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

KUCHNIEKUCHNIE
SKLEP

NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI
SZAFYSZAFY

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

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

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

KOMINKI
32-300 Olkusz, ul. Osiecka 1
tel. (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

"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:

ŚWIĄTECZNA
POŻYCZKA

1.000 zł

ŚWIĄTECZNA
POŻYCZKA

1.000 zł
WYŚLIJ SMS-O TREŚCI "TAK" 

- MY ODDZWONIMY
TEL. 698 686 482

LUB ZADZWOŃ: 32 6110834

DLA NOWEGO
KLIENTA KUBEK

TERMICZNY
W PREZENCIE.

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

Rodaki, ul.Rzeka

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

tel. (32) 645 47 47,
kom. 604 64 21 70,

geodeta@archi-geo.pl

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

MOTOCYKLE   SKUTERY
ODZIEŻ AKCESORIA CZĘŚCI

tel. 32 643 22 33
kom. 662 331 345
kom. 516 969 700

tel. 32 643 22 33
kom. 662 331 345
kom. 516 969 700

ZAPRASZAMY
pon - pt 900 - 1800

sob 900 - 1400

Olkusz, ul. Wiejska 4
www.motoolkusz.otomoto.pl

www.moto-olkusz.pl

dowóz, organizacja imprez okolicznościowychdowóz, organizacja imprez okolicznościowych
Olkusz, ul. Rynek 27; tel. kom: 500 400 700

 warka.olkusz.pl 
Zapraszamy!!!

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

 
Zestaw obiadowy  – 11 zł

 
Zestaw obiadowy  – 11 zł 

PIZZA
 

PIZZA

Doznajcie w te święta wyjątkowego szczęścia 
poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów 
zrozumcie sens życia  i potęgę rodziny 

otwórzcie serca  i wpuście ptaki nadziei.
Redakcja Gwarka Olkuskiego

 21 MARCA 2013
Nr 06/2013 (165)
Nakład: 20 000 szt.
ISSN: 1896-1797 

 Redakcja:
ul. K. K. Wielkiego 29
32-300 Olkusz
tel. 668 339 732
tel. 668 581 963
e-mail:  gwarekolkuski@wp.pl 
 redakcja@gwarek-olkuski.pl

 www.gwarek-olkuski.pl

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
MACIEJ KIEŁTYKA

tel. 884 619 129
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Ja natomiast chcę się skupić 
na potrzebach i marzeniach 
mieszkańców ulic Krasińskie-
go, Baczyńskiego, Żeromskiego 
(usytuowanych na końcu osie-
dla). Dużym problemem jest zbyt 
mała ilość miejsc parkingowych, 
a przecież w  ciągu roku można 
by „wybudować” chociaż jeden 
mini parking. Droga dojazdowa 
do bloków Krasińskiego 8,4,2 i 6 
wymaga zreperowania. Chodnik 
asfaltowy popękany, pełen dziur, 
pamiętający budowę osiedla 

wymaga wymiany na chodnik 
z kostki brukowej. Lampy które 
zostały usunięte lub same się prze-
wróciły czekają na wstawienie 
nowych. Place zabaw proszą się 
o doposażenie. Plac zabaw przy 
Przedszkolu nr 10 o zwiększenie 
urządzeń. Brakuje w tej części 
osiedla boiska dla dzieci ( Orlik 
stale zajęty ), a boisko przy Szkole 
Podstawowej nr 10 pewnie już 
nie powstanie. Tak jak Klub osie-
dlowy dla dzieci i młodzieży, by 
chociaż w jesienne i zimowe dni 

mogły pograć w ping-ponga ( bo 
stoły i  paletki przecież są). Wiele 
życzeń wiele marzeń. Myślę że 
chociaż będzie bezpłatny autobus 
do Skateparku dla dzieci z osie-
dli. Na zakończenie tej małej listy 
próśb jest mała gwiazdka nadziei, 
radosny akcent, prezent od naszej 
Spółdzielni, remont i malowanie 
klatek schodowych oraz ociepla-
nie ścian bloków.

 v Grzegorz Lipiński
www.osiedlemlodych.olkusz.pl 

OSIEDLE MŁODYCH

REMONTY I INWESTYCJE  
w zapomnianej części Osiedla Młodych
Mijają miesiące, mijają lata a z wnioskowanych przez 
mieszkańców osiedla do Gminy inwestycji i remontów 
pozostają tylko marzenia. Jakie propozycje zostały zgło-
szone przez mieszkańców i co udało się zaplanować 
opisze w gazetce osiedlowej i na stronie internetowej 
Przewodniczący Zarządu Jan Durański. 

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

INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje, że prowadzi 
nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych organi-
zacją staży dla osób po 50 roku życia, które nie brały udziału 
w projekcie EFS POKL w latach 2008-2012.
Preferowane będą wnioski z gwarancją zatrudnienia po zakoń-
czeniu stażu. 

Spotkania z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych
W miesiącach luty i marzec br. pośred-
nik pracy ds. EURES wraz ze specjalistą 
ds. rozwoju zawodowego zorganizował 
w siedzibie PUP w Olkuszu cykl spotkań 
informacyjnych z młodzieżą dwóch szkół 
z Olkusza: IV Liceum Ogólnokształcące 
im. K. K. Baczyńskiego oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. K. Wielkiego, 
w których uczestniczyło ok. 190 uczniów 
klas III ww. szkół.

Spotkania dotyczyły informacji na temat 
sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz 
podejmowanych działań przez Urząd Pracy w Olkuszu na rzecz aktywizacji osób bez-
robotnych i poszukujących pracy. Pośrednik pracy przedstawił informacje dot: stopy 
bezrobocia, rejestracji osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, zadań pośrednictwa 
pracy, barometru zawodów, instrumentów rynku pracy. 

Poruszono również zagadnienia z zakresu ogólnych informacji o sieci EURES. Specjalista 
ds. rozwoju zawodowego zaprezentował możliwości, jakie oferuje dział szkoleń.

Na zakończenie przedstawiono uczniom wszystkie aktualne krajowe oferty pracy oraz 
oferty pochodzące od zagranicznych pracodawców w ramach sieci EURES. 

