
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
BU

D

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

 PROJEKTOWANIE W 3D

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze

i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata
Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.my.oriflame.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:

POŻYCZKA
1.000 zł

POŻYCZKA
1.000 zł

WYŚLIJ SMS-O TREŚCI "TAK" 
MY ODDZWONIMY
TEL. 698 686 482

LUB ZADZWOŃ: 32 6110834

WYŚLIJ SMS-O TREŚCI "TAK" 
MY ODDZWONIMY
TEL. 698 686 482

LUB ZADZWOŃ: 32 6110834
DLA NOWEGO

KLIENTA KUBEK TERMICZNY
W PREZENCIE.

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

SPRZEDAM DOM W TENCZYNKU
170 m kw.,

wykończony w 2011 r.
Do zamieszkania od zaraz.

 tel. 796 351 499

 4 KWIETNIA 2013
Nr 07/2013 (166)
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
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10 kwietnia 2013 r.  (tj. środa)               Hala  Sportowo-Widowiskowa  
      w godzinach: 10.00 – 13.00      Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

                                                                                      w Olkuszu przy ul. Wiejskiej 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Organizator:                           Współorganizator:                                Patronat:                    Patronat:  
 
 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu        Urząd Miasta i Gminy Olkusz          Społeczna Akademia Nauk       Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz     Starosta Powiatu Olkuskiego 

 
W programie:  
 
 Oferty pracy stałej, krótkoterminowej i sezonowej 

 Oferty pracy za granicą 

 Oferty szkoleniowe,  w tym możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych z Unii Europejskiej 

 Indywidualne konsultacje doradcy zawodowego 

 Możliwość wymiany informacji między osobami poszukującymi pracy a pracodawcami  

 

Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Jacek Osuch  
zaprasza do 

wzięcia udziału w 
uroczystościach

3. Rocznicy 
Katastrofy Smoleńskiej

które odbędą się w Olkuszu,  
w niedzielę 14 kwietnia  

w Parafii św. Maksymiliana M. Kolbego  
(os. Młodych)

Program uroczystości: 
11.30 – Msza święta w intencji Śp. Lecha Kaczyńskiego  
 oraz Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem 
 Złożenie kwiatów i zniczy pod tablicą 
 pamiątkową w Kościele

Z wyrazami szacunku:
Jacek Osuch

Informacje

Powiatowy serwis informacyjny
Aktywni w drodze do pracy 
Konferencja dotycząca projektu „Aktywni w drodze do pracy” 

odbyła się 25 marca 2013 w olkuskim hotelu „Wiktoria”. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele lokalnych władz powiatowych oraz instytucji zajmujących się 
pomocą społeczną.  Spotkanie zostało zorganizowane Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie wraz ze Starostwem Powiatowym. 
Projekt „Aktywni w drodze do pracy” reali-
zowany jest przez Powiat Olkuski i Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu od roku 
2008. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami 
projektu są klienci PCPR w wieku aktywności 
zawodowej tj. pomiędzy 15. a 64. rokiem życia. 
Są to przede wszystkim osoby niepełnospraw-
ne, rodziny, w których występuje problem nie-
pełnosprawności, a także rodziny i młodzież 
korzystająca z zastępczej formy opieki rodzinnej 
i instytucjonalnej. 
Realizacja projektu pozwala na podjęcie dzia-
łań związanych z aktywną integracją społeczno 
-zawodową klientów pomocy społecznej z powiatu. 
Wpływa też na poprawę współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi oraz instytucjami zajmujący-
mi się problematyką pomocy społecznej poprzez 
realizację działań środowiskowych. 
W ciągu najbliższych 2 lat wsparciem objętych 
zostanie 137 osób. Klientom pomocy społecznej 
zapewnione ma zostać wsparcie w aktywizacji 
społeczno –zawodowej. Ma to wpłynąć na poprawę 
jakości pracy socjalnej oraz ograniczenie zjawiska 
wykluczenia społecznego. Celem , jaki postawili 
sobie twórcy projektu, jest wypracowanie kom-
pleksowego modelu pracy z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem społecznym i rodzinami doświad-
czającymi wielu problemów, a korzystającymi ze 
wsparcia systemu pomocy społecznej.

W 2013 roku w projekcie weźmie udział 69 osób. 
Zostaną one objęte, stosownie do zidentyfikowa-
nych potrzeb, działaniami aktywnej integracji, 
co nie byłoby możliwe bez dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przy realizacji projektu pracują: administrator 
organizacyjny projektu Danuta Mączka, starszy 
referent ds. finansowych Małgorzata Królewicz 
oraz pracowniczki socjalne (doradcy ds. osób nie-
pełnosprawnych) - Ewa Filus i Magdalena Król. 
Ponadto zatrudniono specjalistę ds. Indywidual-
nego Planu Działania Wojciecha Broczkowskiego 
oraz animatora lokalnego - specjalistę ds. działań 
środowiskowych Arkadiusza Dudka. Większość 
tych osób uczestniczyła w konferencji, przed-
stawiając szczegóły rozpoczynanego projektu. 
Starostwo Powiatowe reprezentował wicestarosta 
Henryk Kieca. Przedstawicielką  Środowiskowe-
go Domu Samopomocy była dyrektorka Anna 
Kwaśniewska. Ponadto w spotkaniu udział wzię-
li przedstawiciele centrów pomocy społecznej 
z poszczególnych gmin, stowarzyszeń użyteczno-
ści publicznej, warsztatów terapii zajęciowej itp. 
Uczestnikami konferencji byli ponadto potencjal-
ni beneficjenci projektu. Wypełnili ankiety, które 
pomogą organizatorom dookreślić szczegóły 
projektu, m.in. gdy idzie o tematy organizowa-
nych w jego ramach szkoleń. 
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FELIETON 

OLKUSZ

OLKUSCY RADNI OBNIŻYLI OPŁATY ZA ODPADY

DROŻSZE BILETY, MNIEJ PASAŻERÓW?

