyjna dotycząca przebudowy 
drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. Co ciekawe, o kluczowej 
dla miasta inwestycji dyskutowała garstka osób. Czy 
władzom nie zależy na przeprowadzeniu modernizacji 
olkuskiego odcinka krajówki?Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza do udziału w projekcie systemowym pn.  

„Aktywność moją szansą”  
w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia wśród 
osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Olkusz, w szczególności osób:
• niepełnosprawnych,
• w wieku powyżej 50 r. ż.  
• młodych do 24 r.ż., 
• długotrwale bezrobotnych 
• zamieszkałych na terenach wiejskich. 

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
• Staże,
• Szkolenia grupowe tj:

 - podstawy przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą,

 - kierowca i operator wózków jezdniowych z wymianą butli LPG
 - sprzedawca
 - spawacz TIG i MAG
 - księgowość małych i średnich firm 

• Szkolenia indywidualne  
• Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Informacje o projekcie  można uzyskać  
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu ul. Minkiewicza 2, pok. 24, 

tel/fax (32) 643 05 38 lub 643 43 48 w godzinach pracy urzędu.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Powiatowy serwis informacyjny

Walczymy o Sąd Rejonowy! W sprawie
wody i energii Sąd Rejonowy w Olkuszu zagrożony. W oparciu o nowe przepisy ustawy „Prawo 

o ustroju sądowym powszechnym”, od 1 stycznia 2013 likwidacji podlegać będą 
sądy o obsadzie mniejszej niż 15 sędziów. Dokładnie tylu sędziów liczy Sąd Rejono-
wy w Olkuszu. Sensowne wydaje się pytanie: a co, jeśli któryś z sędziów przejdzie 
w stan spoczynku lub przeniesie się do innej placówki?

Na kolejnym spotkaniu ze starostą 
Jerzym Kwaśniewskim oraz jego 
zastępcą Henrykiem Kiecą zebrali się 
w środę 14 marca 2012 w starostwie 
burmistrzowie i wójtowie gmin wcho-
dzących w skład powiatu olkuskiego.

Gdy więc pojawił się projekt przyłączenia do Sądu Rejonowego w Olkuszu Sądu Rejo-
nowego w Miechowie (7 sędziów) można było tej decyzji przyklasnąć. Z punktu widzenia 
zwykłego petenta sprawa nie wiązałaby się z żadnymi uciążliwościami. Nikt z Miechowa 
nie musiałby jeździć do Olkusza. I tyle. Zmniejszenie rangi olkuskiego sądu byłoby mar-
notrawstwem. W budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości wydano ogromne sumy, dzięki 
którym budynek olkuskiego sądu przeszedł w ostatnich latach metamorfozę; rozbudowany 
i kompleksowo odremontowany, zamienił się w nowoczesną instytucję z wieloma nowymi 
salami przystosowanymi do orzecznictwa. Tym większym zaskoczeniem okazała się decyzja 
przyłączenia Sądu Rejonowego w Miechowie do Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście. 
Krakowski sąd jest ogromną instytucją, liczącą 80 etatów sędziowskich; przyłączenie do 
niego placówki miechowskiej zamiast usprawnić działanie, może je utrudnić. Przyznał 
to zresztą krakowski sędzia Waldemar Żurek, który komentując obłożenie pracą Sądu 
Rejonowego Kraków Śródmieście, mówił: „Dołożenie dodatkowych jednostek zamiast 
ułatwić pracę, utrudni ją. Dlatego już teraz dzielimy wydziały na mniejsze jednostki” 
(„Dziennik Polski”, 18.02. 2012). Znamienne, że przeciwko pomysłowi łączenia małych 
sądów z dużymi wypowiadali się także szefowie Ministerstwa Sprawiedliwości: „Nie ma 
sensu łączyć małych sądów z takimi, które i tak mają kilkadziesiąt etatów, np. Sokółki z Bia-
łymstokiem, który i tak jest dużym sądem. To mija się z celem (...). Niebawem musielibyśmy 
dzielić sądy większe na małe, a nie o to w całej reformie chodzi” („Rzeczpospolita”, 20. 
02. 2012 r.). Wiadomo, że obecna sytuacja zaistniała z racji niezadowolenia mieszkańców 
Miechowa, którym z tzw. dwojga złego wizja „podlegania” Olkuszowi zdała się wizją mniej 
atrakcyjną od podlegania Krakowowi. Być może brakuje informacji, wyjaśnienia pewnych 
spraw. Z drugiej strony można to porównywać z sytuacją, gdy do Chrzanowa przeniesiono 
z Olkusza Wydział Pracy. Olkusz jest niezadowolony z takiego obrotu spraw, z „podlegania" 
Chrzanowowi, i domaga się powrotu Wydziału Pracy do Sądu Rejonowego w Olkuszu. Tyle 
tylko, że przeniesienie Wydziału Pracy dotknęło nas rzeczywiście, a dodatkowo dotyczy 
to jednej z najsłabszych grup społecznych: ludzi zagrożonych utratą pracy, którzy teraz dla 
załatwiania swoich spraw zmuszeni są udawać się do sąsiedniego powiatu. Przypomnijmy, 
że próbowano już wyprowadzić z Olkusza: Inspektorat Sanitarny, Inspektorat Budowlany, 
Komisję ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności...
Nie tak dawno wybuchła ogólnopolska dyskusja nad pytaniem, czy na tzw. prowincji 

pozostaną jeszcze jakieś struktury państwowe, czy też wszystkie zostaną przeniesione do 
kilku centrów administracyjnych albo w ogóle do Warszawy. Przecież nic się nie opłaca, do 
wszystkiego trzeba dokładać. Likwiduje się biblioteki, szkoły, odziały pocztowe, połączenia 
kolejowe i autobusowe. Pamiętna była sytuacja z miastem Police (Zachodniopomorskie), 
gdzie władze wszczęły ogólnopolski protest wobec likwidacji tamtejszej poczty, ostatniego 
dowodu zainteresowania Państwa tym obszarem. Smaczku sprawie dodawał fakt, że tuż 
obok, za granicą, w miasteczku podobnej wielkości, co Police, nie zlikwidowano żadnych 