Informacje

Powiatowy serwis informacyjny

Zmiana warty w olkuskiej PSP

Sukcesy uczniów  
i szkół z powiatu olkuskiego

Dyplom dla I LO

W  piątek, 15 marca, o godzinie 12.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Olkuszu miał miejsce uroczysty apel z okazji zdania 
i przyjęcia obowiązków komendanta powiatowego. Ze stanowiska ustępował 
długoletni szef olkuskiej PSP st. bryg. Edward Rogal. Na jego miejsce powołany 
został dotychczasowy zastępca mł. bryg. Dariusz Wilk. 

Uczeń IV LO w Olkuszu - Dominik Bień 
został laureatem Olimpiady Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym. W ubiegłym roku 
uzyskał tytuł finalisty tej olimpiady, jednak-
że ten sukces go nie zadowolił. Postanowił 
zdobyć „laur” - co mu się udało. Gratuluje-
my – zarówno Dominikowi, jak i opiekunowi, 
Karolowi Szotkowi.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu otrzymało 
Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Foton 
– piezobuty, czyli generator piezoelektryczny”. Twórcami byli uczniowie I LO: Michał 
Graczyk i Jakub Mrówka. Opiekunem merytorycznym była Maria Piasny.

Za służbę i poświęcenie dla ochrony przeciwpoża-
rowej odchodzącemu na emeryturę komendantowi 
dziękowali Małopolski Komendant Wojewódzki 
nadbryg. Andrzej Mróz oraz Starosta Olkuski 
Jerzy Antoni Kwaśniewski.
Na uroczystości obecni byli posłowie ziemi olku-
skiej, komendanci PSP z powiatów ościennych oraz 

zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, 
policji, oraz służb i inspekcji na co dzień współ-
pracujących z olkuską komendą. Powiat Olkuski 
na uroczystościach reprezentowali starosta Jerzy 
Antoni Kwaśniewski, wicestarosta Henryk Kieca 
oraz przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof 
Dąbrowski.

Warto dodać, że Dominik pochwalić się może również 
zeszłorocznymi dwoma olimpijskimi tytułami finalisty 
szczebla centralnego – jednym z  Wiedzy o Polsce i Świe-
cie Współczesnym (o czym wspomnieliśmy) i drugim 
z Wiedzy o Prawach Człowieka. 
W tym roku szkolnym już zapewnił sobie ponadto awans 
do etapu centralnego dwóch innych olimpiad. Są to: Olim-
piada Historyczna oraz Wiedzy o Prawach Człowieka. 
Z jakimi tytułami zakończy Dominik tegoroczną rywa-
lizację w powyższych zmaganiach naukowych – czas 
pokaże. Jednak awans do finału ogólnopolskiego w trzech 
różnych olimpiadach należy podziwiać.
Dodajmy, że finalistą wspominanej Olimpiady Wiedzy 
o Polsce i Świecie Współczesnym został również Jacek 
Piasta z klasy 3a I LO w Olkuszu. Jego opiekunem mery-
torycznym był Grzegorz Kaszewski.
Finaliści i laureaci  uzyskują wynik 100% na świadectwie 
maturalnym z wiedzy o społeczeństwie bez zdawania 
egzaminu.
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„Poszukiwanie oszczędności 
w wydatkach edukacyjnych przez 
samorządy wydaje się być najgor-
szym rozwiązaniem i świadczy 
o krótkowzroczności osób, które 
proponują takie decyzje”. Dziwnie 
brzmią takie słowa wypowiadane 
przez osoby, które za takim a nie 
innym budżetem głosowali. Przy-
pomnę że radni Rady Miejskiej 
wywodzący się z Prawa i Sprawie-
dliwości jednogłośnie poparli pro-
jekt budżetu na 2013 rok, ten sam 
projekt, który jak teraz twierdzą 
jest niekorzystny i krótkowzroczny, 
przynajmniej na poziomie wydat-
ków na edukację. O czym może to 
świadczyć?
„Z niepokojem patrzymy na prze-
noszenie coraz większych obciążeń 
finansowych na mieszkańców, jak 
ma to miejsce chociażby w przy-
padku nowej „ustawy śmieciowej””. 
Kolejna niejasna kwestia. Przecież 
o podwyższeniu stawek za wywóz 
śmieci decydowali na sesji Rady 
Gminy nasi radni, także radni PiS 
skąd więc to zaniepokojenie? Czyż-
by głosując za wyższymi opłatami 
nie bardzo orientowali się co robią? 
Mogli przecież sprzeciwić się tym 
„obciążeniom”, mogli zrobić coś na 

poziomie decyzyjnym – mówienie 
o tym teraz to czysta propaganda.
„Jako środowisko Prawa i Spra-
wiedliwości zaproponowaliśmy 
wprowadzenie ulg dla rodzin wie-
lodzietnych i osób bezrobotnych” 
w kontekście tego listu zrozumieć 
można, że chodzi o ulgi za wywóz 
śmieci i znów pewna niekonse-
kwencja. Ulgi takowe owszem 
zostały zaproponowane ale przez 
klub SLD, a właściwie przez  Pana 
Romana Piaśnika. Dlaczego więc 
radni PiS twierdzą, że taka propo-
zycja padła od nich? Z pewnością 
każdy z nas gorąco pragnie wie-
rzyć w to, że lokalni politycy nie 
wprowadzają nas w błąd celowo, to 
pewnie tylko zwykłe przeoczenie, 
może chcieli powiedzieć ze zgadza-
ją się z takową propozycją, albo ten 
kto list redagował nie miał pojęcia 
co się w olkuskiej polityce dzieje. 
„Wierzymy, że podjęte przez nas 
działania prospołeczne zostaną 
przychylnie przyjęte przez pozosta-
łych radnych”. Czy tylko mi wydaje 
się że ktoś tu zaczyna już kampanię 
wyborczą? Że słowo radni tu nie 
pasuje, że powinno być „mieszkań-
cy Olkusza”? 

