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OLKUSZ, ul. Sławkowska 22

KUCHNIE
NA WYMIAR

SKLEP

SZAFY

„ŁUKA”

dypl. mistrz kucharstwa - Łukasz Szlęzak

Organizacja styp i imprez okolicznościowych
Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 40 /obok cmentarza/

koszt stypy od jednej osoby - 38 zł /w tym obiad, ciasto, napoje zimne i gorące/

www.gastronomia-wolbrom.pl

luka.luka@neostrada.pl

( 508 218 110

Zapraszamy również do organizacji imprez w naszych lokalach w Wolbromiu

SKLEP WODNO-KANALIZACYJNY
Łukasz Knapczyk

Z DRZWIAMI SUWANYMI

WSZYSTKO DO MEBLI
czynne 9.00 - 17.00

tel./fax 32 641 32 00 • kom. 502 261 586

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

U NAS NA JTANIEJ!!!!

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

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.

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

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

y nasze
Świadczym
21 lat!
od
gi
usłu

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS
Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw
Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane
Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

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

PROJEKTOWANIE W 3D
ul. Główna, 32-329 Bolesław, tel. 728-820-552
Po - Pt 8.00 - 17.00, So 8.00 - 14.00
www.knapczyklukasz.bazarek.pl

OPTYK

MEBLE NA WYMIAR
Al. 1000-lecia 15D, 32-300 Olkusz
przy bramie wjazdowej do OFNE Emalia

tel. 662 738 296, 601 432 908
duodampex@gmail.com
www.duodampex.pl

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60
(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

Sprzedaż Węgla
MEBLE OGRODOWE

32-300 Olkusz, ul. Składowa 2, (budynek Dworca PKP)
tel. (32) 754 60 10
biuro@drzwi.olkusz24.pl, drzwi.olkusz24.pl

ul. Nullo 2,
32-300 Olkusz

na przeciwko postoju Taxi

tel/fax: 32 211 03 27,
kom. +48 519 409 079
biuro@polnox.pl
sklep@polnox.pl
pon - pt 9.00 ÷ 18.00,
sobota 9.00 ÷ 13.00

KASY FISKALNE
SERWIS LAPTOPÓW
• pełny zakres usług • szybko • dokładnie •

WĘGIEL
• orzech I
• orzech II
• kostka
• groszek
• ekogroszek
• miał

LOMBARD
WIOSENNA
OBNIŻKA CEN!!!

Rodaki, ul. Rzeka

czynne: Pn-Pt od 7 - 16 , Sob 8 - 14
30

00

00

00

Tel: 514 617 132 , 505 576 273, 728 122 613

WOBUD

Sprzedaż urządzeń sanitarnych i grzewczych
Autoryzowany Przedstawiciel:
De Dietrich, Vailant, Junkers, SAS, Imerges

ul.Nullo 23, 32-300 Olkusz,
tel.32 754 26 27, 602 589 437
Projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie
instalacji gazowych, CO i Wod-Kan. - Tel 507 108 026

Z NAMI ZAWSZE SIĘ DOGADASZ!!
SKUP ZŁOTA

ATRAKCYJNE
CENY ZŁOTA!!!

od 100 do 120zl za gram
32-300 Olkusz, Rynek 24,
tel. 32 643 34 26, 512 777 884
Czynne: 1000-1800