niemieckich  instytucji 
państwowych.  W  kon-
tekście takich decyzji, jak 
likwidacja sądów, można 
się  poważnie  zastano-
wić, czy czasem nie jest 
to  wstęp  do  likwidacji 
samych powiatów. Zna-
mienne, że w ślad decyzji 
o oszczędnym państwie 
„na  prowincji"  nie  idą 
oszczędności w ministerstwach czy urzędach centralnych.
Likwidacja powiatów, to nie są czcze obawy, bo zagrożenie zaczęto dostrzegać już kilka 

lat temu, a pierwszy protest w tej sprawie Rada Powiatu w Olkuszu wystosowała w czerwcu 
2010 roku, gdy wprowadzono zmiany granic obszarów NUTS (nomenklatura jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych). W nowym rozporządzeniu przyłączono Powiat 
Olkuski do tzw. subregionu Małopolski Zachodniej ze stolicą w Chrzanowie i częściowo 
w Oświęcimiu. W piśmie Rady Powiatu napisano wtedy: „Dostrzegamy niebezpieczne 
próby wprowadzenia, pod pretekstem podziału Polski na obszary statystyczne NUTS-3, 
pozaustrojowych struktur polityczno-administracyjnych, przejmujących dotychczasowe 
uprawnienia instytucji powiatowych. (...) wymogi NUTS-3 mają uzasadniać potrzebę 
tworzenia supersktruktury ze stolicą w Chrzanowie, i częściowo w Oświęcimiu, które 
skupiają najważniejsze instytucje tworzące powiat: urzędy, sądy, inspekcje - ogołacając 
z nich Olkusz i tym samym marginalizują funkcję powiatu olkuskiego. Mieszkańcy roz-
ległego powiatu olkuskiego, znacznie większego od chrzanowskiego i oświęcimskiego, 
dodatkowo rozbudowanego w kierunku północnym i wschodnim z niepokojem patrzą na 
proces likwidacji ważnych dla obywateli instytucji”. W kontekście tych słów - przypo-
mnijmy: z 2010 roku - zagrożenie likwidacją Sądu Rejonowego w Olkuszu wygląda na 
logiczny ciąg wydarzeń.
23 lutego w Wolbromiu, podczas uroczystego otwarcia biura poselskiego Lidii Gądek, 

gościł minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Korzystając z okazji, wręczono ministrowi 
pismo, sygnowane przez Starostę Jerzego Antoniego Kwaśniewskiego oraz wszystkich 
burmistrzów i wójtów z naszego powiatu, z protestem wobec decyzji przyłączenia Sądu 
Rejonowego w Miechowie do Sądu Rejonowego w Krakowie. Miejmy nadzieję, że minister 
Gowin i jego urzędnicy powrócą do pierwotnej wersji rozporządzenia ministra i przyłączą 
Sąd Rejonowy w Miechowie do Sądu Rejonowego w Olkuszu.

Olgerd Dziechciarz

Tematami  roboczej  narady  były  dwie  sprawy. 
Pierwsza dotyczyła wspólnego przetargu na dostawę 
energii elektrycznej, a druga - zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców powiatu olkuskiego. W przypadku ener-
gii elektrycznej uczestnicy narady ustalili, że należy 
przeprowadzić audyt zużycia prądu w poszczególnych 
urzędach oraz w podległych im jednostkach. Osobą 
odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu, a potem 
za przygotowanie procedury przetargowej mającej na 
celu wyłonienie dostawcy prądu, został Henryk Kaliś. 
Jest on specjalistą w tej dziedzinie, pełni także funkcję 
pełnomocnika zarządu Zakładów Górniczo-Hutni-
czych Bolesław ds. zarządzania energią.
Drugi tematem, nad którym dyskutowano, było 

zaopatrzenie mieszkańców naszego powiatu w wodę. 
Włodarze powiatu i gmin, dostrzegając problem, który 
może wyniknąć w związku z prywatyzacją ZGH 
Bolesław, postanowili zająć się tą sprawą. Przypomnij-
my, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. 
z o.o. w Olkuszu, które jest głównym dostarczycielem 
wody dla gospodarstw domowych i przemysłu gmin: 
Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, bazuje właśnie 
na wodzie z odwodnienia kopalni. To zabezpiecza 
94 % potrzeb mieszkańców. Pozostałą ilość wody 
uzupełnia 11 ujęć lokalnych.
Dyskutowano różne warianty na wypadek kło-

potów z wodą pochodzącą z kopalni. Padały różne 
propozycje, m.in.: zwiększenia  ilości  lokalnych 
studni głębinowych czy podłączenia się do systemu 
z Wolbromia. Starosta Kwaśniewski i wraz z gośćmi 
ustalił, że po 20 marca br. zbierze się zespół ds. 
zaopatrzenia w wodę powiatu olkuskiego.

(GPT)
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Pomysł  o  tyle  rozsądny, 
biorąc pod uwagę świeckość 
państwa,  co kontrowersyjny, 
zważywszy że 90% obywateli 
to katolicy. Jednak nie zapo-
minajmy,  że w  całej  aferze 
nie tylko o Katolików chodzi, 
chociaż to Kościół Katolicki 
przejmował  lwią część  środ-
ków z funduszu, pozostają też 
Prawosławni  czy  Żydzi  dla 
których  pieniądze  od  Pań-
stwa  są  głównym „źródłem 
dochodu”.
Katoliccy politycy zarzucają 

rządowi, że próbuje wywołać 
wojnę religijną swoimi pomy-
słami, co ciekawsze hierarcho-
wie kościelni do całej sprawy 
podchodzą  dość  spokojnie 
i w przeciwieństwie do swo-
ich  „owieczek”  nie  rzucają 
kamieniami. Pieniądze zawsze 
były kością niezgody między 
Państwem,  a Kościołem. Od 
zawsze  jedni  brali  za  dużo, 
a  inni otrzymywali  za mało. 
Wiadomo Kościół,  nie  tylko 
Katolicki,  powiedzmy  kler 
wszelkiego  rodzaju  -  samą 
wiarą nie wyżyje, zwłaszcza, 
gdy  jesień  życia  odbierze 
siły duchownym, którzy bez 
emerytury wiedli  by  nader 
marny  żywot.  Dlatego  też 
ubezpieczenie społeczne jest 
potrzebne dla zabezpieczenia 
starości i ochrony zdrowia – 
zresztą jak każdemu. Sprzeciw 