Sprawa szkoły przy Żeromskiego 
nie wynikła w ciągu ostatnich paru 
tygodni, o planach jej likwidacji wie-
dziano od dawna jednak dopiero 
teraz lokalni politycy zaczynają się 
nią interesować, dlaczego? Bo jest 
głośna i każdy kto poprze rodziców, 
pedagogów i dzieciaki będzie pro-
społeczny i fair, bo to ładnie będzie 
wyglądać na wyborczych ulotkach? 
Hasła prospołeczne, sprawy które 
akurat są na topie to woda na młyn 
polityków, nieważne co robimy waż-
ne co mówimy, bo przecież nikt nie 
będzie pamiętał tego że na sesji gło-
sowałem za obcięciem wydatków na 
edukację –zapamiętają, że broniłem 
szkoły przy Żeromskiego,  głośno 
przeciwstawiłem się krótkowzrocz-
ności włodarzy miasta chcących 
zamknąć taką wspaniałą placówkę.
W polityce, jak w biblii, króluje 
zasada, niech nie wie twoja prawa 
ręka co czyni lewa. Mam nadzieję, 
ze wyborcy będą jednak pamiętali 
nie tylko o tych pięknych i podnio-
słych słowach, ale też o tych mniej 
chlubnych i już nie tak prospołecz-
nych czynach.

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

FELIETON

KU PRZESTRODZE
Niedawno mieszkańcy Osiedla Młodych otrzymali pisma od radnych PiS 
epatujące świętym oburzeniem na poczynania naszych władz. Sprawa 
dotyczy szkoły przy Żeromskiego i jej planowanego zamknięcia. Z listu 
wynika, że radni PiS nie są zadowoleni z takiej decyzji.

FELIETON

KULTURA

Wrogowie jawności życia samorządowego

Droga Krzyżowa wg ks. Jana Twardowskiego

Dla tych ostatnich przymiotów 
jeden z radnych  podejmuje iście 
desperackie kroki zmierzające 
do transmisji obrad sesji powia-
towych, w gminie zaś rodzi się 
inicjatywa, aby każdy krok 
miejscowych rajców, nawet dys-
kretne puszczenie bąka zostało 
imiennie odnotowane przez 
miejscową prasę. Nie było by 
w tym nic dziwnego, gdyby nie 
wroga atmosfera, jaką chce się 
tworzyć wokół osób mających 
pewne wątpliwości co do praw-
dziwych intencji tych miłośni-
ków jawności i przejrzystości 
lokalnego życia politycznego. 
Czy faktycznie główną rolę 
odgrywa tutaj troska o rzetel-
ną i łatwo dostępną informację, 
czy też jest to kolejna próba 
wykreowania się na obrońców 
krzywdzonego i spragnionego 
wiedzy ludu olkuskiego. Czy 
naprawdę mieszkańcy naszego 
miasta czują się bardzo zdruzgo-

tani tym, że siedząc w domu nie 
mają okazji słuchać setek pytań 
głównego powiatowego bojow-
nika o nowe informacyjne stan-
dardy, w których często zmierza 
do wyjaśniania i nagłaśniania 
spraw wagi wniosków pokon-
trolnych do stanu i lokalizacji 
toj – tojów w sołectwach Gore-
nice i Zawada czy też powodów 
zwiększonej awaryjności wóz-
ków sklepowych w marketach 
powiatu olkuskiego. Zaintere-
sowanie podobnymi problemami 
znalazło wyraz w ilości słucha-
jących internetowych trans-
misji z przebiegu obrad sesji 
samorządowych (14 osób), co 
jednak nie przeszkadza amato-
rom permanentnej autoreklamy 
sugerować, iż przeciwnicy tak 
pojmowanej jawności mają coś 
ważnego do ukrycia przed lokal-
ną opinią publiczną. Myślę, że 
dla wszystkich jawność informa-
cji jest cenną wartością, jednak 

wypada rozróżnić populistyczne 
monologi od cennych wiadomo-
ści, do ujawniania których nie 
kwapi się żadna z samorządo-
wych frakcji. Jestem przekonany, 
że z powszechnym zaintereso-
waniem spotkałyby się dane 
na temat protekcyjnej polityki 
zatrudniania, ciekawych fuch 
jakie przykleiły się do niektó-
rych z chwilą objęcia mandatu 
radnego, składu rad nadzorczych 
lokalnych przedsiębiorstw czy 
różnych koligacji rodzinnych 
pozwalających zajmować sta-
nowiska o których przeciętny 
olkuszanin może tylko poma-
rzyć. Niestety, tych tematów na 
sesjach tak rady powiatowej jak 
i gminnej nikt nie ma zamiaru 
poruszać i internetowe transmi-
sje nic w tej materii nie zmienią.

 v dr Rober Herzyk 

„Teraz czas na naszą drogę krzy-
żową. Nas też czasem niesłusznie 
posądzą. Nas też dotknie cierpienie 
i będziemy przewracali się może 
więcej, niż trzy razy. Nieoczeki-
wany przyjaciel okaże nam pomoc. 
(…) Obnażą nas, pokażą wszystkim 
nasze wady; czas obedrze nas ze 
wszystkich uroków. (…) Zostanie 
tylko to, co w naszym życiu było 
miłością do Boga i do ludzi. Tego 
żaden grób nie zamknie, żaden 
kamień nie przywali” – tymi sło-
wami wstępu do rozważań Drogi 
Krzyżowej ks. Jana Twardowskiego 
powitał gości spektaklu Grzegorz 
Ludwiczak, założyciel i główny 
organizator działań podejmowa-
nych przez Klub „Zielone Światło”. 
On też recytował kolejne strofy-
-stacje, gdy na ekranie ukazywały 
się poświęcone męce Jezusa dzieła 
mistrzów światowego malarstwa, a 
z głośników płynęła muzyka W. A. 
Mozarta, J. S. Bacha, F. Schuberta, 
G. Mahlera, E. Griega oraz Van-
gelisa. Wybrane i przygotowane 
przez Jolantę Banasińską multi-
medialne tło stanowiło doskonałe 
uzupełnienie dla filozoficznych 
tekstów, dodatkowo wzmacnia-
ło siłę przekazu, podkreślało 
wymowę strof odnoszących istotę 
pasyjnych wydarzeń do ludzkiego 
życia, postaw, uczuć i do śmierci. 
Najistotniejszym i najtrudniejszym 
zarazem wyzwaniem dla twórców 
tego rodzaju przedstawień jest 
interpretacja tekstu, stanowiącego 
przecież podstawę i główny ele-
ment składowy spektaklu. Grze-