www.lombard.olkusz.pl

2

Informacje

Pierwszy dzień wiosny i Międzynarodowy Dzień Lasów w OFNE
Topienie Marzanny i wagarowanie, to nie jedyne sposoby na świętowanie pierwszego dnia wiosny. 21 marca,
kiedy przypada też ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Lasów, uczniowie klas 5 i 6 ze szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema oraz ze Szkoły
Podstawowej Nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego sadzili
drzewa na terenie OFNE EMALIA S.A. Akcję objęło
patronatem Nadleśnictwo Olkusz.
Skąd taki pomysł? OFNE EMALIA S.A. nie jest firmą obojętną na
sprawy środowiska. Wszystkie instalacje zasilane węglem zostały
wymienione na nowoczesne gazowe. Ponadto wprowadzone zostały
istotne rozwiązania związane z recyklingiem. Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. w 2006 roku przyznała olkuskiej
fabryce certyfikat za uratowanie przed wycięciem 6.069 drzew.
Obecnie liczba ta zbliża się do 10 tys. Na terenie fabryki spotkać
można daniele i bażanty, które żyją tu od lat.
- Kiedy zastanawialiśmy się nad zagospodarowaniem pasa zieleni
przy drodze do biurowca, to od razu pojawił się pomysł żeby
zasadzić tam drzewa. Drzew w mieście i na terenie fabryki nigdy
za wiele. Zbliżał się Międzynarodowy Dzień Lasów i pierwszy
dzień wiosny, kiedy szkoły organizują różne akcje. Dlatego pomyśleliśmy, żeby zaprosić do sadzenia drzewek uczniów. Oczywiście
zaprosiliśmy do współpracy Nadleśnictwo Olkusz, w końcu nikt
lepiej nie zna się na sprawach drzew niż leśnicy. - wyjaśnia wiceprezes OFNE EMALIA S.A. Wiesław Cader.
W ubiegły piątek, przy wiosennej słonecznej pogodzie, uczniowie
posadzili 320 drzewek. Pierwsze sztuki wkopali zastępca nadleśniczego Jan Gamrat i leśniczy Marian Chwast wraz przedstawicielami
OFNE Pawłem i Andrzejem Caderami. - Tego typu inicjatywy są
bardzo cenne, między innymi ze względów edukacyjnych. Przyzwyczajamy w ten sposób młodych do szacunku dla zieleni. Jeśli
sadzą drzewka jako młodzi ludzie, to w dorosłym życiu będą je
doceniać – oceniali akcję leśnicy.
Pod fachowym nadzorem i z pomocą leśników uczniowie stworzyli
lipowo–sosnowy zagajnik, który ma szansę się rozrastać. Jak zapowiadają organizatorzy i uczestnicy akcji, warto tego typu przedsięwzięcia wspólnie kontynuować w przyszłości.
Akcję wsparli:
Marek Chochół Usługi Leśne Olkusz,
Bohdan Januszek Usługi Agrotechniczne Olkusz
Sklep Muzyczny ABIX w Olkuszu.
Dziękujemy!
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A może Olkusz jest rajem, tylko my mieszkańcy narzekamy?
Jak się o tym przekonać? Wystarczy sięgnąć do rankingów. Każdy może się z nimi zapoznać w fachowych czasopismach oraz
w Internecie. Warto bliżej przyjrzeć się temu, jak wygląda Olkusz na tle innych miast, bo to pozwala na obiektywną ocenę naszej
sytuacji, skuteczności obecnych władz w dbaniu o nasze wspólne sprawy i gospodarowania naszymi wspólnymi pieniędzmi.

Porównania miast w różnych dziedzinach można znaleźć w rozmaitych
publikacjach. Większość danych wykorzystanych do tej analizy pochodzi
z rankingów Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, gdyż jest to
cenione i specjalizujące się w sprawach samorządowych czasopismo.
Sprawdźmy zatem, jak burmistrz Dariusz Rzepka wydaje nasze wspólne
pieniądze. Co prawda nie ma jeszcze rankingów obejmujących ubiegły rok,
ale są za lata 2010-2012. W tym okresie wydatki inwestycyjne Olkusza
dały nam 234 miejsce wśród 268 miast powiatowych. Wyliczono, że na te
najważniejsze dla rozwoju przedsięwzięcia władze Olkusza przeznaczyły
184,11 zł per capita, czyli w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Mała to
pociecha, że nie jesteśmy na miejscu ostatnim. Jeszcze bardziej przykro robi
się czytając, że w czołówce rankingu znaleźć można np. na 7 miejscu Janów
Lubelski, który w tym samym okresie przeznaczył na inwestycje 1.035,76 zł
per capita. Różnica w stosunku do 184,11 zł w Olkuszu jest przytłaczająca. To
ponad pięciokrotnie mniej w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Sąsiedni
Chrzanów wydał 672,71 zł, czyli prawie 4-krotnie więcej niż u nas.
Przyjrzyjmy się jeszcze ile władza wydaje w Olkuszu na inny cel, na administrację. Nie znalazłem Janowa Lubelskiego w tym rankingu miast. Za
to Olkusz owszem, na 83 miejscu wśród 108 miast. Na inwestycje, jak już
wiemy, wydaje się w naszym mieście 184,11 zł, za to na administrację 261,74
zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 1 miejsce zajął Mielec, gdzie koszt
utrzymania administracji wynosi 146,61 zł na mieszkańca. Co ciekawe
Mielec wydał na inwestycje 404,39 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a Olkusz, przypomnijmy 184,11 zł. Z kolei Chrzanów na administrację
wydaje 224,41 zł w przeliczeniu na mieszkańca, a na inwestycje 672,71 zł.
Okazuje się, że można przeznaczać więcej na inwestycje niż na administrację.
Szkoda, że nie Olkuszu...