wzbudza w wielu  fakt,  że  to 
ubezpieczenie  pokrywane 
jest  z  kieszeni  nas  wszyst-
kich,  obywateli  katolickich, 
prawosławnych, żydowskich, 
muzułmańskich, a także ate-
istów  i wyznawców  innych 
obrządków. Frakcje lewicowe 
od dawna postulowały o takie 
rozwiązania jednak na wojnę 
z  religią dotąd nikt nie miał 
odwagi się zdecydować.
Wydaje  się  logicznym 

pomysł,  aby  wierni  sami 
zatroszczyli się o byt swoich 
pasterzy. Jednak wątpliwości 
budzi fakt, czy za  jakiś czas 
nie  okaże  się,  że  ten,  który 
nie płaci na kościół (z różnych 
względów) nie okaże się zwy-
kłym grzesznikiem, w końcu 
już  teraz  grzeszy  ten,  który 
nie da na  tackę w niedzielę, 
a  co  będzie  się  działo  jeśli 
od tych złotówek z podatków 
będzie zależał byt duchowień-
stwa? Szacuje się, że odpis na 
Kościół  zrobi ok. 20% wier-
nych i te pieniądze pokryją się 
z  tymi  jakie  obecnie  otrzy-
muje Kościół z Funduszu być 
może hierarchowie liczą jed-
nak,  że  co najmniej  połowa 
deklarujących wiarę katolicką 
wspomoże finansowo (w więk-
szym  stopniu  niż  w  czasie 
niedzielnej mszy)  Instytucje 
duchowe  i  dlatego  niezbyt 
gorliwie  bronią  dotychcza-

sowego  układu.  Być  może 
księgowi w sutannach nie do 
końca  jeszcze oszacowali  co 
bardziej  będzie  się  opłacało 
stąd ta powściągliwość?
Powszechnie wiadomo,  że 

jeśli  nie wiesz  o  co  chodzi 
zawsze  chodzi  o  pieniądze. 
Smuci  fakt,  że  nawet w  tak 
ważnej  i  podniosłej  kwestii 
jaką  jest  wiara  –  „mamo-
na”  wywołuje  tyle  emocji. 
Że  nawet  duchowni  którzy 
powinni  być  ponad  spra-
wy przyziemne,  na  każdym 
kroku  swoim  słowem  czy 
zachowaniem  podkreślają 
ważność spraw materialnych, 
niekiedy odnosi się wrażenie, 
że ważniejsze  jest mieć  niż 
być. Kościół  to  ludzie  – nie 
budynki,  ławki,  ogrzewanie, 
okazałe plebanie, czy pałace 
biskupie. Czy Bóg wymaga 
od swoich wiernych pozłaca-
nych ołtarzy, czy może raczej 
dobroci  i miłosierdzia – naj-
ważniejszym ołtarzem Boga 
jest serce każdego wiernego. 
Szkoda że w pogoni za sławą, 
karierą  i  pieniądzem nawet 
wiara sprowadza się do tego, 
która  parafia  ma  większe 
bogactwa materialne  i  który 
ksiądz potrafi więcej wyegze-
kwować od swoich wiernych.

FELIETON

KRUCJATA TUSKA
Wielu katolickich rezydentów gmachu przy Wiejskiej w Warszawie oburza 

pomysł premiera likwidacji funduszu kościelnego. Premier proponuje też, 
aby osoby duchowne przejęły od Państwa obowiązek opłacenia za nich 
składek ubezpieczeniowych, finansowanie kościołów i związków wyzna-
niowych mieli by wziąć na siebie wierni poprzez przekazywanie ułamka 
procenta  swoich podatków na ten właśnie cel. 

Roman Piaśnik po ukończeniu 
Akademii Górniczo – Hutniczej 
w Krakowie przez ponad trzy-
dzieści  lat pełnił  funkcje kie-
rownicze w Olkuskiej Fabry-
ce  Naczyń  Emaliowanych 
i Olkuskim Przedsiębiorstwie 
Budowlanym. Od 1999 roku jest 
Dyrektorem Wydziału Komu-
nikacji  i Transportu w Staro-
stwie Powiatowym w Olkuszu. 
W ostatnich wyborach  samo-
rządowych dostał  się do Rady 
Miejskiej w Olkuszu,  a kilka 
miesięcy później  został wice-
przewodniczącym Rady.
Lewica  stoi  przed  trudnym 

zadaniem. Nowy szef olkuskich 
gminnych struktur wyzwań się 
nie  boi    i  uważa,  że  przede 
wszystkim należy  intensywnie 
promować  idee lewicowe, prze-
kładając je na konkretne działa-

nia... - Chodzi o to, by w nasze 
plany rozwoju miasta i regionu 
angażować mieszkańców. To 
najlepszy sposób na udowodnie-
nie, że zależy nam na zdobyciu 
zaufania jak największej liczby 
osób w każdym wieku. Należy 
wypracować sposób dotarcia 
do olkuskiej opinii społecznej 
z programem partii zognisko-
wanym na naszych lokalnych 
potrzebach.  Ludzie oczekują 
widocznych i namacalnych 
zmian w ich otoczeniu, a nie 
deklaracji i obietnic. Jednym 
z naszych głównych zadań 
powinno być przeciwdziałanie 
bezrobociu. Z danych Powia-
towego Urzędu Pracy wynika, 
że na koniec lutego w powiecie 
olkuskim bez pracy pozostają 
7654 osoby. Nie może być tak, że 
bezrobocie wynosi 15,8 procent 

– mówi Roman Piaśnik.
  Na  kolejnym  posiedzeniu 

Rady Gminnej SLD, zostanie 
wybrany wiceprzewodniczący 
oraz członkowie zarządu. Wtedy 
przyjdzie czas na ustalenie kon-
kretnego planu działania.