gorz Ludwiczak nie uległ pokusie 
przesyconej patosem deklamacji, z 
wyczuciem akcentował fragmenty, 
które wymagały wzmocnienia dla 
lepszego ich zrozumienia przez 
słuchaczy, stonowaną intonacją i 
przemyślanymi pauzami zwracał 
uwagę na kluczowe słowa. Co 
więcej, również mimiką twarzy, 
zatroskaniem, surową powagą, a z 
rzadka także uśmiechem podkre-
ślał klimat i przesłanie kolejnych 
myśli ks. Jana.
Zaduma i skupienie, malujące się 
na twarzach osób goszczących tego 
wieczoru na widowni, mogły być dla 
twórców spektaklu lepszą nagrodą, 
niż brawa, którymi obdarzeni zostali 
na koniec. Podziękowania wraz z 
upominkiem, przekazanym na ręce 
Grzegorza Ludwiczaka, dołączyła 
też dyrektor MOK Grażyna Prasze-
lik-Kocjan.
- W tych strofach odzwierciedla się 
los każdego z nas. Upadamy, podno-
simy się, przeżywamy swoje radości 

i smutki, bliskość przyjaciół, ale też 
postawy ludzi obojętnych na nasz 
los. Poezja ta doskonale oddaje ideę 
„Zielonego Światła” - odpowiedział 
Grzegorz Ludwiczak pytany o moty-
wy wyboru tekstów ks. Jana Twar-
dowskiego na potrzeby pasyjnego 
spektaklu.
Olkuski Klub „Zielone Światło” 
powstał 16 lutego 2011 roku. Jego 
głównym celem jest niesienie pomo-
cy osobom borykającym się z rakiem 
i jego skutkami, a także bliskim tych 
osób. Zadania swe Klub realizuje 
poprzez grupy wsparcia, warsztaty 
psychoonkologiczne, przedsięwzię-
cia promujące profilaktykę chorób 
nowotworowych, a także imprezy 
integracyjne. Obecna siedziba sto-
warzyszenia mieści się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olkuszu, przy ul. 
Fr. Nullo 29, pokój nr 37. Spotkania 
odbywają się w każdą środę od godz. 
16.00 do 19.00.

 v MOK Olkusz

Co jakiś czas rusza w lokalnym samorządzie akcja 
zmierzająca do zdemaskowania zasiadających w nim 
krętaczy, którzy dla osiągnięcia swych niecnych celów 
najchętniej przemieniliby go w tajną lożę masońską. 
I pewnie tak by się stało, gdyby nie obecność w nim 
przedstawicieli moralnie zdrowej części miejscowej 
społeczności podejmujących się heroicznej walki 
o jawność i przejrzystość obrad ciał samorządowych 
w imię kryształowej uczciwości, szlachetności a nade 
wszystko ideowej wręcz bezinteresowności.

Od dwóch lat działa w naszym mieście Klub „Zielone Światło”, którego celem 
jest udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobą nowotworową oraz ich 
bliskim. Klub organizuje też przedsięwzięcia kulturalne, czego przykładem 
jest wystawiony w czwartek 14 marca na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury 
multimedialny spektakl pasyjny, oparty na tekstach ks. Jana Twardowskiego.

FELIETON Trwa walka o ulgi dla Olkuszan

Kto w Olkuszu boi się polityki prorodzinnej?

Od 1 lipca 2013 r. będą obowiązy-
wać w gminie nowe, dużo wyższe 
opłaty za śmieci - 16 zł od osoby mie-
sięcznie za odpady niesegregowane 
(obecnie jest 7 zł) i 9,5 zł za segre-
gowane. Ustawa śmieciowa pozwala 
różnicować stawki w zależności od 
liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość, dlatego Klub Rad-
nych SLD złożył projekt uchwały 
ustanawiającej ulgę w opłacie za 
śmieci w wysokości 10% za trzecią 
i każdą kolejną osobę w danej nie-
ruchomości, maksymalna ulga 50% 
dotyczy nieruchomości zamieszka-
łych przez 7 i więcej osób. Projekt 
został już pozytywnie zweryfiko-
wany pod względem formalno-
-prawnym, kolejnym krokiem jest 
zaopiniowanie go przez komisje 
olkuskiej Rady Miasta.
12 marca nad projektem obradowały 
wspólnie dwie komisje: Rolnictwa 
i Terenów Wiejskich oraz Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Ochrony Środo-
wiska. Radny Roman Piaśnik przed 
dyskusją zaapelował do obecnych 
o poparcie dla ulg mówiąc m.in.: 
- inicjując temat ulg miałem na 
względzie pogarszającą się sytuację 
mieszkańców naszej gminy, w któ-
rej bezrobocie przekracza już 16%, 
należąc do najwyższych w Małopol-
sce. Równocześnie w gminie stale 
rosną koszty życia i szybko uby-
wa mieszkańców, w samym tylko 
Olkuszu mieszka dziś kilka tysięcy 
ludzi mniej niż jeszcze 20 lat temu. 
Oprócz katastrofalnego bezrobocia, 
szczególnie dotkliwe dla Olkuszan 
są ostatnie podwyżki opłat za wodę 
i ścieki oraz nowe, wyższe stawki 
opłat za wywóz odpadów. Chciałbym 
podkreślić, że wprowadzenie polity-