Znamy już jedną z przyczyn tak małych wydatków na inwestycje. Sprawdźmy
teraz, jak kształtują się wpływy do kas miejskich. Najpierw przyjrzyjmy się
skuteczności w zdobywaniu funduszy unijnych. Janów Lubelski wygrał w tym
rankingu pozyskując 3.549,61 zł (!!!) w przeliczeniu na mieszkańca. Olkusz
znalazł się na 172 miejscu wśród 268 miast powiatowych. Nasze władze
uzyskały unijne dofinansowania na kwotę zaledwie 424,65 zł w przeliczeniu
na jednego mieszkańca. Mielec osiągnął w tym czasie 673,96 zł, a sąsiedni
Chrzanów 1321,81 zł na 1 mieszkańca.

a Mielec, który wydaje znacznie więcej na inwestycje, niż na administrację, ma
zadłużenie na poziomie 0,001% (!!!). Tu wyprzedza nas Chrzanów z wynikiem
46,26%, ale przy tak wysokich jak tam wydatkach inwestycyjnych i niskich
na administrację zrozumiałe jest tej wielkości zadłużenie.

Ważnym źródłem zasilającym kasy miejskie są podatki. Najaktualniejszy
ranking dotyczący udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych
(PIT) opublikował niedawno serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.
W tym porównaniu nie brano pod uwagę wielkości ani statusu gmin. Wśród
2.479 gmin Olkusz zajmuje wysokie 105 miejsce z kwotą 36.828.806 zł.
Na jednego mieszkańca Olkusza wypada 745,45 zł. Janów Lubelski jest na
miejscu... 528, mając do dyspozycji 7.850.661 zł z podatku od osób fizycznych,
489,50 zł na jednego mieszkańca. W sąsiednim Chrzanowie jest to kwota
36.346.011 zł., na mieszkańca wypada zatem mniej niż u nas, bo 739,57 zł.
Wpływy z podatków PIT w Mielcu szacowane są na 41.971.631 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to 685,40 zł, czyli znów mniej niż u nas.
Po analizie wydatków i wpływów warto też porównać zadłużenia miast.
Można jeszcze zrozumieć długi, gdy zostały zaciągnięte na inwestycje służące rozwojowi miasta, na wkłady własne do projektów unijnych. Skoro nie
jesteśmy rekordzistami w inwestycjach i pozyskiwaniu środków unijnych, to
pewnie zadłużenie mamy niskie. W tym rankingu zajmujemy 132 miejsce na
268 miast powiatowych z wynikiem 37,75% długu w stosunku do dochodów
budżetowych. Wspomniany już Janów Lubelski ma dług na poziomie 29,03%,

FELIETON

Jak to jest, że władze innych miast inwestują dużo więcej od Olkusza, chociaż
mają porównywalne lub nawet mniejsze dochody z podatku PIT? Jak to jest,
że inni pozyskują znacznie więcej unijnego dofinansowania, a przy tym mniej
niż władze Olkusza zadłużają swoje miasta? Tego rankingi nie wyjaśniają, i nie
muszą, bo przecież każdy z nas mieszkańców Olkusza sam bez trudu może
sobie na nie odpowiedzieć. Obyśmy potrafili z tych odpowiedzi wyciągnąć
wnioski na przyszłość.

vv Wiesław Cader

www.wcader.pl

FELIETON

Olkusz sp. z o.o. – ciąg dalszy historii… Chrońmy dzieci, czyli gender w Kościele
Kilka tygodni temu, na łamach Gwarka Olkuskiego, mogli państwo przeczytać mój felieton pod tytułem „Olkusz sp. z o.o.”
Dokonałem w nim ironicznego porównania lokalnego samorządu
do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przypominającą
ZOO, w którym panują zwierzęce reguły gry. Opisany stan rzeczy, przedstawiony w nieco satyrycznej formie, stanowił jednak
tylko wstęp do głębszej analizy negatywnych zjawisk, które od
lat mają miejsce w naszym rodzimym, „Srebrnym Grodzie”. Kontynuując ten
wątek, nie sposób nie odnieść się do kwestii zarobków i braku kadencyjności
dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych.