Od 1 lipca 2013 mieszkańcy gminy 
Olkusz mieli płacić 9,5 zł miesięcz-
nie od osoby za odpady segregowane 
oraz 16 zł za niesegregowane (obecnie 
jest 7 zł), czyli jedne z najwyższych 
stawek w Małopolsce. Na ostatniej 
sesji radni obniżyli opłaty do 10 zł 
miesięcznie od osoby za odpady 
niesegregowane (od tej opłaty nie 
będzie ulg). Natomiast w przypad-
ku odpadów segregowanych opłata 
wyniesie 7 zł od osoby dla nierucho-
mości zamieszkałej przez jednego lub 
dwóch mieszkańców w gospodar-
stwie domowym, 6,30 zł od osoby dla 
nieruch. z trzema mieszkańcami, 5,95 
zł od osoby dla nieruch. z czterema 
mieszkańcami, 5,60 zł od osoby dla 
nieruch. z pięcioma mieszkańcami, 
5,25 zł od osoby dla nieruch. z sze-
ścioma mieszkańcami oraz 4,90 zł 
od osoby dla nieruch. z siedmioma 
i więcej mieszkańcami. 
Jako pierwszy z inicjatywą obniże-
nia opłat za odpady wystąpił radny 
Roman Piaśnik, który 5 lutego b.r. 
złożył na ręce burmistrza interpela-
cję, domagając się wprowadzenia ulg 
w opłatach za śmieci w wysokości 
10% za trzecią i każdą kolejną oso-
bę (inicjatywę poparł Klub Radnych 
SLD). Ponieważ burmistrz Dariusz 
Rzepka nie przychylił się do tego 
wniosku, radny Roman Piaśnik 5 
marca ponownie wystąpił do bur-
mistrza, tym razem w imieniu Klubu 
Radnych SLD z jeszcze dalej idącym 
projektem uchwały (maksymalna ulga 
w wysokości 50%). Ponadto radny 
Piaśnik był obecny na wszystkich 
komisjach rady miasta opiniują-
cych projekt, przekonując radnych 
z innych klubów o jego słuszności. 
Niestety część radnych z klubu PO 
oraz Wspólnoty Samorządowej (np. 
Grażyna Żak–Pietras, czy Maria Rze-
mieniuk) krytykowała proponowaną 

propozycję ulg, sugerując m.in. uza-
leżnienie ich przyznawania od wyso-
kości dochodów. A przecież „ustawa 
śmieciowa” pozwala różnicować 
stawki według liczby mieszkańców 
i nie ma w niej odniesienia do pozio-
mu ich dochodów, czy wieku. Tego 
typu utrudnienia są więc niepotrzeb-
ne, zwiększałyby tylko biurokrację, 
a przede wszystkim byłyby upoka-
rzające dla ludzi, którzy musieliby 
udowadniać, że są wystarczająco 
biedni, by móc skorzystać z ulg. 
Przełomem w bojach o obniżenie 
opłat stało się porozumienie SLD 
z olkuskim PiS-em, w ramach którego 
PiS zaproponował obniżenie stawek 
za śmieci do 8,5 zł i 14 zł, a SLD nowe 
ulgi dostosowane do tych stawek. 
Połączenie sił tych dwóch klubów 
mających razem większość w radzie 
miasta, pozwoliło im podjąć skutecz-
ne działanie. Podczas sesji pierwsze 
głosowanie dotyczyło projektu PiS-
-u, do którego radny Wojciech Gleń 
(Wspólnota Samorządowa) w ostat-
niej chwili zaproponował poprawkę 
jeszcze bardziej obniżającą stawki 
- do 7 zł i 10 zł. Chwilę później projekt 
PiS-u z tą poprawką został przyjęty 
głosami radnych wszystkich klubów. 
Natomiast głosowanie dotyczące ulg 
zaproponowanych przez SLD, poprze-
dziło zamieszanie, gdyż Przewodni-
czący Rady Miasta – Jan Kucharzyk 
(startował z listy PO), wbrew woli 
autora uchwały (Klubu SLD) prze-
prowadził głosowania nad przyjęciem 
dwóch poprawek do projektu ulg. 
Pierwszą poprawkę zgłosił Przewod-
niczący Klubu PO - Józef Sarecki, 
który proponował, by ulgi dotyczyły 
jedynie osób niepełnoletnich, a drugą 
radny Wojciech Gleń, który chciał, by 
wysokość opłaty od osoby za odpady 
niesegregowane rosła wraz ze wzro-
stem liczby mieszkańców w gospo-