ki prorodzinnej w obecnej sytuacji 
demograficznej jest koniecznością 
dla wszystkich gmin, które chcą się 
rozwijać, dlatego już kilkadziesiąt 
samorządów w Polsce wprowadziło 
kompleksową politykę prorodzinną 
(m.in. Poznań, Białystok, Kraków, 
Łowicz, Tychy i wiele innych), a my 
w Olkuszu robimy w tym kierunku 
dopiero pierwszy krok – podsumo-
wał radny Piaśnik.
Podczas dyskusji największym 
przeciwnikiem projektu ulg proro-
dzinnych okazał się radny Grzegorz 
Tomsia (startował z listy PO), który 
stwierdził, że rodziny potrzebujące 
wsparcia powinny raczej liczyć na 
instytucje typu Caritas i na pomoc 
społeczną, a nie na ulgi. Zamiast 
ulg zaproponował obniżenie stawki 
podstawowej za odpady o 20%, jed-
nak nie podał informacji, czy złoży 
jakikolwiek projekt w tej sprawie.
Moim zdaniem, obniżenie stawki 
podstawowej za śmieci jest dobrym 
pomysłem, jednak nie powinien 
on wykluczać wprowadzenia ulg 
prorodzinnych, gdyż rodziny dzielą 
swój dochód na większą liczbę osób 
(również na dzieci i dorosłych bez 
pracy), a ich wydatki są zwielokrot-
nione, dlatego ulgi prorodzinne mają 
głębokie uzasadnienie.
Podczas dyskusji pomysł ulg był wie-
lokrotnie krytykowany, głównie ze 
strony radnych PO, którzy próbowali 
skłonić pomysłodawcę do wycofa-
nia projektu uchwały, jednak radny 
Roman Piaśnik nie ugiął się pod pre-
sją. Natomiast burmistrz Dariusz 
Rzepka (startował z listy PO), stwier-
dził, że na ulgi jest obecnie za wcze-
śnie, gdyż przetarg na obsługę odpa-
dów jest jeszcze nierozstrzygnięty 

i ustalone 
stawki za 
śmieci mogą jeszcze ulec zmianie 
(również w górę). Ponadto poinfor-
mowano obecnych o możliwości 
wprowadzenia odpowiedzialności 
zbiorowej w budynkach wielorodzin-
nych (np. blokach) - jeśli niektórzy 
mieszkańcy będą wyrzucać do kon-
tenerów śmieci źle posegregowane, 
to burmistrz może podnieść stawkę 
wobec wszystkich korzystających 
z tych kontenerów (w jakim my świe-
cie żyjemy?). Obie komisje zakoń-
czyły się wnioskami, by odłożyć 
ocenę projektu ulg na przyszłość (nie 
podano na kiedy). Wnioski te zgło-
sili szef Klubu Radnych PO Józef 
Sarecki oraz radny Apolinary Ćwię-
czek (również startował z listy PO). 
Niestety wnioski te zostały przyjęte 
głosami wszystkich radnych PO i PiS 
obecnych na sali. 
Jak widać niektórym radnym nie 
spieszy się z wprowadzeniem ulg 
prorodzinnych. Czy wynika to 
z faktu, że projekt został złożony 
przez opozycyjny klub SLD? A może 
dlatego, że wielu radnych żyje na sto-
pie znacznie wyższej niż większość 
olkuskich rodzin i obce są im proble-
my zwykłych ludzi? Zupełnie inaczej 
było kilka miesięcy temu, kiedy rada 
miasta uchwalała wysokie stawki 
na śmieci (jako jedna z pierwszych 
w Małopolsce). Niestety nie przypo-
minam sobie, żeby władze Olkusza 
kiedykolwiek obniżyły obciążenia 
wobec mieszkańców, zobaczymy jak 
będzie tym razem. Najbliższa sesja 
pokaże, na kogo warto będzie oddać 
głos w nadchodzących wyborach.

 v Robert Rusinek 
email: biurorusinek@interia.pl

5 marca 2013r. radny Roman Piaśnik wystąpił w imieniu Klu-
bu Olkuskich Radnych SLD do burmistrza Dariusza Rzepki 
z projektem uchwały dotyczącej wprowadzenia ulg proro-
dzinnych w opłatach za śmieci na terenie Miasta i Gminy 
Olkusz. O tym, czy ulgi zostaną przyjęte zadecyduje Rada 
Miasta na najbliższej sesji.

Informacje
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., 
Al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,

tel.: 32 758 12 00, fax: 32 758 13 50,  
sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl  

www.olkusz.nowyszpital.pl

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań  
w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wesołego Alleluja
życzy wszystkim

Pacjentom, Pracownikom,
a także ich Rodzinom

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

MieszkańcoM Bukowna

z okazji Świąt wielkanocnych 

życzenia wielu radosnych chwil, 

serdecznych spotkań rodzinnych

w atMosferze Świątecznego nastroju

i wzajeMnego zrozuMienia 

składają 

BurMistrz
Miasta Bukowno

Mirosław gajdziszewski

przewodniczący
rady Miejskiej

zBigniew urBański

Wielu radosnych chwil
na Święta Wielkanocne,

serdecznych spotkań rodzinnych
i smacznego jajka.
życzy ZKG „KM”

JADĄC ŚWIĘCIĆ JAJKA
NIE ZAPOMNIJ SKASOWAĆ BILET!

Informacje, Reklamy
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Wypoczynek letni i zimowy

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

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

Z okazji
Świąt Wielkanocnych
wszystkim obecnym
i przyszłym klientom
spokojnych, radosnych
i szczęśliwych świąt

życzy
Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

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

• SKUP • 
• SPRZEDAŻ •

ZAPRASZAMY!

ul. Mickiewicza 16
(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

SKLEP Z DUSZĄ

Reklamy
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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

Jeżeli nie została spisana przez 
małżonków intercyza, to zgodnie 
z art. 31 kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 788), 
od momentu ślubu istnieje między 
nimi ustawowa wspólność majątko-
wa (wspólność ustawowa) obejmu-
jąca przedmioty majątkowe nabyte 
w czasie jej trwania przez oboje z nich 
lub przez jednego z nich (majątek 
wspólny). Przedmioty majątkowe nie-
objęte wspólnością ustawową nale-
żą do majątku osobistego każdego 
z małżonków. Każdy z małżonków 
posiada zatem majątek wspólny oraz 
majątek osobisty.
Małżonkowie odpowiadają solidar-
nie za zobowiązania zaciągnięte 
przez jednego z nich, ale tylko 
w sprawach wynikających z zaspo-
kajania zwykłych potrzeb rodziny 
albo gdy takie zastrzeżenie znajdzie 
się w umowie podpisywanej przez 
oboje małżonków. 
Termin „zwykłe potrzeby rodziny” 
nie został przez ustawodawcę zdefi-
niowany. W orzecznictwie sądowym 
wskazuje się, że przez zobowiąza-
nia zaciągnięte w sprawach wyni-
kających z zaspokojenia zwykłych 
potrzeb rodziny należy rozumieć 
tylko te zobowiązania, które odno-
szą się do normalnych, codziennych 
potrzeb rodziny, wymagających bez-
względnie zaspokojenia bez potrze-
by podejmowania przez małżonków 
specjalnych decyzji. 
Generalnie obowiązuje ogólna zasa-
da, że umowy bez zgody małżonka, 