Niedawno w lokalnej prasie pojawiło się zestawienie, przedstawiające zarobki dyrektorów jednostek
samorządowych w Olkuszu. Z lektury tej wynika, iż pensje te znacząco przewyższają średnią krajową,
nie mówiąc już o przeciętnych
zarobkach mieszkańców naszego
miasta, które często oscylują wokół
ustawowego minimum. I tak oto
dowiadujemy się, że dyrektorzy
instytucji odpowiedzialnych za
kulturę, sport, edukację i opiekę
społeczną zarabiają brutto między
6 a 8 tys. złotych.
Opublikowanie informacji o wysokości zarobków dyrektorów jednostek samorządowych okrzyknięte
zostało w niektórych kręgach za
populizm i szukanie taniej sensacji.
Wszakże dobrzy menedżerowie
powinni godziwie zarabiać, gwarantując swoją pracą wypracowywanie określonych zysków i korzyści dla pracodawcy. Argumentacja
ta byłaby sensowna i pożądana,
gdyby nie to, że pensje te są wypłacane z podatków płaconych przez
mieszkańców naszego miasta. Osoby piastujące te stanowiska zaś, od
wielu lat nie są poddawane żadnej
weryfikacji.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta I Gminy Olkusz objęli
swoje funkcje na mocy zarządzenia
Burmistrza. Co to oznacza? – Że
nabór na te stanowiska nie podlegał
procedurze konkursowej, w której
mogliby wziąć udział ludzie spełniający formalne i merytoryczne
wymagania, umożliwiające ubieganie się na takie stanowiska. Jedynym dyrektorem, który brał udział
w konkursie na swoje stanowisko,
jest dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Cała reszta objęła swoje funkcje na
długo przed tym, zanim do Ustawy
o pracownikach samorządowych
wprowadzono procedurę naboru.
Zdażają się więc przypadki, że niektórzy dyrektorzy trwają na swoich
stanowiskach już kilkanaście lat,
a niechlubny rekord wynosi aż 32
lata (od 1982 r.)!
Brak kadencyjności na kierowniczych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych to problem
systemowy. Pracownicy samorządów w całej Polsce zatrudniani są
na umowę o pracę na podstawie
Ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu Pracy.
Zatrudnienie na podstawie powo-

łania, mianowania lub wyboru,
które umożliwiłoby wprowadzenie
kadencyjności, wymaga wyraźnej
podstawy ustawowej, której w tym
przypadku nie ma. Wyjątek stanowią dyrektorzy szkół, którzy
na podstawie przepisów Ustawy
o systemie oświaty, co 5 lat muszą
stawać do konkursu na swoje stanowisko.
Istniejące regulacje prawne sprzyjają więc zabetonowaniu stanowisk
kadry kierowniczej w samorządowych placówkach, które przy
przychylnych politycznych wiatrach mogą być piastowane aż do
emerytury. Dodając do tego fakt,
że możliwość ubiegania się o niższe stanowiska w urzędach często
obwarowana jest wymaganiami
konkursowymi ustalanymi pod
konkretnych ludzi, tworzy się smutny obraz urzędnika „wybrańca”.
Sytuacja taka w głównej mierze
uderza w ludzi młodych, którzy po
zdobyciu wykształcenia zmuszeni
są do wyjazdu za granicę lub pracy
poza wyuczonym zawodem.

vv Jakub Fita
www.jakubfita.pl

Od jakiegoś już czasu tzw. „ideologia gender” spędza sen z powiek dostojnikom kościelnym. Wielu z nich, ale też wielu chrześcijan w ogóle, widzi w niej
kasandryczną wizję moralnego upadku społeczeństwa, a w piewcach tego
trendu pozbawionych skrupułów demoralizatorów. Czym jest gender? Chyba
tym, co chcemy w nim widzieć. Dla jednych nowa forma totalitaryzmu mająca
zniewolić człowieka, dla innych forma swoistego wyzwolenia spod jarzma
narzuconych form i reguł, a dla jeszcze innych oderwaną od rzeczywistości
totalną bzdurą nie wartą zastanowienia.
Samo słowo „gender” coraz
częściej gości na chrześcijańskich mszach.. Nie ma w tym
nic złego, jakby nie patrzeć rolą
Kościoła jest uświadamianie
wiernych o czyhających na nich
zagrożeniach ze strony różnych
ideologicznych trendów i ochrona
przed nimi. Jednakże uświadamianie powinno być dostosowane
do wieku odbiorcy. Szczególny
powód do niepokoju (zwłaszcza
w środowiskach chrześcijańskich)
wzbudza próba wprowadzania
tej ideologii do szkół i przedszkoli w formie przedmiotu pod
nazwą „Wiedza o seksualności
człowieka”. Wg pomysłodawców
pomogłoby to w harmonijnym
rozwoju psychicznym i fizycznym
dzieci. Jednak pomysł, aby kilkulatków uświadamiać w kwestiach
masturbacji, autostymulacji, antykoncepcji czy stosunkach seksualnych może wzbudzać różne
emocje. Nic dziwnego więc że
Kościół, który w świecie chrześcijańskim ma swego rodzaju
monopol na nauczanie o seksualnej moralności, jest mocno
zniesmaczony i poprzez księży
i ich kazania chce wpływać na
postrzeganie ideologii gender
przez swoich wiernych. Kiedy
jednak na mszy dla dzieci ksiądz