darstwie 
d o m o -
wym (wyjątkowo antyrodzinna 
poprawka). Na szczęście oba pomy-
sły zostały odrzucone głosami PiS-
-u i SLD. Chwilę później te same 
sprzymierzone Kluby przegłosowały 
projekt ulg SLD.
Obniżenie opłat stało się możliwe 
dzięki współpracy olkuskiego PiS-
-u z SLD, ze strony PiS-u dużym 
zaangażowaniem i wytrwałością w tej 
sprawie wyróżnili się radni: Łukasz 
Kmita (Przewodniczący Klubu PiS), 
Beniamin Maciej Bujas oraz Janusz 
Dąbek. Natomiast z SLD godną 
pochwały walecznością i konsekwen-
cją w działaniu odznaczyli się radny 
Janusz Dudkiewicz (Przewodniczą-
cy Klubu SLD) oraz radny Roman 
Piaśnik – pomysłodawca i inicjator 
obniżenia opłat, którego już po sesji 
poprosiłem o wypowiedź: 
…cieszę się, że pomimo trudności 
i niezrozumienia ze strony części 
radnych w końcu udało się znacznie 
obniżyć opłaty za śmieci. Dzięku-
ję moim klubowym koleżankom 
i kolegom z panem Januszem Dud-
kiewiczem na czele, za wsparcie 
jakiego mi udzielili. Dziękuję 
również radnym olkuskiego PiSu, 
a szczególnie panu Łukaszowi Kmi-
cie, za dobrą współpracę w intere-
sie mieszkańców. Dzisiejszy sukces 
postrzegam jako pierwszy krok 
w kierunku poprawy warunków 
życia wszystkich mieszkańców 
naszej gminy, ponieważ Olkusz od 
dawna potrzebuje pozytywnych 
zmian… –  podsumował radny 
Roman Piaśnik..

 v Robert Rusinek 
email: biurorusinek@interia.pl

Podwyżka weszła w życie 1 kwiet-
nia. Komunikat w tej sprawie został 
zamieszczony na stronie interne-
towej ZKG „KM”. Związek  jest 
organizatorem komunikacji na 27 
liniach. Autobusy jeżdżą po terenie 
4 gmin powiatu olkuskiego, a także 
wjeżdżają do Sławkowa i obsługują 
miejscowość Lgota w powiecie chrza-
nowskim. Dotychczas ceny biletów 
były porównywalne z kwotami, jakie 
muszą płacić mieszkańcy Chrzanowa 
czy Zawiercia. Niestety od 1 kwietnia 
ceny drastycznie wzrosną. Oburzenia 
podwyżkami nie kryje olkuski rad-
ny Łukasz Kmita, który uważa pod-
wyżki za bezzasadne.  – Z ogrom-
nym zdziwieniem i zaskoczeniem 
przyjąłem wiadomość o podwyż-
ce cen aż o 25 proc. wszystkich 
biletów jednorazowych normal-
nych w autobusach komunikacji 
miejskiej  (za wyjątkiem linii M 

i PS). Tak znacząca podwyżka jest 
w moim przekonaniu niczym nie-
uzasadniona i spowoduje znaczący 
spadek pasażerów korzystających 
z autobusów komunikacji miejskiej. 
Po tej podwyżce komunikacja miej-
ska przestanie być konkurencyjna 
wobec np. busów, których cena bile-
tów będzie znacząco niższa. Warto 
także zaznaczyć, że tak znaczący 
wzrost cen biletów jednorazowych 
uderzy bardzo mocno w osoby nie-
zamożne i nieposiadające własnego 
samochodu. To właśnie ta grupa 
najczęściej korzysta z komunika-
cji miejskiej – napisał radny Kmita 
w interpelacji. 
W strefie miejskiej obejmującej 
miasto Olkusz pasażerowie będą 
musieli zapłacić, aż o 25 proc. więcej 
niż dotychczas. Bilet jednorazowy 
normalny według nowego cennika 
będzie kosztował 2 zł. czyli o 40 gro-

szy więcej niż dotychczas. Na terenie 
jednej gminy za przejazd zapłacimy 
o 60 groszy więcej. Dotychczas pasa-
żer płacił 2,40 zł. za bilet jednorazowy 
normalny, a niebawem zapłaci 3,00 zł. 
W tej strefie o 10 zł (do kwoty 90 zł.) 
zrośnie także cena biletu miesięcz-
nego. Podróż z Olkusza do Klucz, 
Bukowna lub Bolesławia (2 jednostki 
administracyjne) będzie teraz kosz-
tować 3,60 zł. Za bilet miesięczny 
zapłacimy 110 zł. czyli o 20 zł więcej 
niż dotychczas. 4 złote będzie kosz-
tować bilet z Olkusza do Sławkowa. 
Dotychczas pasażerowie płacili 3,40 
zł. – Będziemy mieli najdroższe 
bilety w okolicy. W Chrzanowie 
i Zawierciu pasażerowie będą 
płacić ok. 50 groszy mniej za bilet 
niż w Olkuszu – tłumaczy Łukasz 
Kmita, radny PiS.