z którym pozostaje się we wspólności 
majątkowej, są ważne. Zgoda współ-
małżonka, zgodnie z art. 37 kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego, jest 
potrzebna do dokonania w przypadku 
czynności prawnych prowadzących 
do zbycia, obciążenia, odpłatnego 
nabycia nieruchomości lub użytko-
wania wieczystego, jak również tych, 
które polegają na oddaniu nierucho-
mości do używania bądź pobierania 
z niej pożytków, wchodzącej w skład 
majątku wspólnego. Podobnie rzecz 
się ma z czynnościami polegającymi 
na zbyciu, obciążeniu lub odpłatnym 
nabyciu prawa rzeczowego, którego 
przedmiotem jest budynek lub lokal 
jak również darowizny z majątku 
wspólnego oraz zbycie, obciążenie, 
odpłatne nabycie i wydzierżawienie 
gospodarstwa rolnego lub przedsię-
biorstwa wymaga dla swej ważności 
zgody drugiego małżonka.
W przypadku wyżej wymienionych 
czynności prawnych ważność umo-
wy, która została zawarta przez jedne-
go z małżonków bez wymaganej zgo-
dy drugiego, zależy od potwierdzenia 
umowy przez drugiego małżonka, 
gdyż w przeciwnym razie umowa 
taka będzie nieważna.
Mimo że zgoda małżonka na zacią-
gnięcie zobowiązania umownego nie 
jest konieczna, część kontrahentów 
takiej zgody żąda. Uzyskanie zgody 
małżonka dłużnika na zaciągnię-
cie zobowiązania, która to zgoda 
powinna być sporządzona na piśmie 
bowiem tylko wtedy sąd nada wyro-

kowi lub nakazowi zapłaty wyda-
nemu przeciw dłużnikowi klauzulę 
wykonalności również na małżonka 
dłużnika,  ułatwia wyegzekwowanie 
ewentualnego długu wynikającego 
z umowy ponieważ pozwala prowa-
dzić egzekucję komorniczą z całego 
majątku wspólnego małżonków, 
a nie tylko z majątku osobistego 
tego z nich, który zobowiązanie 
zaciągnął i niektórych składników 
majątku wspólnego. Wierzyciel, który 
dysponuje tylko wyrokiem sądowym 
wydanym przeciwko jednemu z mał-
żonków, może żądać przeprowadze-
nia egzekucji komorniczej z majątku 
tej osoby, natomiast gdy dysponuje 
zgodą małżonka dłużnika na zacią-
gnięcie zobowiązania i klauzulą 
wykonalności na małżonka, może 
prowadzić egzekucję z całego mająt-
ku wspólnego. 
Jeśli wierzyciel nie zadbał o uzy-
skanie zgody małżonka dłużnika na 
zaciągnięcie zobowiązania może on 
żądać zaspokojenia z majątku osobi-
stego dłużnika, z jego wynagrodzenia 
za pracę lub z dochodów uzyska-
nych przez niego z innej działalności 
zarobkowej, jak również z korzyści 
uzyskanych z jego praw autorskich 
i własności przemysłowej. Jeżeli jed-
nak wierzytelność powstała w związ-
ku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 
egzekucja może być także skierowana 
do przedmiotów majątkowych wcho-
dzących w skład przedsiębiorstwa, 
choćby stanowiły majątek wspólny. 
W przypadku, gdy wierzyciel nie 

jest w stanie 
wyegzekwo-
wać należności z majątku osobistego 
dłużnika, może skorzystać ze szcze-
gólnego uprawnienia, polegającego 
na możliwości żądania ustanowienia 
przez sąd rozdzielności majątkowej 
w małżeństwie swojego dłużnika. 
Podstawę prawną takiego żądania 
stanowi art. 52 § 1a kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego. W procesie tym 
wierzyciel powinien uprawdopodob-
nić, że zaspokojenie wierzytelności 
stwierdzonej tytułem wykonawczym 
wymaga dokonania podziału majątku 
wspólnego małżonków. 
Dysponując prawomocnym wyro-
kiem ustanawiającym rozdzielność 
majątkową małżonków wierzyciel, 
zgodnie z art. 912 § 1 kodeksu postę-
powania cywilnego, może żądać, 
aby komornik zajął dla niego pra-
wo, z mocy którego dłużnik może 
żądać działu majątku a zajęcie takie 
obejmuje wszystko to, co dłużniko-
wi z działu przypadnie. W tym celu 
wierzyciel powinien wystąpić z wnio-
skiem o podział majątku wspólnego 
małżonków, gdyż dopiero po jego 
przeprowadzeniu będzie istniała 
możliwość zajęcia poszczególnych 
przedmiotów majątkowych, stano-
wiących wcześniej przedmiot mająt-
ku wspólnego małżonków, udziału 
w nich czy wierzytelności małżonka 
dłużnika przeciwko drugiemu z mał-
żonków o spłatę czy dopłaty.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania
W małżeństwie może obowiązywać wspólność lub rozdzielność majątkowa. Roz-
dzielność może zostać wprowadzona umową majątkową małżeńską zwaną intercyzą 
lub orzeczona przez sąd. W zdecydowanej większości małżeństw obowiązuje jednak 
ustrój wspólności majątkowej.

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

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

POLICJA Z raportów Straży Miejskiej
Usiłował dokonać rozboju: Olkuscy policjanci zatrzymali 30-letniego olkuszani-
na, który podejrzany jest o usiłowanie dokonania rozboju na 66-letnim mężczyźnie. 
Napastnik zażądał wydania 2 złotych oraz papierosa, kiedy pokrzywdzony odmówił 
został pobity. 

Kradzież znaków drogowych: 12 marca br. z ul. Parkowej w Olkuszu skradziono 
znaki drogowe. Pokrzywdzone przedsiębiorstwo wyceniło ich wartość na około 1415 
złotych. 