zaczyna mówić o tej ideologii –
może to co najmniej dziwić.
Przyjęło się, że nabożeństwo
o dziesiątej w Kościele na
Pakusce należy do maluchów.
Z pewnością nie da się całej
mszy dopasować do możliwości percepcyjnych najmłodszych
wiernych, ale przynajmniej
kazanie powinno być dla nich
w minimalnym stopniu zrozumiałe. Tymczasem opowiadanie
o tożsamości płciowej, swobodzie
seksualnej , aborcji i antykoncepcji jako filarach lansowanej przez
niektóre grupy społeczne ideologii na mszy, gdzie ponad połowa
słuchaczy to dzieci – jest wręcz
niesmaczne. Mało, że nasza młodzież niewiele z niedzielnej mszy
wyniesie, to jeszcze co bardziej
dociekliwy chłopczyk czy dziewczynka mogą zacząć zastanawiać
się nad zasłyszanymi, nowymi
pojęciami i próbować je zgłębić, co nie zawsze może wyjść
na dobre. Wielu rodziców ma
świadomość jak niebezpieczne
może być dochodzenie dzieci do
„prawdy”, bo przecież ta, podawana przez mamę czy tatę nie
zawsze jest prawdziwa. Jest Post,
najważniejszy okres w chrześcijańskim kalendarzu, o tym
powinien kościół nauczać tych

najmłodszych, przybliżać im sens
męki i cierpienia Jezusa, mówić
o zbawieniu i Zmartwychwstaniu
- duchowo przygotować na Wielkanoc. Dywagacja o wyższości
związków małżeńskich heteroseksualnych nad związkami
homoseksualnymi o naturalnym
dopasowaniu mężczyzn i kobiet
z pewnością nie przyczyni się do
zgłębienia sensu Wielkiego Postu
i nie wniesie wiele do młodych
głów.
Dość często zdarza się, że kazania
na mszy dla dzieci przeradzają się
w moralizatorską opowiastkę nie
zrozumiałą nawet dla ich rodziców. Nie dziwne więc, że wielu
maluchów tak niechętnie idzie
w niedzielne przedpołudnie do
Świątyni, że tak często ciężko
przetrwać im tę godzinkę we
względnym spokoju (o skupieniu
nawet nie warto marzyć). Warto może by pomyśleć o bardziej
przystępnej formie komunikacji
z kilkulatkami na mszy przeznaczonej dla nich? Aby dzieci
zachęcić do zgłębiania tajników
wiary w której dorastają, a rodzicom oszczędzić paru siwych włosów na głowie…

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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Informacje, Reklamy

Godziny otwarcia: pon. - pt. 700 - 1800, sob. 700 - 1400
152,00 zł
za 1 m3

31,00 zł
opakowanie 20 kg

34,00 zł
opakowanie 20 kg

Gładź szpachlowa
AKRYL PUTZ

Styropian
FASADA 042

Gładź gipsowa
MEGARON

13,80 zł

18,50 zł

1,30 zł

opakowanie 25 kg

opakowanie 1 l

opakowanie 25 kg

34,50 zł
za 1 m2

Klej do szpachlowania siatki
RIMIX RS 500

Klej do styropianu
RIMIX RK51

49,90 zł
8,10 zł

opakowanie 10 l

Woda
destylowana

Panel podłogowy AC4 8 mm
DĄB CRISTAL

19,20 zł
opakowanie 750 ml

13,00 zł

2,80 zł

opakowanie 400 ml

opakowanie 0,5 l

opakowanie 5 l

Grunt
MAX

Farba hipoalergiczna
EKO ŚNIEŻKA

Lakier złoty
SUPER CHROME

Rozpuszczalnik
uniwersalny

Piana pistoletowa
niskoprężna

kom.: 784 399 845 • 784 305 994 • 505 108 360
ZAPRASZAMY!!! Promocja ważna do 31.03.2014

Reklamy

www.senyszyn.eu
DEPUTOWANA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

prof. JOANNA SENYSZYN

CZAS PODSUMOWAŃ
W Parlamencie Europejskim jestem:
Wiceprzewodniczącą:
• Podkomisji Praw Człowieka (DROI)
• Platformy na rzecz Świeckiej Polityki
Członkinią:
• Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM)
• Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (DACP)
• Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (DLAT)
• Intergrupy na rzecz dobrostanu zwierząt
• Intergrupy LGBT
• Intergrupy badań i wykorzystania kosmosu
Zastępczynią:
• Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL)
• Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
• Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk (D-MX)
W latach 2009-2013 moja podstawowa aktywność, jako deputowanej do Parlamentu Europejskiego, obejmowała wszystkie formy działalności, a mianowicie:
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym ................................................................ 201
Sprawozdania jako kontrsprawozdawca ....................................................... 1
Opinie jako sprawozdawca ...................................................................................... 3
Opinie jako kontrsprawozdawca .................................................................................. 7
Projekty rezolucji .............................................................................................. 91                                  
Oświadczenia pisemne ........................................................................................... 2                                    
Pytania parlamentarne ........................................................................................ 51    
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LOMBARD