 v BPPIS 

Beniamin Maciej Bujas   Olkusz, 25.03.2013 r
Jan Kucharzyk 

Pan Dariusz Rzepka
Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu

INTERPELACJA
w sprawie przystąpienia do unijnego programu EOG dla ratowania dziedzictwa kulturowego 
w obszarze „dawnego kwartału królewskiego i stojącego tam gmachu starego starostwa”.
W nadchodzącym miesiącu kwietniu tego roku zostanie ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego nabór wniosków do programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego, współfinan-
sowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG. 
Przewidziana pula pieniędzy w tym programie to około 66 000 000 euro w przeliczeniu na walutę narodową 
ok. 264 000 000 zł. Maksymalne wsparcie dla projektu może wynieść nawet do 8 000 000 euro (ok. 32 000 000 
zł), a środki kwalifikowane do zwrotu dla beneficjenta to 85% kosztów realizacji całego projektu.
Program obejmuje działanie w ramach rewitalizacji, konserwacji, renowacji i adaptacji na cele kulturalne 
historycznych obiektów oraz zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem. 
Realizacja programu ma przyczyniać się do ochrony polskiego dorobku kulturowego, rozwoju regionów i miast 
poprzez podniesienie ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 
Wśród kryteriów wyboru wniosków znajdą się m.in. ocena wartość kulturowej i historycznej, ocena funkcji 
obiektu oraz zasięg jego oddziaływania w regionie. 
W ramach krótkiej informacji o dziedzictwie kulturowym jakie posiadamy w tym temacie:  klasycystyczny 
gmach „starego starostwa” został wzniesiony w 1827-1828r. w „kwartale królewskim” na reliktach czterech 
średniowiecznych kamienic z końca XIII i początku XIV wieku. 
Owe cztery kamienice należały przez wieki do skarbu królewskiego i nadawane były w dzierżawę największym 
dostojnikom dworu lub najbogatszym gwarkom olkuskim. Przykładowo do takich administratorów należeli: 
Kanclerz Koronny i Starosta Krakowski Jan Ocieski, żupnik olkuski i gwarek Jost Ludwik Decjusz, który ze 
swej kamienicy uczynił pałac renesansowy oraz olbornik królewski Stanisław Amenda, fundator kaplicy przy 
farze olkuskiej. 
Od czasów średniowiecznych na jednej z parceli mieścił się urząd górniczy z więzieniem dla niepokornych 
gwarków w podziemiach, a w XVI wieku w narożnej kamienicy sąsiadującej z dzisiejszą bazyliką, król Stefan 
Batory uruchomił mennicę (1579-1601r.). 
Na przełomie kilku ostatnich lat archeolodzy w „kwartale królewskim” odkrywają świadectwa dawnej 
świetności Olkusza. Obecnie już wiemy, że na zapleczu starego starostwa kilka metrów pod ziemią zachował 
się dziedziniec królewskiej mennicy wykładany monumentalną posadzką z czerwonego piaskowca, wąskie 
średniowieczne uliczki wyściełane deskami biegnące wzdłuż ówczesnej zabudowy i przedlokacyjne szyby 
górnicze. Archeolodzy odsłonili także relikty dawnych kamienic z wejściami do piwnic, które ciągną się aż 
pod budynek dawnego starostwa do tak zwanych przedproży handlowych. 
To nieliczne przykłady tego co zostało dotąd odkopane przez naukowców w „kwartale królewskim”. Na dzień 
dzisiejszy piwnice dostępne w obrębie „starego starostwa” to tylko 20% tego co nadal czeka tam na odkrycie. 
Możliwe, że do czasów nam współczesnych w podziemiach królewskiej mennicy wciąż znajdują się relikty 
urządzeń i pieców menniczych, a pod dawnym urzędem żupniczym pozostałości więzienia górniczego.   
Niewątpliwie uruchamiany obecnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego program finansowy 
EOG służy takim celom jak ratowanie znamienitego i jedynego w swym rodzaju dziedzictwa kulturowego, 
jakie posiada Olkusz. Opisany powyżej „kwartał królewski” z zachowanym całym zespołem piwnicznym, 
reliktami zabudowy średniowiecznej w otoczeniu miejskich murów obronnych, baszty i klasycystycznego 
gmachu to ogromna wartość historyczna dla pokoleń. Wartość, która w połączeniu z nowo odkrytymi piwni-
cami ratusza, kamienicy Wielopolskich i przedprożami Myszkowskich będzie stanowić atrakcję turystyczną 
na poziomie ponadregionalnym.  
Interpelacją tą apelujemy do Pana Burmistrza, Pana Starosty i Radnych obu samorządów o podjęcie sprawnych 
i rzetelnych działań na rzecz stworzenia nowego projektu rewitalizacji „kwartału królewskiego” i przystąpienia 
z wnioskiem oraz całą niezbędną dokumentacją do ogłaszanego na rok 2013 programu finansowego EOG 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Uważamy, że ratując nasze olkuskie dziedzictwo narodowe poprzez ogłoszony program finansowy, możemy 
w szczególny sposób przyczynić się do rozwoju kulturowego,  turystycznego i co za tym idzie ekonomicznego 
naszej gminy.    
Pragniemy także zaznaczyć, że program ten to szansa na stworzenie w Olkuszu największego w kraju, śre-
dniowiecznego kompleksu podziemnego z jedyną w swym rodzaju ekspozycją muzealną historii górnictwa. 