OLKUSZ

Olkuska lewica ma nowe władze
3 marca br. wybrano nowe władze Rady Miejsko-Gminnej Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej w Olkuszu. Przewodniczącym został Roman Piaśnik, a sekre-
tarzem Dawid Przybylski. Nowy przewodniczący zakłada, że z odpowiednim 
programem – ukierunkowanym na lokalne działania, olkuska lewica będzie miała 
ogromne szanse na wysoki wynik w następnych wyborach samorządowych.

JUŻ OD 80 ZŁ BRUTTO!!
MODUŁY REKLAMOWE

oprac. Izabela Szatyn 
email: go_izabelaszatyn@op.pl

Uregulowanie przez byłych 
małżonków sprawy spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do 
lokalu jest bardzo ważne. Spół-
dzielnia w przypadku bezczyn-
ności może  podjąć  uchwałę 
o wygaśnięciu spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu. 
Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 
cytowanej wyżej ustawy „jeże-
li małżonkowie nie dokonają 
powyższych czynności  spół-
dzielnia wyznaczy  im w tym 
celu  dodatkowy  termin,  nie 
krótszy niż 6 miesięcy, uprze-
dzając o skutkach, jakie może 
spowodować jego niezachowa-
nie. Po bezskutecznym upływie 
tego terminu spółdzielnia może 
podjąć uchwałę o wygaśnięciu 
spółdzielczego  lokatorskiego 
prawa  do  lokalu”.  Podjęcie 
takiej  uchwały  jest  fakulta-
tywne i nie jest obowiązkiem 
spółdzielni. W przypadku pod-
jęcia uchwały o wygaśnięciu 
prawa do lokalu, każdy z mał-
żonków może wnieść pozew 
do sądu o uchylenie uchwały 
o wygaśnięciu prawa do loka-

lu. Roszczenia o przyjęcie do 
spółdzielni i zawarcie umowy 
o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do  loka-
lu mieszkalnego, w wypadku 
wygaśnięcia  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego w następstwie 
niedokonania czynności przez 
byłych małżonków, przysługu-
ją dzieciom  i  innym osobom 
bliskim.
Wniosek o podział spółdziel-

czego lokatorskiego prawa do 
lokalu  składa  się  w  dwóch 
egzemplarzach do  sądu  rejo-
nowego - wydziału cywilnego, 
w okręgu, w którym mieszka 
małżonek  składający pozew. 
Wniosek taki musi być opłaco-
ny opłatą w wysokości 1000 zł. 
W  przypadku  niemożno-

ści  dokonania  takiej  opłaty, 
do  wniosku  należy  załą-
czyć  wniosek  o  zwolnienie 
z kosztów sądowych z uwagi 
na  to,  iż nie  jest  się w stanie 
ich  ponieść  bez  uszczerbku 
utrzymania koniecznego dla 
siebie  i  rodziny. Do wniosku 

o zwolnienie należy dołączyć 
także oświadczenie na urzędo-
wym formularzu, obejmujące 
szczegółowe dane 
o stanie rodzinnym, majątku, 

dochodach  i  źródłach utrzy-
mania osoby ubiegającej  się 
o zwolnienie od kosztów. 
Zniesienie przez sąd wspól-

ności  spółdzielczego  lokator-
skiego prawa do lokalu miesz-
kalnego polega na tym, że sąd 
przyznaje  to prawo  jednemu 
z byłych małżonków,  zaś na 
rzecz drugiego może nakazać 
stosowną spłatę.
Były małżonek  niebędący 

członkiem spółdzielni, które-
mu przypadło prawo do loka-
lu, powinien złożyć deklara-
cję  członkowską w  terminie 
3 miesięcy od dnia, w którym 
przypadło mu to prawo, zgod-
nie z umową małżonków  lub 
na podstawie orzeczenia sądu. 
Byłemu małżonkowi przysłu-
guje  roszczenie  o  przyjęcie 
w poczet członków spółdzielni.

PORADY PRAWNE 

PODZIAŁ SPÓŁDZIELCZEGO 
LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU
Po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa powstaje obowiązek podziału 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdyż prawo może 
przysługiwać tylko jednej osobie lub małżeństwu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 119, poz. 1116 z późn. zm) po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po 
unieważnieniu małżeństwa, w terminie jednego roku byli małżonkowie powinni 
zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępo-
wania sądowego o podział tego prawa.

Autor publikacji, co tydzień z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu udziela 
bezpłatnych konsultacji prawnych.  

Rafał Czeladzki

NOWE WŁADZE SLD W POWIECIE 
W dniu 17.03.2012 r. odbył się Zjazd Powiatowy Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
z gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław i Wolbrom wybrali 
władze powiatowe partii. Dotychczasowy przewodniczący Rady 
Powiatowej SLD Janusz Dudkiewicz został stosunkiem głosów 
80 do 4 wybrany na kolejną czteroletnią kadencje. 

Sylwetkę Pana  Janusza Dudkiewicza nie ma co przybliżać,  jest  osobą 
znaną, cenioną nie tylko w swoim środowisku, pełnił najważniejsze funkcje 
w mieście, dwukrotnie był burmistrzem miasta, był radnym powiatowym, 
jest radnym miejskim, uczestniczył i uczestniczy w różnych  komisjach. Do 
tych informacji należy dodać tylko, że ukończył studia wyższe z administracji 
publicznej i uzyskał tytuł magistra. Sekretarzem została Wioletta Nawara, 
wybrano 19 członków Rady Powiatowej.
 Na zjeździe byli zaproszeni goście, europosłanka Joanna Senyszyn, sekretarz 
Rady Wojewódzkiej SLD Grzegorz Gondek oraz przewodnicząca Forum 
Równych Szans i Praw Kobiet Irena Czerkas.            Br.Cz.
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DOMY
Z  BALI

Józef Chowaniec • Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:

• Deska elewacyjna
• Podłogi
• Deska tarasowa
• Listwy wykończeniowe
• Schody
• Parapety
• Okna 
• Drzwi wewnętrzne 
   i zewnętrzne
• Altanki

• Place zabaw
• Meble ogrodowe
• Huśtawki
• Budy 
• Balustrady
• Ocieplenie STEICO FLEX 
• Łóżka
• Kołyski

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż

e-mail: biuro@malorzdomy.eu
www.malorzdomy.pl

KONTAKT:
Właściciel  firmy:

Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:

Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,

sobota 9.00 – 14.00

Bezpieczeństwo i Zaufanie

W związku z przeniesieniem Poradni Specjalistycznych na ul. Króla Kazimierza Wielkiego 
60 Nowy Szpital w Olkuszu udostępnia Państwu informacje związane z funkcjonowaniem 
poradni oraz numery telefonów, pod którymi można się zarejestrować.