POŻYCZKI POD ZASTAW

SKUP ZŁOTA
I SREBRA

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

Salon Wykończeń Wnętrz
www.korian.com.pl

PŁACIMY NAJLEPIEJ

• drzwi
• okna
• bramy garażowe
• podłogi
Y
• sztukateria
T
A
RAB
SOKIE
Y
W
Y
• oryginalne włoskie
CEN
NISKIE
O
TW
DZ
tynki dekoracyjne
RA
I DO
LNY MONTAŻ
PROFESJONA
• tapety

NAJNIŻSZE OPROCENTOWANIE
TYLKO 0,6%
Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 25, tel. 503 076 176
czynne 1000-1800 (obok sklepu zoologicznego)
WOLBROM > Sprzedam działkę o pow 710 m2 zabudowaną budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow 460
m2 do dalszej rozbudowy do 600 m2. Pełna dokumentacja,
ważne pozwolenia na budowę, duży parking na działce na
ok 12 samochodów wszystkie media, 100m od Rynku.
Cena: 300.000 zł
tel. 500 749 505

Mieszalnia farb:
Olkusz ul. Wiejska 18 (na terenie salonu meblowego Kanita)
salon@korian.com.pl
tel.: (32) 726 41 35, 509 168 384, 507 133 493

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32/643 03 13

MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM
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 realizowaną nadbudową w latach 2013/2014
w wyniku adaptacji poddasza powstają nowe lokale mieszkalne o powierzchni od 53 m2 do 108 m2.
Istnieje możliwość uwzględnienia sugestii przyszłych właścicieli dotyczących układu pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji.
Mieszkanie można nabyć za kredyt z dofinansowaniem udzielony w ramach programu MdM
(mieszkanie dla młodych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro
SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti,
Metalfach, UNIA Group, Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny
rolnicze oraz budowlane JCB.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie
funduszy i dotacji z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie
dobrać produkt do indywidualnych potrzeb klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności
wprowadziła na rynek ponad 3000 maszyn i urządzeń, oferując
rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję
jednego z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego
na południu Polski.

STOPNICA
Mariusz Bąk

28-130 Stopnica, Szczeglin 30
tel. 501 435 596, 509 971 107

OLKUSZ
Krzysztof Augustowski

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

KĄCIK KOLEKCJONERA
27.04.2014 – Kanonizacja Jana Pawła II
15 kwietnia br. NBP wyemituje 4 monety z okazji kanonizacji Jana Pawła
II. Temat zapewne zdominuje w tym roku wszystkie inne tematy nie
tylko w dziedzinie numizmatyki.

Jan Paweł II jako jeden z nielicznych autorytetów na
świecie interesuje i jest doceniany przez ludzi z różnych
kręgów. Wierzących i niewierzących. Ogłoszenie świętym, czyli oficjalne uznanie przez Watykan świętości
życia Karola Wojtyły, jako godnego kultu publicznego
w Kościele powszechnym oraz wpisanie do katalogu
świętych. Kanonizacja rozciąga kult danej osoby na
cały Kościół.
Jan Paweł II ogłosił świętymi 482 osoby, z których większość to męczennicy za wiarę chrześcijańską. Po 9 latach,
od śmierci Papieża z Polski, on sam beatyfikowany 1 maja
2011 roku przez Benedykta XVI – zostaje włączony do
grona świętych. Co jest spełnienie tłumów wołających
„Santo subito” („Święty od zaraz”), zgromadzonych
w dniu jego pogrzebu na placu Świętego Piotra w Rzymie.
Akt uroczystej kanonizacji potwierdza wielkość Jana
Pawła II, jego niezłomność w wyznawaniu i głoszeniu
Ewangelii, a także ogromne uznanie i wdzięczność za
dar niezwykłego pontyfikatu, który otrzymuje wyjątkowe
miejsce w historii świata, Kościoła katolickiego i Polski.
Zatem już 15 kwietnia NBP rozpocznie sprzedaż monet:
2 złote o nakładzie 1.600.000 sztuk (będzie to przedostatnia dwuzłotówka), 10 złotych w srebrze o nakładzie 50.000 sztuk (powinno wystarczyć dla wszystkich
kolekcjonerów), 100 złotych w złocie (nakład do 5.000
sztuk) oraz po raz pierwszy NBP wyemituje monetę
o wadze 1000 gram srebra o nominale 500 złotych.
Nakład monety to tylko 966 sztuk. Cena zapewne też nie będzie najmniejsza. W ilości monet z całego świata
ta moneta będzie się na pewno wyróżniać. Na pewno dobrze się stało, że pierwsza moneta o tak dużej wadze
to moneta z Janem Pawłem II.
Można by wiele pisać o wielkości Jana Pawła II, o jego dokonaniach, o wielkoduszności i pogodnym usposobieniu. Jego długoletni pontyfikat wniósł w nasze życie tyle dobroci i nadziei, że można tylko dziękować losowi,
że żyliśmy i żyjemy w tak wspaniałych czasach.
Wszystkich chętnych obejrzenia innych monet o tej tematyce zapraszam na moją stronę internetową.