Z poważaniem
Beniamin Maciej Bujas

  Jan Kucharzyk

26 marca 2013 r. na sesji olkuskiej Rady Miejskiej, 
z inicjatywy klubów PiS i SLD znacznie obniżono opłaty 
za odpady, ponadto radni tych klubów przegłosowali 
różnicowanie wysokości opłat w zależności od liczby 
osób zamieszkujących nieruchomość.

Od kilka dni zaczęły obowiązywać drastyczne podwyżki cen biletów w 
komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek Komunalny Gmin 
„Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu. Bilety jednorazowe zdrożały 
o 20-25 procent. Miesięczne nawet o 30 proc. Pasażerowie i radny PiS 
Łukasz Kmita nie kryje oburzenia.

Przepis art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 
21.06.2011 o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie kodeksu cywilnego 
(Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 
z póżn. zm.) stanowi, iż Sąd ocenia, 
czy konkretnym osobom eksmi-
towanym przysługuje prawo do 
lokalu socjalnego mając na uwadze 
dotychczasowy sposób korzystania 
przez te osoby z lokalu oraz ich 
szczególną sytuację materialną 
i rodzinną. Decyzja ta zależy od 
uznania sądu.
W przepisie art. 14 ust. 4 w/w usta-
wy wymienione są jednak takie 
przypadki, w których sąd nie może 
orzec o braku uprawnienia do lokalu 
socjalnego, a mianowicie wobec 
kobiety w ciąży, małoletniego, 
niepełnosprawnego lub ubezwła-
snowolnionego oraz sprawującego 
nad taką osobą opiekę i wspólnie 
z nią zamieszkałą, obłożnie cho-
rych, emerytów i rencistów speł-

niających kryteria do otrzymania 
świadczenia z pomocy społecznej, 
osoby posiadającej status bezrobot-
nego oraz osoby spełniającej prze-
słanki określone przez radę gminy 
w drodze uchwały, chyba że osoby 
te mogą zamieszkać w innym lokalu 
niż dotychczas używany.
Należy jednak zaznaczyć, iż powyż-
sza regulacja dotycząca obowiązko-
wego przyznania prawa do lokalu 
socjalnego nie dotyczy osób, które 
utraciły tytuł prawny do lokalu nie-
wchodzącego w skład publicznego 
zasobu mieszkaniowego, a umo-
wę najmu zawarły po 31 grudnia 
2004 r. W takim przypadku przy-
znanie prawa do lokalu socjalnego 
zawsze zależy od uznania sądu.
Jeżeli więc osoba eksmitowana 
spełnia jeden z powyżej wymie-
nionych warunków obligatoryjne-
go orzeczenia o prawie do lokalu 
socjalnego, a także zajmuje lokal 
wchodzący w skład publicznego 

zasobu mieszkaniowego lub też 
umowę najmu zawarł przed 1 stycz-
nia 2005 roku to wówczas sąd przy-
zna mu prawo do lokalu socjalnego. 
Wykonanie takiego wyroku będzie 
mogło nastąpić dopiero wówczas, 
gdy gmina zaproponuje zawarcie 
umowy najmu lokalu socjalnego.
W przypadku gdy eksmitowany lub 
jego rodzina nie spełniają żadnej 
z wymienionych przesłanek bądź 
gdy chodzi o lokal niewchodzący 
w skład publicznego zasobu miesz-
kaniowego albo umowę najmu 
zawarto po 31 grudnia 2004 roku 
nie oznacza to automatycznie, że 
prawo do otrzymania lokalu socjal-
nego nie zostanie przyznane. 
Sąd może bowiem przyznać pra-
wo do lokalu socjalnego mając na 
względzie dotychczasowy sposób 
korzystania z lokalu oraz szczególną 
sytuację materialną i rodzinną.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Eksmisja a prawo do lokalu socjalnego
Eksmisja z lokalu stanowi przymusową egzekucję świadczenia o cha-
rakterze niepieniężnym. W sprawach o eksmisję, w każdym z orzeczeń, 
sąd rozstrzyga o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź 
o braku takiego uprawnienia wobec osoby, której nakaz eksmisji doty-
czy. W przypadku, gdy takie uprawnienie jest przyznane, sąd nakazuje 
wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez 
gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Tak więc eksmisja 
będzie możliwa dopiero wówczas, gdy gmina będzie w stanie zapewnić 
danej osobie lokal socjalny.

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

Informacje
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Mimo wyjątkowo niesprzy-
jającej aury na zaproszenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olkuszu odpowiedziało 13. 
placówek oświatowych, orga-
nizacji pozarządowych i grup 
folklorystycznych: Szkoła 
Podstawowa Nr 4 w Olkuszu, 
Szkoła Podstawowa w Kosmo-
lowie, Szkoła Podstawowa Nr 
2 w Olkuszu, Gimnazjum nr 1 
w Olkuszu, Socjalizacyjna Pal-
cówka Opiekuńczo-Wychowaw-
cza w Olkuszu, Ośrodek Terapii 
Uzależnień Dzieci i Młodzieży 
w Jeżówce, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Lgocie Wolbrom-
skiej, Stowarzyszenie Otwar-
tych Serc Aktywnych Kobiet 
SOS w Olkuszu, Świetlica 
Środowiskowa im. Jana Pawła 
II w Olkuszu, Stowarzyszenie 
Dobroczynne Res Sacra Miser 
w Olkuszu oraz świetlice MOK 
w Bogucinie Małym, Troksie 
i Zawadzie.
Ich stoiska wypełniły świątecz-
ne produkty wykonane przez 
uczniów, podopiecznych placó-
wek oraz stowarzyszeń, a także 
kultywujących regionalne ludo-
we zwyczaje zespołów. Znala-
zły się wśród nich tradycyjnie 
i nowocześnie zdobione pisanki 
w rozmiarach przepiórczych, 
kurzych oraz strusich, baranki, 
koszyczki, serwetki, stylizowane 
na palmy bukiety, a nawet ciasta 
i babeczki. Sprzedaż, z której 
dochód rokrocznie wspiera szla-