Jednocześnie informujemy, że w Poradniach Ginekologiczno-Położniczej oraz Laryngologicznej pacjenci 
przyjmowani są na bieżąco. Natomiast w Poradniach Okulistycznej i Diabetologicznej prowadzona jest lista 
oczekujących.
Jesteśmy w pełni przekonani, że zmiana miejsca udzielania świadczeń w ramach ww. poradni wpłynie 
na polepszenie jakości naszych usług medycznych. Mamy również nadzieję, że to przedsięwzięcie ułatwi 
pacjentom dostęp do lekarzy specjalistów.
Przepraszamy również za uniedogodnienia związane z przeprowadzką, które miały miejsce w pierwszych 
dniach funkcjonowania poradni w nowym miejscu 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
PRZENIESIONE NA UL. K.K. WIELKIEGO

lp. nazwa poradni 
specjalistycznej

Numer 
gabinetu

czas pracy (dni i godziny)
Nr tel. do 
rejestracjiponiedziałek wtorek środa czwartek piątek

od     do od     do od     do od     do od     do

 1. Poradnia 
Diabetologiczna

II Piętro
Lekarze 207 7.00-14.35 7.00-14.35 11.20 -14.35

15.00-20.00 7.00-14.35 7.00-14.35 032/643 11 03

2. 
Poradnia 

Ginekologiczno- 
Położnicza

I Piętro
Lekarze 101, 103

Położna 102
7:00-18:00 7.00-18:00 7:00-18.35 7:00-15:00 7:00-15:00 032/643-06-06

3. Poradnia 
Okulistyczna

II Piętro
Lekarze 206 7.00-19.35 7.00-19.35 7.00-19.35 7.00-19.35 7.00-14.35 032/643-12-38

4. Poradnia 
Laryngologiczna

II Piętro
Lekarze 201

zabiegowy 202
7.00-14.35 12.00-19.00 7.00-14.35 8.00-14.00   032/643-12-38
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Ciepłych, pełnych radosnej nadziei 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

a także kolorowych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą

życzy
ALBA MPO Sp. z o.o.

Pierwsze  kroki  zmierzające 
do usunięcia TV Trwam i Radio 
Maryja z przestrzeni medialnej 
Polski koalicja rządowa podję-
ła  jeszcze w roku 2010, kiedy 
to Marszałek Sejmu Bronisław 
Komorowski pełniący obowiąz-
ki Prezydenta RP, niedługo po 
katastrofie smoleńskiej powo-
łał nowy skład Krajowej Rady 
Radiofonii  i Telewizji na czele 
z  przew.  Janem  Dworakiem. 
Pierwszą decyzją nowej rady było 
wprowadzenie monitoringu RM, 
był on próbą wywarcia presji na 
„niepokorną”  rozgłośnię  (na 
podstawie takiego monitoringu 
można m.in. odebrać koncesję 

nadawczą). Wcześniej, bo nie-
długo po objęciu rządów przez 
Premiera Donalda Tuska w roku 
2007, rząd odebrał przyznane już 
dofinansowanie rozwoju nowo-
czesnych  technologii w Wyż-
szej Szkole Kultury Społecznej 
i Medialnej oraz środki na rozwój 
Geotermii Toruńskiej - inwestycji 
realizowanych przez Fundację 
Lux Veritatis, która prowadzi 
również RM i TV Trwam. 
Decyzję  o  nieprzyznaniu 

koncesji na multipleks dla TV 
Trwam KRRiT tłumaczy tym, 
że  jest  to nadawca za biedny, 
aby wywiązać się z zobowią-
zań związanych z posiadaniem 
miejsca na multipleksie. Jednak 
po upublicznieniu finansów TV 
Trwam, okazało się, że dyspo-
nuje ona środkami gwarantują-
cymi płynny rozwój nadawcy 
multipleksowego  i  co ważne, 
są  one wielokrotnie większe 
od środków, które mają do dys-
pozycji niektórzy z nadawców, 
którym już przyznano konce-
sje. Kontrowersje powoduje też 
fakt,  że  rada przyznała  kon-
cesje  wyłącznie  nadawcom 
związanym ze  środowiskami 

liberalnymi,  bezkrytycznymi 
w stosunku do obecnego rządu.
  Postępowanie KRRiT  spo-

tkało  się  z  powszechną kry-
tyką wielu grup  społecznych. 
Negatywną opinię o działal-
ności KRRiT wyraziły liczne 
instytucje i organizacje z kraju 
i z zagranicy. Na ulicach miast 
odbyło  się do  tej pory kilka-
dziesiąt marszów  sprzeciwu 
potępiających decyzję KRRiT 
jako godzącą w podstawowe 
prawa obywatelskie zagwaran-
towane w konstytucji, w  tym 
w  prawo  do wolności  słowa 
i wyznania. Jednak prorządo-
we media, mające monopol na 
przekaz informacji w naszym 
kraju,  nabrały  wody  w  usta 
starając  się  przemilczeć  lub 
umniejszyć ten protest. Mimo 
to nie wszyscy Polacy bezkry-
tycznie wierzą w zmanipulo-
wane informacje przekazywane 
każdego dnia za pośrednictwem 
domowych szklano-elektrycz-
nych ołtarzyków, dzięki którym 
liberalne media próbują nam 
wmówić m.in. to, że mieszka-
my na zielonej wyspie rozwoju 
i dobrobytu.