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130
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Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej następuje
z urzędu, niezwłocznie po uzyskaniu przez Sąd informacji, że stan
księgi wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.
Zgodnie z przepisem art. 36 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
wieczystych i hipotece (Dz. U. tj.
z 2013 poz. 707 z późn.zm) sądy,
organy administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający
akty poświadczenia dziedziczenia, zawiadamiają sąd właściwy
do prowadzenia księgi wieczystej
o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której prowadzona
jest księga wieczysta.
Sąd wieczystoksięgowy po otrzymaniu zawiadomienia dokonuje z urzędu wpisu ostrzeżenia
w dziale trzecim księgi wieczystej
o niezgodności stanu prawnego
księgi wieczystej z rzeczywistym
stanem prawnym i wymienia prawo, przeciwko któremu ostrzeżenie to jest skierowane.
Jednocześnie o dokonaniu wpisu zawiadamia się uczestników
postępowania, którymi są najczęściej obecni właściciele nieruchomości, którzy nie zostali jeszcze ujawnieni w dziale drugim
księgi wieczystej. Zawiadomienie właściciela przez Sąd zawiera
pouczenie o obowiązku złożenia
wniosku o ujawnienie prawa własności w terminie miesiąca od
daty doręczenia zawiadomienia.
W tym miejscu należy podkreślić,

iż jeżeli właściciel wniosku takiego nie złoży, to sąd przynagli go
grzywną w wysokości od 500 zł
do 10 000 zł w celu spowodowania
ujawnienia prawa własności.
Grzywna wymierzona i nieuiszczona przed ujawnieniem tego prawa,
po jego ujawnieniu może być umorzona w całości lub w części.
Na postanowienie sądu o nałożeniu
grzywny przysługuje zażalenie, nie
przysługuje natomiast na postanowienie odmawiające umorzenie
nałożonej grzywny.
Należy zatem mieć na uwadze, iż
jeżeli w sądzie doszło do wydania
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, działu spadku, podziału
majątku wspólnego małżonków,
czy też zniesienia współwłasności
nieruchomości, dla której prowadzona była księga wieczysta, jak
również doszło do przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności należy liczyć
się z faktem, iż w dziale trzecim
prowadzonej dla nieruchomości
księgi wieczystej pojawi się ostrzeżenie o niezgodności treści księgi
z rzeczywistym stanem prawnym,
zaś obecni właściciele otrzymają
z Sądu zawiadomienie o ujawnieniu
swego prawa własności.
W takiej sytuacji należy w ciągu
miesiąca od doręczenia zawiado-

mienia ujawnić swoje prawo własności,
uiszczając
oczywiście stosowna opłatę
i załączając w oryginale dokumenty będące podstawą nabycia
tego prawa.
Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
oraz założenie księgi wieczystej
jest określona w ustawie z dnia 28
lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (tj. Dz. U.
z 2010 nr 90 poz.594 z późn. zm).
Nałożony na sądy, organy administracji i notariuszy obowiązek
zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego o każdej zmianie
właściciela nieruchomości, dla
której jest założona księga wieczysta, ma na celu zapobieganie
utrzymywaniu się niezgodności
między stanem prawnym księgi
wieczystej a rzeczywistym stanem
prawnym. Zatem w wykonaniu tego
obowiązku sąd spadku, w skład
którego wchodzi nieruchomość
objęta księgą wieczystą, ma obowiązek zawiadomić sąd wieczystoksięgowy o zmianie właściciela
jeszcze przed uprawomocnieniem
się orzeczenia.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

www.aldan.com.pl • aldan@onet.pl
tel. 668 136 924
ul.Kolejowa 1c, 32-310 Jaroszowiec

WYWIAD Z WŁAŚCICIELAMI FIRMY ALDAN

-- Państwa Sala Weselna cieszy się dużym
powodzeniem. Od jak dawna działają Państwo w tej branży?

-- Firma ALDAN w tym roku obchodzi 20-lecie
istnienia na rynku, a trzy lata temu poszerzyliśmy działalność o organizację przyjęć okolicznościowych.

-- Organizują Państwo wesela, ale też innego rodzaju przyjęcia okolicznościowe.
Dla jakiego typu przyjęć dedykowana jest
Państwa Sala?

-- Sala przystosowana jest do organizowania
wszelkiego rodzaju przyjęć takich jak wesela, komunie, chrzciny, urodziny, studniówki,
imprezy firmowe, stypy itp., ponieważ sala jest klimatyzowana o stylowym wystroju bez
filarów, na środki znajduje się drewniany parkiet do tańczenia, obszerna scena dla zespołów
muzycznych, a na zewnątrz chata grillowa i duży ogrodzony parking.
-- W czym Państwa oferta wyróżnia się w stosunku do innych tego typu ofert?