chetne cele i statutową działal-
ność wystawców, jest bez wąt-
pienia głównym, ale nie jedynym 
celem jarmarków. To także oka-
zja, by zaprezentować plastyczne 
talenty i pomysłowość twórców, 
dać okazję im poznać się, wza-
jemnie inspirować.
Nie tylko rękodzielnicze zdolno-

ści prezentowane są na olkuskich 
przedświątecznych targach. Ze 
sceny ustawionej między stra-
ganami uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Kosmolowie 
pasyjnymi pieśniami wprowa-
dzali uczestników jarmarku 
w atmosferę Wielkiego Tygodnia.

OLKUSZ

Jarmark Wielkanocny 2013
Nawet przenikliwy wiatr, wciskający pod ubrania mroźne zimowe powietrze, nie znie-
chęcił wystawców i kupujących do podtrzymania tradycji olkuskich przedświątecznych 
jarmarków. Na stoiskach ustawionych w Rynku, przed budynkiem Urzędu Miasta i Gmi-
ny, jak co roku nabyć można było oryginale, ręcznie wykonane wielkanocne ozdoby.

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595
Napisz: wmossakowski@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 19 a, 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 14 a, cena 410.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw. w widokowej dzielnicy Krzeszowic, 
    działka 8 a, 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

JESTEŚMY
SKUTECZNI

www.polnoc.pl

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

Co roku setki milionów osób pada ofiarą zakażeń związanych 
z opieką zdrowotną. Często prowadzą one do rozwoju poważnych 
chorób i wydłużonej hospitalizacji. Ze względu na swoją specyfikę, 
zakażenia rozwijają się za sprawą wielu różnorodnych czynników 
związanych z  systemami i  procesami  świadczenia usług opieki 
zdrowotnej. Spowodowane są również zachowaniami ludzkimi, 
które warunkowane są wykształceniem,ograniczeniami polityczno-
-ekonomicznymi poszczególnych ustrojów państw oraz normami 
i przekonaniami społecznymi, które często odgrywają istotną rolę. 
Higiena rąk stanowi podstawowy środek ograniczający rozprze-
strzenianie się zakażeń. Jest to prosta czynność, ale brak konse-
kwentnego jej przestrzegania stanowi ogólnoświatowy problem 
w sektorze opieki zdrowotnej. W związku z tym zaproponowano 
szereg strategii promocji higieny rąk i poprawy przestrzegania jej 
zasad. Zorganizowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
Pierwsza Światowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta 
„Higiena rąk to bezpieczna opieka” - podjęła działania wdrożenia  
skutecznych sposobów ich realizacji.

Nowa edycja „Wytycznych WHO dotyczących higieny rąk w opie-
ce zdrowotnej” opracowana przy współpracy ponad stu ekspertów 
została przetestowana i wypróbowana w różnych częściach świata 
/nowoczesnych szpitalach i ośrodkach w ubogich wioskach/ i ofi-
cjalnie przyjęta w 2009 roku.

Nowy Szpital w Olkuszu sp z o.o  zadeklarował udział w programie: 
Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka realizowanym przez Centrum 
Monitorowania Jakości  w  Ochronie Zdrowia, oraz Światową 
Organizację Zdrowia (WHO). Przedstawiciele szpitala wzięli udział 
w  szkoleniu warsztatowym przygotowującym do pilotażowego 
wdrożenia programu. Promowanie w szpitalu „Wytycznych” w tym 
metody „5 kroków higieny rąk” przyczyni się do zwiększenia świa-
domości i zrozumienia tego, jak ważna jest higiena rąk.

Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka

Informacje, Reklamy
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STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • 
• SPRZEDAŻ •

ZAPRASZAMY!

ul. Mickiewicza 16
(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

SKLEP Z DUSZĄ

OLKUSZ
OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35
32 641 40 97

Oferujemy:
• betony towarowe od B-10 do B-40
• betony posadzkowe, mrozoodporne, hydrotechniczne
• betony drogowe i mostowe
• betony wg receptury powierzonej
• zaprawy budowlane
• podsypki stabilizujące
Oferujemy również gamę prefabrykatów z wibroprasy:

Zapewniamy transport oraz pompowanie betonu.
Posiadamy kompleksową obsługę laboratoryjną. 
Jesteśmy największym przedsiębiorstwem produkującym beton w powiecie olkuskim.
Należymy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.