W ostatnich tygodniach rów-
nież  liczne  samorządy miast 
i gmin czynnie zaangażowały 
się w protest przeciw niespra-
wiedliwemu rozdziałowi kon-
cesji, wystosowując w tej spra-
wie otwarte  listy  do KRRiT 
oraz Premiera Donalda Tuska. 
 Czy również olkuscy samo-

rządowcy zabiorą głos w spra-
wie  afery  multipleksowej? 
–  o  wypowiedź  poprosiłem 
olkuskiego radnego Beniamina 
Macieja Bujasa z koła radnych 
PiS, współorganizatora  spo-
tkania  z ministrem Andrze-
jem Dudą i red. inż. Witoldem 
Michałowskim w Olkuszu:

Nie należę do grona sta-
łych widzów i słuchaczy TV 
„Trwam” i „Radia Mary-
ja”, mimo to staję w obronie 
powyższych mediów i chcę 
stanowczo zaprotestować prze-
ciwko ograniczaniu w naszym 
kraju wolności słowa.

Aż trudno zrozumieć 
odmowną decyzję Krajo-
wej Rady Radiofonii i Tele-
wizji przyznania koncesji 
nadawania na multipleksie 
dla  TV „Trwam”, która jest 

już z nami dziewięć lat, a jej 
wiarygodność finansowa 
nigdy nie budziła wątpliwo-
ści. Trudno także zrozumieć 
dlaczego KRRiT, wybierana 
przez polskie władze, elimi-
nuje w ten sposób z dalszego 
rozwoju telewizję niosącą za 
sobą wyższe wartości: kulturo-
we, religijne, historyczne oraz 
tradycję narodową i dlaczego 
jednocześnie wspiera telewizje 
komercyjne o niskim przesła-
niu intelektualnym i skrom-
nym kapitale.  

Jestem przekonany, że na 
najbliższej sesji rady miej-
skiej, wspólnie z radnymi 
wszystkich klubów, podej-
miemy rezolucję poparcia dla 
przyznania koncesji nadawa-
nia w pakiecie cyfrowym TV 
„Trwam” oraz manifestacyj-
nie wyrazimy swój protest 
przeciwko ograniczaniu wol-
ności wypowiedzi i dyskry-
minowaniu w Polsce mediów, 
które krytycznie oceniają 
poczynania obecnej władzy.

Osobiście cenię sobie to, że 
osoba, będąca twórcą znanej 
telewizji i bardzo popularnej 

rozgłośni  radiowej w kraju 
i zagranicą pochodzi z Olku-
sza. Mam nadzieję, że w nie-
dalekiej przyszłości ziemia 
olkuska da wyraz własnej 
wdzięczności za dokonania 
w zakresie ochrony dziedzic-
twa narodowego i szerzenia 
wartości religijnych, dzięku-
jąc honorowo Ojcu Dyrekto-
rowi Tadeuszowi Rydzyko-
wi  -  podsumował   Beniamin 
Maciej Bujas.   
Można mieć różne opinie na 

temat  treści  programów emi-
towanych  przez TV Trwam. 
Wiele osób, spośród tych, które 
nie  zgadzają  się w kwestiach 
wiary, czy światopoglądu pre-
zentowanego przez TV Trwam, 
równocześnie stanowczo sprze-
ciwia  się  dyskryminowaniu 
tego nadawcy. Dlaczego? Dla-
tego,  że  jeśli  dziś  zabronią 
mówić  im,  to  jutro  zabronią 
Tobie, drogi Czytelniku. 

FELIETON

CZY OLKUSZ POMOŻE TV TRWAM?
Już ponad dwa miliony podpisów wsparło ogólnopolski protest przeciw nieprzyznaniu miejsca na multipleksie dla TV Trwam. Multipleks 

to pakiet programów telewizyjnych, radiowych i dodatkowych usług transmitowanych cyfrowo do odbiorcy w jednym kanale częstotliwości. 
W przeciwieństwie do telewizji kablowej (comiesięczne opłaty) oraz satelitarnej (dodatkowe koszty dekoderów i sprzętu oraz częste problemy 
z brakiem odpowiedniego usytuowania budynku), multipleks daje bardzo dobrej jakości obraz na ekranach naszych telewizorów bez koniecz-
ności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych opłat przez telewidza.

Robert Rusinek

TOM-MAJ

Wyjazd  zorganizowany  był 
przez kilku posłów PiS. Olkuski 
parlamentarzysta  Jacek Osuch 
wsparł wyjazd przedstawicieli 
FM PiS ze Srebrnego Grodu.  – 
Główną ideą, jaka nam przy-
świecała, była chęć wyrażenia 
poparcia dla Narodu Węgier-
skiego. Podjęte na Węgrzech 
liczne reformy m.in. opodatko-
wanie banków nie podobają się 
Unii Europejskiej, która chcia-
łaby narzucić Węgrom swoją 
politykę. Nam jako młodym 
ludziom nie podoba się to, że 
UE grozi premierowi Orbano-

wi, iż jeśli nie podporządkuje 
się sugestiom Brukseli, jego 
kraj straci środku europej-
skiej. Dziś Węgrom odbierana 
jest suwerenność, niebawem 
podobny los może spotkać Pol-
skę. Dlatego chcieliśmy zama-
nifestować swoje poparcie dla 
Narodu Węgierskiego – mówił 
Łukasz Kmita,  jeden z uczest-
ników wyjazdu do Budapesztu.  
Jak opowiadają młodzi przed-

stawiciele PiS, liczne grono Pola-
ków było witane w Budapeszcie 
z wielkimi honorami. – Podczas 
marszu widać było setki bia-

ło-czerwonych transparentów 
i flag. Węgrzy którzy stali 
wzdłuż ulic oklaskiwali nas ze 
łzami w oczach, podchodzili do 
nas witając się z nami i wołali 
„dziękujemy”. Widać było, że 
są wdzięczni za udzielone im 
wsparcie –  podkreślają uczest-
nicy wyjazdu. 
Wg.  danych  podawanych 

w węgierskich mediach, do Buda-
pesztu 15 marca przyjechało kil-
ka tysięcy Polaków. 