-- Klientom oferujemy smaczne dania przygotowywane na miejscu pod bacznym okiem naszego Szefa Kuchni, miłą i profesjonalną obsługę kelnerską, dekorację sali żywymi kwiatami,
a przy przyjęciach weselnych Apartament dla Młodej Pary gratis.
-- Czy Państwo Młodzi mogą liczyć na jakieś szczególne atrakcje?

-- Największą atrakcją na przyjęciu weselnym jest kolacja serwowana na sali przez naszego
Szefa Kuchni przy specjalnej oprawie muzycznej i świetlnej.
-- Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów..

POLICJA

AUTO-PLAST Sp. J.
• Centrum Likwidacji Szkód Komunikacyjnych •
• Pomoc drogowa • Diagnostyka komputerowa •
• Naprawy bieżące, części i akcesoria
do wszystkich typów pojazdów •
• lakiery samochodowe • Alarmy i centralne zamki •

Olkusz, Al. Tysiąclecia 1B • tel. 32 754 76 33, 601 445 721, 695 634 005
Olkusz dn. 21.03.2014

FIRMA BUDOWLANA

oferuje wykonanie:

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

• 25.03. Wypadek drogowy w Dłużcu
Około godziny 8.20 w Dłużcu kierująca pojazdem marki Ford Mondeo na
łuku drogi wpadła w poślizg i uderzył w golfa, którym kierowała mieszkanka Domaniewic. Kierujące oraz pasażerka forda zostały przewiezione
do szpitali w Olkuszu, Zawierciu i Krakowa. Kierująca fordem – mieszkanka Wolbromia oraz pasażerka doznały złamań kończyn. Natomiast
kierująca VW ma złamane żebra i przegrodę nosową. Od obu kierujących pobrano krew na zawartość alkoholu. Na miejscu przeprowadzono
oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Policja ustala przyczyny
i okoliczności tego zdarzenia drogowego.
• 24.03. Uszkodzenie samochodu w Bukownie
W nocy z 24/25.marca 2014 roku w Bukownie na ulicy 1 Maja nieustaleni do chwili obecnej sprawcy zarysowali karoserię samochodu osobowego Ford Mondeo. Straty w wysokości 1500 złotych poniósł mieszkaniec
Bukowna. Sprawę prowadzą policjanci z tamtejszego komisariatu.

WYMIANA BLATÓW KUCHENNYCH I AKCESORIÓW MEBLOWYCH
PEŁNY ZAKRES ASORTYMENTÓW • tel. 662 738 296
www.gwarekolkuski.pl
www.gwarek-olkuski.pl
Wydawca: SOLID PRESS s.c.
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
Redaktor naczelny: Mateusz Mucha
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Dariusz Rzepka
PETYCJA
My niżej podpisani Mieszkańcy Osiedla Młodych
z ulicy Krasińskiego 8, 10, 3, 4 w związku z nowo
budowanym wjazdem na nasze Osiedle jesteśmy
zaniepokojeni sytuacją w której się znaleźliśmy.
Przez wybudowanie wjazdu oraz poszerzenie drogi
zabrano nam kilka miejsc parkingowych oraz wiele
postojowych. Obawiamy się również gdy zostanie
puszczony ruch drogowy przy naszych blokach
o bezpieczne dojście do sklepów, do śmietników,
przystanku autobusowego. Boimy się także wzmożonego ruchu pojazdów i hałasu.
Prosimy o pomoc, domagamy się bezpieczeństwa
oraz nowych mini parkingów i miejsc postojowych.
Sprzeciwiamy się długotrwałemu takiemu rozwiązaniu problemu związanego z komunikacją i ciągami
jezdnymi na naszym osiedlu.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
W imieniu mieszkańców podpisy złożyli :
Grzegorz Lipiński
Wojciech Trzcionkowski

„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 zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka
Olkuskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

HURTOWNIA

- SILL

Ryczówek, ul. Kluczewska 1d
tel. 32 645 82 55, kom. 668 233 603

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

• SCHODY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
• BLATY • PARAPETY • KOMINKI • POSADZKI ITP. •

Posiadamy w sprzedaży 35 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

www.tomaks-sill.pl

Galeria
Czystości
i Urody

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.
Dostawa
OFERUJEMY:
• pasty BHP
gratis!
• chemia gospodarcza

• kosmetyki
Zapraszamy
• profesjonalne
środki czystości
do współpracy!
• rajstopy
• papier toaletowy
• ręczniki ZZ
• ręczniki przemysłowe
Olkusz, Al. 1000-lecia
e-mail:gamexolkusz@poczta.fm
tel. 32 754 77 40-42
fax. 32 754 79 79

Hurtownia