• ogrodzenia betonowe
• płytki chodnikowe
• płyty ażurowe
• bloczki fundamentowe
• korytka ściekowe

WOLBROM
UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42
696 486 469

 Betoniarnia PRO-BET Sp. J.

KONKURENCYJNE

CENY!!!KONKURENCYJNE

CENY!!!

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl

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, SERWISO-
WANY W AUTORYZOWANYM SERWISIE AUDI, BEZWYPADKOWY, STAN 

TECHNICZNY I WIZUALNY PERFEKCYJNY, OBJĘTY GWARANCJĄ
TEL. 512 447 343

cena do uzgodnienia ok 63 000 zł

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

POLICJA
Wypadek w Podlipiu: 26 marca br. około godziny 18:20 w Podlipiu zderzyły się 
dwa samochody osobowe. Volvo, którym podróżowali mieszkańcy Podlipia uderzyło 
w seata kierowanego przez sosnowiczanina. Do Nowego Szpitala w Olkuszu przewie-
ziono kierujących pojazdami oraz ich pasażerów.  
Zatrzymani włamywacze: Policjanci Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego zatrzy-
mali trzech mężczyzn podejrzanych o włamania do altanek. Wszyscy trafili do aresztu 
olkuskiej komendy. Mężczyzn zatrzymano 25 marca br. około godziny 15:00 na ul. 
Żuradzkiej w Olkuszu. Chwilę wcześniej włamali się do jednej z altanek znajdującej 
się na terenie ogródków działkowych. Kiedy zostali zatrzymali przewozili skradzioną 
lodówkę oraz kuchenkę elektryczną o łącznej wartości 520 złotych.

Kradzież portfela: 24 marca br. w jednym z olkuskich pubów skradziono portfel 
należący do mieszkańca Osieka.  Mężczyzna stracił dokumenty.

Ukradli paliwo: 20 marca br. włamano się do zbiornika paliwa ciężarowego volvo 
zaparkowanego w Chechle (gmina Klucze). Skradziono około 200 litrów oleju napę-
dowego o wartości około 1.100 złotych. 

Fałszywy pracownik spółdzielni: 400 złotych straciła mieszkająca na oś. Paku-
ska kobieta. Do drzwi jej mieszkania zapukała oszustka podająca się za pracownika 
spółdzielni mieszkaniowej. Pod pretekstem wymiany kuchenki gazowej wyłudziła od 
starszej kobiety właśnie taką kwotę pieniędzy. Oszustce grozi kara 8 lat więzienia. 

Zatrzymani z narkotykami: Dwaj młodzi mężczyźni został zatrzymani w ubiegłym 
tygodniu w Olkuszu w związku z podejrzeniem posiadania narkotyków. 20 marca br. 
na ul. Kościuszki w Olkuszu zatrzymano 18-latka, przy którym policjanci znaleźli ma-
rihuanę. Kilka dni późnej (24 marca) zatrzymano 21 – letniego olkuszanina. Każdy 
z nich posiadał około grama narkotyku. Trafili do aresztu olkuskiej komendy.  

Spalony Renault: 23 marca br. w kompleksie leśnym w Kluczach policjanci miej-
scowego komisariatu odnaleźli spalonego renaulta. Samochód skradziono 3 marca 
br. w powiecie będzińskim. Pojazd trafił na policyjny parking.

Odzyskano skradzionego Renaulta: 24 marca br. na ul. Spacerowej w Bukow-
nie odnaleziono skradzionego w grudniu ubiegłego roku w Bukownie Renaulta. 

Ukradł Volkswagena: 27 marca br. około godziny 21.15 w Bukownie. 24-letni, 
nietrzeźwy bukowianin zaczepił siedzącego w Volkswagenie mężczyznę. Właściciel 
samochodu został siłą z niego wyciągnięty i obaj mężczyźni zaczęli się szarpać obok 
pojazdu. Napastnik wsiadł do samochodu, wykorzystał pozostawione w  stacyjce 
kluczyki i odjechał, zabierając po drodze dwoje swoich znajomych. Patrol zatrzymał 
skradziony samochód około godziny 21:55 w rejonie ul. Wiejskiej. Zatrzymano trzech 
mieszkańców Bukowna w wieku 22-24 lat. Kierujący pojazdem był nietrzeźwy. 

Skradziono rower: 26 marca br. na ul. Legionów Polskich w Olkuszu włamano się 
do piwnicy. Sprawca ukradł z jej wnętrza rower o wartości około 1.500 złotych. Nad 
sprawą pracują olkuscy policjanci. 

Udaremniona kradzież paliwa: 29 marca br. około godziny 3:45 włamał się 
do zbiornika paliwa ciężarowego mana, zaparkowanego w Chechle (gmina Klucze). 
Zdołał pokonać zabezpieczenie zbiornika i usiłował ukraść znajdujący się w nim olej 
napędowy. Policjanci zabezpieczyli na miejscu przedmioty, które służyły do dokony-
wania kradzieży (wąż oraz plastikowe baniaki). 32-latek był już wcześniej zatrzymy-
wany w związku z podejrzeniem popełniania podobnych przestępstw. Wkrótce przed-
stawiony zostanie mu zarzut usiłowania dokonania kradzieży z włamaniem. Grozi mu 
kara pozbawienia wolności do lat 10. 