OLKUSZ

„NIE” DLA UTRATY SUWERENNOŚCI
Pięcioro przedstawicieli Forum Młodych PiS z Olkusza uczestniczyło 

w wyjeździe upamiętniającym obchody Narodowego Święta Węgier.  
15 marca w Budapeszcie odbyła się wielka manifestacja, w której udział 
wzięli młodzi olkuszanie.
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32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 032/643 03 13

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

INFORMUJEMY
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej
w Olkuszu przy ul. Krakowskie Przedmieście  14, 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania
że w związku z nowo planowaną nadbudową w 2012 r. 

będą do sprzedaży trzy nowe lokale mieszkalne:
dwa o pow. 58m2, jedno o pow. 69m2.

Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu 
pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji. Zainteresowanych i chętnych 

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

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

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

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

1% dla
KAZIMIERZA

CURYŁO

1%
Apel o przekazanie 1% podatku na rehabilitację  

i zakup protezy dla Kazimierza Curyło.
Strata nogi jest ogromnym ciosem dla każdego, a szczególnie dla 
człowieka bardzo aktywnego, zaangażowanego w pracę zawodową, 
działalność społeczną, w życie rodzinne.
Takim człowiekiem, pełnym energii i zapału, zawsze był Kazimierz 
Curyło. Każdy kto go zna, wie, że trudno sobie wyobrazić, by było 
inaczej. Wszystko jednak zależy od pomocy ludzi dobrej woli. Zakup 
kosztownej protezy i rehabilitacja dają jemu i jego rodzinie nadzieję 
na powrót do normalności.

Dlatego apelujemy i prosimy  
- zamiast oddać fiskusowi przekaż 1% Kazimierzowi!

To zaledwie 1%, a może tak wiele!
Wystarczy wpisać do PIT:  

Stowarzyszenie "Wszyscy dla Wszystkich"  
- 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2,  

KRS 0000219768 PIT – Cel szczególny: Curyło Kazimierz.

Zmiana cen biletów jednorazowych od 1 kwietnia 
1 kwietnia br. podrożeją bilety jednorazowe na 1, 2 oraz 3 jednostki 
administracyjne. Cena biletów w strefie miejskiej pozostaje bez 
zmian. Nadal na linii M bilet normalny będzie kosztować 1 zł, a 
ulgowy 0,50 zł. 
Z dniem 1 kwietnia również na linii PS będą obowiązywać takie ceny 
biletów jednorazowych. Ceny biletów jednodniowych, okresowych 
imiennych oraz na okaziciela pozostają bez zmian.
Istotną zmianą również będzie nie pobieranie przez kierowców 
opłaty manipulacyjnej 0,20 zł przy zakupie biletu jednorazowego 
przez pasażera w autobusie.
W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych zmieni się 
wysokość opłat dodatkowych.
Więcej na stronie: www.zkgkm-olkusz.pl

Zmiana cen biletów 
jednorazowych od 1 kwietnia
1 kwietnia br. podrożeją bilety jednorazowe na 1, 2 oraz 
3 jednostki administracyjne. Cena biletów w strefie 
miejskiej pozostaje bez zmian. Nadal na linii M bilet 
normalny będzie kosztować 1 zł, a ulgowy 0,50 zł.
Z dniem 1 kwietnia również na linii PS będą 
obowiązywać takie ceny biletów jednorazowych. 
Ceny biletów jednodniowych, okresowych imiennych 
oraz na okaziciela pozostają bez zmian.
Istotną zmianą również będzie nie pobieranie przez 
kierowców opłaty manipulacyjnej 0,20 zł przy zakupie 
biletu jednorazowego przez pasażera w autobusie.
W związku ze zmianą cen biletów jednorazowych zmieni 
się wysokość opłat dodatkowych.

Lp. STREFA*) NORMALNY

ULGOWY
GMINNY

oprócz linii 
specjalnych

ULGOWY
USTAWOWY

Za przewóz 
zwierząt  

i bagażu z 
wyłączeniem 
dużych psów

Za przewóz 
dużych psów

1. Miejska 1,60 1,00 0,80

1,50 2,50

2. 1 jednostka 
administracyjna 2,40 1,70 1,10

3. 2 jednostki 
administracyjne 3,00 2,00 1,50

4. 3 jednostki 
administracyjne 3,40 2,50 1,70

Uroczystość  rozpoczęła  się 
eucharystią w kościele Ojców 
Bernardynów,  skąd,  wzdłuż 
ulicy  Grodzkiej,  odbył  się 
przemarsz  w  kierunku  Ryn-
ku Głównego. Prowadziły  go 
dwie kilkuletnie dziewczynki  z  
narodowymi flagami w rękach. 
Kolumnę  otwierał  olbrzy-
mi  transparent  „  Młodzież 
polska    z Telewizją Trwam”, 
z  żądaniem wolnych mediów. 
Organizatorzy podkreślali,  że 
udział w proteście,  to wyraz 
obrony  wolności wiary, obrony 
demokracji i wolnych mediów. 
Jak podkreślił współorganiza-
tor marszu, Jan Pospieszalski,  

jest  to głos wolnych Polaków, 
a  niechęć  do  zezwolenia  na 
nadawanie  Telewizji Trwam na 
multipleksie jest wynikiem lęku 
władzy przed nieskrępowana 
wymianą  informacji. Manife-
stacja miała spokojny przebieg. 
Jednym z haseł  pochodu było 
słynne papieskie  zawołanie:  „ 
Jeśli Bóg z nami, któż przeciw-
ko nam ?”. Wielką popularność 
zdobyło dwujęzyczne  hasło  ( 
w języku polskim i angielskim 
)  „ Nie  oddamy   wam, Tele-
wizji  Trwam”  , wielokrotnie 
skandowane. Pod krakowskim 
ratuszem    odczytana  została 
petycja  do  KRRiT.  Profesor 