Kradli złom: Właściciel jednego z olkuskich punktów skupu złomu zauważył wyciętą 
w ogrodzeniu dziurę oraz brak znajdujących się na posesji metalowych elementów 
maszyn. Powiadomił dyżurnego Policji. Chwilę później zauważył kilku mężczyzn, 
którzy przenosili przedmioty zabrane z należącego do niego punktu skupu złomu. 
Właściciel ujął jednego z mężczyzn. Pozostali uciekli - po kilkunastu minutach zostali 
zatrzymani przez patrol Policji. 

Włamanie do Mercedesa: 13 marca włamano się do Mercedesa zaparkowanego 
na ul. Al. 1000 – lecia w Olkuszu. Sprawca ukradł z wnętrza m. in. radio samo-
chodowe. Pokrzywdzony oszacował starty na około 1.000 złotych. Sprawą zajęli się 
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

09.03.2013 – około południa pod wiaduktem 29 Listopada w Olkuszu dwóch 27-lat-
ków urządziło sobie spotkanie połączone z piciem wina. Imprezę zakończyło przybycie 
strażników miejskich, którzy amatorom spożywania w plenerze wręczyli mandat karny.

07.03.2013 – przed południem część młodzieży zamiast uczestniczyć w trwają-
cych rekolekcjach dla uczniów szkół średnich włóczyła się po ulicach miasta. Kilku 
niepełnoletnich chłopców zachowywało się wyjątkowo nagannie w rejonie ulicy 
Górniczej. Interweniował patrol SM. Informację w tej sprawie skierowano do Policji.

05.03.2013 – wieczorem strażnicy interweniowali na Osiedlu Pakuska, gdzie zgod-
nie ze zgłoszeniem w pobliskim lasku, na śniegu leżała kobieta. Okazało się, że 
niespełna 40-latka była pod silnym wpływem alkoholu. Została doprowadzona do 
miejsca zamieszkania, gdzie przekazano ją pod opiekę rodziny. 

05.03.2013 – wcześnie rano powiadomiono Straż Miejską, że po ulicy Miłej biega 
luzem wilczur, który kilka dni wcześniej w podobnej sytuacji ugryzł dziecko. Zgło-
szenie potwierdziło się. Właściciel psa zapłacił mandat.

04.03.2013 – przed południem wezwano strażników miejskich na ulicę Skalską. 
Biegał tam bez dozoru i straszył przechodniów duży brązowy pies. Niefrasobliwego 
właściciela czworonoga udało się ustalić. Został ukarany mandatem karnym.

Odnaleziono telefon komórkowy
W Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu znajduje się telefon komórko-
wy marki Samsung S3350 koloru czarnego, odnaleziony w dniu 2 marca br.  
w rejonie ul. Chopina w Olkuszu. Informacji w powyższej sprawie udziela mł. 
asp. Łukasz Zańko tel. 665390535; 32 6478200

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 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 ujednolicony 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 administracyjnych 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 podstawowej 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

Nagrody - tablety multimedialne – rozdane
W trzyetapowym konkursie wzięło udział 21 szkół powiatu olkuskiego. W pierwszym etapie, 
który odbył się  w listopadzie 2012 r.,  uczniowie rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny. Do 
drugiego etapu( styczeń 2013 r.) obowiązywały dwie lektury: „King Arthur and the Knights of the 
Round Table” oraz wiersz Williama Blake’a „The Lamb”. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko 
znajomością treści, ale także umiejętnościami słuchania i czytania ze zrozumieniem. W drugim 
etapie wyłoniono 10 finalistów, którzy prezentowali interpretację recytatorską wiersza „The Lamb” 
w trzecim etapie konkursu (luty 2013 r.). 

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody i dyplomy.

Komisja przyznała także wyróżnienie za najlepszą interpretację recytatorską dla Kingi Skomro, 
uczennicy SP 1 im. Henryka Sienkiewicza w Wolbromiu. 

Trzy nagrody główne, dla laureatów,  
w postaci tabletów multimedialnych otrzymali uczniowie:

Wszyscy opiekunowie naukowi uczniów otrzymali podziękowania oraz drobny upominek wyko-
nany  ręcznie przez przyjaciela szkoły, który pragnie pozostać anonimowy. W podziękowaniu dla 
sponsorów konkursu, którymi byli: Maciej Załubka prezes Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków 
Spółka Akcyjna, Zygmunt Solecki właściciel PPUH Malbox, Janusz Dudkiewicz prezes PGM Sp. 
Z. O. O., Grażyna Kulig prezes PSS Społem, uczniowie klas z poszerzonym językiem angielskim 
zaprezentowali  „Pieśni Niewinności i Doświadczenia” Williama Blake’a : „Sunflower” oraz „My 
Pretty Rose Tree”

6 godzin tygodniowo języka angielskiego tylko w Gimnazjum Nr 1
Przyszli gimnazjaliści, uczniowie klas szóstych mogli zapoznać się z szeroką ofertą szkoły oraz 
różnymi aspektami jej działalności. Wysłuchali koncertu w wykonaniu klas z poszerzonym językiem 
angielskim „Brytyjskie Supergrupy”,  w czasie którego interpretowano przeboje grup The Beatles, 
The Rolling Stones i Queen. Usłyszeli damską wersję Freddiego Mercury’ego, Jonna Lennona, Paula 
McCartneya, czy Micka Jaggera.
Klasy angielskie, które istnieją w Gimnazjum Nr 1 od 2005 roku realizują  program własny języka 
angielskiego, który został zarejestrowany jako innowacja pedagogiczna przez Kuratorium Oświaty 
w Krakowie. Wymiar godzin w tych klasach jest wyższy od przeciętnego o ponad 100%.  Program 
nauczania poszerzony jest o elementy historii, literatury i kulturoznawstwa brytyjskiego i USA. 
Każda klasa jest nauczana przez dwóch nauczycieli, specjalistów w danej dziedzinie.

Języki obce nie są nam obce
Szkoła oferuje naukę języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz od następnego roku 
szkolnego dodatkowe zajęcia z  języka  rosyjskiego. Aby się o tym przekonać szóstoklasiści mogli 
uczestniczyć w swojej pierwszej lekcji języka rosyjskiego, w czasie której poznali  litery pisane 
cyrylicą. Pierwsze słowa niemieckie i francuskie poznali w atmosferze niemiecko-francuskich 
warsztatów językowych. 