Andrzej Nowak podkreślił, że 
przełomem w ostatnich dniach 
jest  narastające  przekonanie, 
że    problemu gnębionej wol-
ności  nie da się ukryć,  nie da 
się  dalej  udawać,  że  żyjemy 
w kraju, w którym wszystko 
jest w porządku.
Nie  zabrakło  też w  pocho-

dzie  akcentu  olkuskiego,  co 
dostrzegł  wspomniany  Jan 
Pospieszalski, witając nas sło-
wami: Olkusz też chce prawdy! 
Jest Olkusz!!!.
Potrzeba nam policzenia się, 

wyjścia i publicznego pokaza-
nia się,  bo triumf zła odbywa 

się wtedy, jeśli wielu ludzi złu  
się nie przeciwstawia...
W  oczach  reprezentantów 

władzy czai się strach. I nara-
sta z każdym dniem. Z czasem  
zamieni się on  w  przerażenie. 
Dlatego  czasami  lepszy  jest 
straszny koniec, niż strach bez 
końca...
I  nie  wierzcie  tym,  którzy 

mówią, że  było nas  mało... 

OLKUSZ

O  WOLNOŚĆ  SŁOWA 
4 marca  2012 roku ulicami centrum Krakowa przeszedł kilkunastotysięczny marsz. Był on  wyra-

zem sprzeciwu wobec dyskryminującej decyzji KRRiT, która odmówiła prawa przyznania telewizji 
Trwam miejsca na multipleksie.

Andrzej Buda
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KOMPL. USŁUGI POGRZEBOWE
mgr Zbigniew Kwinta, ul. Szpitalna 14

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

SUPRA - Piotr Rudnicki

• BHP  • PPOŻ
• HACCP • szkolenia kwalifikacyjne

( 606 397 921

KURSY kierowców wózków widłowych

FIRMA BUDOWLANA
Oferuje wykonanie:

- remontów bieżących i kapitalnych
- wylewek cementowych agregatem „Mixokret”
- robót elewacyjnych
- robót transportowo-sprzętowych koparko-ładowarką,          
   samochód samowyładowczy
- tynków maszynowych (gipsowych  
   i cementowo-wapiennych)

Olkusz, ul. Osiecka 3a
tel./fax. 32 643 32 61, kom. 604 793 597, 604 437 742

MAŁE RAMKI

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

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

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

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

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

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

ul. Bóżnicza 3, 32-300 Olkusz -  tel.: 723 591 056 -  www.viprometto.com

godziny otwarcia
pn - pt 10.00 - 17.00

sobota 10.00-14.00SALON MODY ŚLUBNEJ

Serdecznie zapraszamy  •  Przyjazna atmosfera

do każdej zamówionej sukni welon lub makijaż gratis
biżuteria gotowa lub na zamówienie

wszelkiego rodzaju dodatki (bolerka, podwiązki, rękawiczki i stroiki) 
suknie w każdym fasonie szyte na zamówienie 

suknie gotowe 30% rabatu
Suknie komunijne szyte na miarę 

www.mixanimals.pl
   

SUPER
CENA

SKLEP ZOOLOGICZNY

32-300 Olkusz, 
ul. Kościuszki 24a
tel: 881 944 418
kontakt@mixanimals.pl

czynne:
pn. - pt.1000 - 1800; 
sobota:  900 - 1300

Promocja pokarmów dla ryb 
w oczkach wodnych oraz 
preparatów zwalczających glony
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U Na dom czeka od szczeniaka. Oregon jako 10 dniowy szczeniak 
został zabrany ze schroniska razem ze swoją matką i pozostałym 
rodzeństwem. Matka – szkielet - nie była w stanie odchować ma-
luchów, umierały z głodu. Ale pomoc przyszła w porę, wszystkie 
szczeniaki udało się uratować i odchować. Rodzeństwo i nawet 
dorosła matka znalazły domy, a Oregon nadal czeka, już 1,5 
roku!! Dlaczego?
Jest z niego radosny psiak, na początku nieufny wobec obcych. 
Bardzo spokojny, w domu nie niszczy, zachowuje czystość. 
Uwielbia zabawy, spacery, potrafi chodzić na smyczy. W stosunku 
do innych psów jest uległy. Wychowany z kotami, więc je ignoruje. 
Oregon ma 1,5 roku, waży 7 kg, jest wykastrowany i zaszczepiony.

Robin ma za sobą ciężkie miesiące. 
Spędził je w niedużym boksie schroni-
skowym, bez wychodzenia na spacery. 
Jedynym towarzyszem był ból, ból 
złamanej łapy, która musiała się 
sama zrosnąć. I jakoś się zrosła, pies 
normalnie z niej korzysta. Czy nowy 
rok okaże się dla niego łaskawszy? Czy 
znajdzie odpowiedzialnego opiekuna? Robin ma 2-3 lata, waży około 
25 kg, nauczony jest czystości. To pies pogodny, szukający kontaktu 
z człowiekiem.

OREGON

ROBIN

Bogucin Duży 100
tel.(32) 642 86 56; tel. 663 747 609

AUTO-SZYBY
MARKOWE SZYBY SAMOCHODOWE

Sprzedaż • Montaż •  Naprawa
HURT-DETAL

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz
tel. 32 754 56 70, tel. kom. 608 696 097

• Podatkowa księga przychodów i rozchodów
• Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

• Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
• Zwrot VAT za materiały budowlaneKompra

BIURO RACHUNKOWE

tanio • szybko
solidnie

tanio • szybko
solidnie

• ZUS
• Ryczałt

• Rejestry VAT
• Zeznania roczne

KONTAKT w sprawie adopcji: 504 060 219 lub zwierzaki.do.adopcji@gmail.com



8 Reklamy

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 POKRYCIAPOKRYCIA

dachowe

WOLBROM 32-340
ul. Olkuska (obok Stacji Paliw)

tel./fax: 32 611 04 93
tel. kom. 697 226 037

BEZPIECZNY DACH TWOJEGO DOMU

gwarancja do 40 lat

www.dachcenter.plwww.dachcenter.pl

Dla naszych Klientów
wielu miłych, radosnych

i spokojnych chwil
w Święta Wielkanocne

życzy
firma B.M.Catering