Klub Europejski – tradycja długa jak Unia Europejska
Długa historia Klubu Europejskiego i jego nieustanna aktywność sprawiają, że co roku stanowi on 
jeden z najważniejszych punktów promocji naszej szkoły. Rok szkolny  2012/2013 został ogłoszony 
Rokiem Węgierskim. Tej właśnie tematyki dotyczyła prezentacja tegoroczna, wymagająca prób 
odczytania węgierskiej wersji  powiedzenia „Polak, Węgier – dwa bratanki”.

Odkryć, poznać, zrozumieć
Pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych pozostaną na długo w  głowach nie tylko uczniów. 
Wielu bowiem uczestników pokazów odkryło i poznało, ale wątpliwe, czy na pewno wszyscy zro-
zumieli, dlaczego jajko na twardo wpada do butelki, a do naczynia wypełnionego wodą można bez 
problemu włożyć kilkanaście dwuzłotówek nie rozlewając ani kropli. Nie mówiąc już o klasowym 
wulkanie, który wyrzucał z siebie wszystko jak prawdziwy Wezuwiusz. Żeby to  pojąć trzeba 
koniecznie wrócić do gimnazjum. Najlepiej do  Gimnazjum Nr 1. Zwłaszcza, że można wówczas 
skorzystać z oceny celującej, jaką niektórzy otrzymali w czasie gier logicznych z matematyki, która 
okazała się nie taka groźna.

Artyści Gimnazjum Nr 1
Ogromną popularnością cieszyły się zabawy integracyjne z chustą oraz pokazy prac plastycznych 
i technicznych. Niektórzy odnaleźli wśród nich prace swojego rodzeństwa lub znajomych. Wiele 
z tych prac jest autorstwa Aleksandry Herzyk, absolwentki Gimnazjum Nr 1, obecnie studentki prawa, 
która regularnie odwiedza szkołę w dniu jej promocji i wykonuje serie portretów szóstoklasistów. 
Nie inaczej było i w tym roku. 

Strona internetowa  Gimnazjum Nr 1 „Dobrą Stroną”
Nie sposób wszystko pokazać, przedstawić i omówić. Wiele ciekawych, bieżących i pełnych infor-
macji można znaleźć na stronie internetowej szkoły. Nie jest to zwyczajna strona. W ciągu zaledwie 
trzech miesięcy otrzymała bowiem dwa prestiżowe certyfikaty: „Strona Przyjazna Młodzieży” oraz 
„Dobra Strona”. 

Zapraszamy
http://zsp1olkusz.home.pl/g1/

EDUKACJA

Gimnazjum Nr 1 otwarte dla przyszłych gimnazjalistów
6 marca 2013 r. Gimnazjum Nr 1 przeżyło prawdziwe oblężenie. Około 200 szóstoklasistów odwiedziło mury naszej szkoły, aby przekonać się, czy warto 
związać swoje następne trzy lata życia właśnie z tą placówką. Przybyli także, aby nagrodzić oklaskami finalistów i laureatów Powiatowego Konkursu 
Języka Angielskiego „The Best” dla szkół podstawowych. Zwłaszcza tych, którzy reprezentowali ich szkoły.

lp uczeń szkoła nauczyciel-
opiekun

1 Anna Knap Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  
im. Św. Królowej Jadwigi w Suchej Elżbieta Orczyk

2 Dominika Krawczyk SP im. Orła Białego w Jaroszowcu Anna Imiołek

3 Michał Kucharzewski Szkoła Podstawowa nr  5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu Iwona Drzewiecka

4 Cezary Pierzynka Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu Kamila Jochymek

5 Jakub Rendak Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu Justyna Lara

6 Natalia Grzanka Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach Ewa Majewska-
Kłoda

7 Mateusz Kazibut Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu Edyta Domagała

lp uczeń szkoła nauczyciel-
opiekun

1 Filip Płonka Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu Mateusz 
Wiśniewski

2 Kinga Skomro Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Henryka Sienkiewicza w Wolbromiu Paulina Konieczna

3 Julia Góralczyk Zespół Szkolno-Przedszkolny integracyjny nr 1  
Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu Anna Witecka

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 32 643 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

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE
BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595     

JESTEŚMY SKUTECZNI www.polnoc.pl

1. DZIAŁKI:
•  Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej, 10 a z mediami 
oraz gotowym projektem budowlanym, cena 122.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 
   11,36 a  z mediami,  aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 
    7,8 a z mediami,  aktualne warunki zabudowy, cena 99.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 10 a,  
    z aktualnym projektem budowalnym, cena 160.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 1,6 Ha pod 
   zabudowę jednorodzinną  z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
 2. DOMY:
•  Do sprzedania ładnie wykończony dom 323 m kw. w Krzeszowicach, cena 740.000 PLN
•  Do sprzedania ekologiczny dom 170 m kw. 
   Położony na pięknie usytuowanej działce 14 a w Trątnowicach, cena 560.000 PLN
•  Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze, 
    zagospodarowany ogród, działka łącznie 19a, cena 499.000 PLN

•  Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym zamkniętym z elewacją 105 m kw. w Ściejowicach, 
    piękna okolica, działka 14a, cena 410.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw. 
    w widokowej dzielnicy Krzeszowic, działka 8a, cena 265.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw. w ciekawej lokalizacji, 
    Krzeszowice, działka 8 a, cena 470.000 PLN
•  Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych, 
    całkowice odrestaurowany 130 m kw., w Kochanowie, działka 18 a, cena 600.000 PLN
•  Do wynajęcia dom 270 m kw. Przystosowany pod działalność rehabilitacyjną,     
   terapeutyczną, dom spokojnej starości, w Ściejowicach gm. Liszki, cena 3800 PLN/m-c
3. INNE:
•  Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona w Olkuszu, 600 m kw, 
    pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
•  Do sprzedania lokal 420 m kw. w Krzeszowicach, pod hurtownię, produkcję, 
    działka 32 a, cena: 550.000 PLN

Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

Reklamy