Włamanie do piwnicy w Wolbromiu: Prawdopodobnie nocą 28 marca br. na  
ul. Chrobrego w Wolbromiu włamano się do piwnicy. Sprawca zerwał kłódkę oraz 
skobel zabezpieczający drzwi, a następnie ukradł m. in. przewody elektryczne. Postę-
powanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Wolbromia.

Wypadek na „krajówce”: 31 marca br. około godziny 14:00 na drodze krajowej 
nr 94 w Krzu (gmina Bolesław) bmw wjechało do przydrożnego rowu. Do szpita-
la w Dąbrowie Górniczej przetransportowano pasażera pojazdu. Policjanci ustalają 
przyczyny wypadku.

 KOMUNIKATY
• Olkuska Policja  poszukuje świadków uszkodzenia samochodu marki Seat. Do zda-

rzenia doszło w dniu 19-20 marca br. na ul. Strzelców Olkuskich w Olkuszu (parking 
przy bloku nr 3A). Prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu (997) lub 
bezpośrednio do prowadzącego postępowanie pod nr telefonu 32 6478235.

• Olkuska Policja  poszukuje świadków uszkodzenia ogrodzenia posesji w Podgra-
biu. Do zdarzenia doszło w dniu 15 marca br. około godziny 12:00. Uszkodzenia 
mógł dokonać kierujący bordowym fordem focusem, prawdopodobnie na zagra-
nicznych tablicach rejestracyjnych. Prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem 
telefonu (997) lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie pod nr telefonu 
32 6478234.

• Olkuska Policja  poszukuje świadków kolizji zaistniałej w dniu 14 marca br. około 
godziny 7:35 na skrzyżowaniu DK-94 z ul. Kościuszki. W zdarzeniu tym uczestniczy-
ły cztery samochody.   Prosimy o kontakt pod bezpłatnym numerem telefonu (997) 
lub bezpośrednio do prowadzącego postępowanie pod nr telefonu 32 6478234. 

WYDARZENIA KULTURALNE
•	 4.04. godz. 17.00 spotkanie z eurodeputowaną 

J. Senyszyn - „Prawa kobiet”. Wykład w ramach 
olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

•	 7.04. godz. 18.00  
Koncert „Ilkus Quartet” - MOK ul. Szpitalna 32

•	 8.04. godz. 9.00 , 11.30 „Bolek i Lolek 
zapraszają na przygodę” - Jak powstaje film 
rysunkowy - spektakl teateralny dla dzieci

•	 9.04. godz. 9.00, 10.04.GODZ.9.00  
XIII  Powiatowy  Festiwal  Kultury- Teatralia

•	 11.04. godz. 17.00 - Prof. dr hab. inż.Ewaryst 
Tkacz „Nowoczesne metody przetwarzania 
sygnałów w bioinformatyce”- wykład w ramach 
olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

•	 11.04. godz. 9.00 (szkoły podstawowe)  
11.04. godz. 12.00 (gimnazja , szkoły średnie) 
- Konkurs Plastyczny Eko-Plast

•	 12.04. godz. 19.00 „Andropauza 2 - czyli 
męska rzecz być z kobietą”. Spektakl teatralny w 
reż. Macieja Damięckiego w wykonaniu: Macieja 
Damięckiego, Piotra Skargi, Jacka Kawalca, 
Pawła Królikowskiego, Dariusza Gnatowskiego, 
Ryszarda Kotysa, Marka Siudyma, Andrzeja 
Beya-Zaborskiego, Michała Pietrzaka, Piotra Dą-
browskiego, Matyldy Damięckiej, Mimi Kokoski, 
Agaty Załęckiej. 

•	 13.04. godz. 19.00 
„Gabinet Doktora Caligari” z muzyką na żywo - 
do filmu zagra : „Kobieta i trzech mężczyzn” 

•	 15.04. godz. 8.20, 10.00 -  
„Przygody wesołego Żeglarza Sindbada” 
spektakl dla dzieci w wyk. Katolickiego Teatru 
Edukacji z Krakowa

•	 15.04. godz. 11.30 
„Legendy Orła Białego” spektakl dla młodzieży 
w wyk. Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa

•	 16.04. godz. 18.00 „Kompozycja pod kontrolą” 
- warsztaty fotograficzne - Antoni Kreis  
/Org. Sekcja Fotograficzna MOK, OKMF/

•	 17.04. godz. 11.00 - „Współczesny Kopciu-
szek” - występ uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej z Olkusza prowadzonych przez sto-
warzyszenie otwartych serc aktywnych kobiet 

•	 17.04. godz. 17.00 - koncert w wykonaniu Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olkuszu

•	 18.04. godz. 17.00 - stowarzyszenie „Czysty 
świat” - traktoriada - wyprawa Ursusem do-
okoła świata. Ameryka Południowa: Argentyna, 
Chile, Boliwia - wykład w ramach olkuskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

•	 20.04. godz. 16.00  - EKO-FESTYN
•	 21.04. godz 16.00 

KABARET POD WYRWIGROSZEM
•	 23.04. godz. 8.30, 10.15 

„Śpiąca Królewna” - spektakl dla dzieci w wyko-
naniu Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia 

•	 23.04. godz. 12.00 - „Historia żółtej ciżemki” 
- spektakl dla dzieci w wykonaniu Narodowego 
Teatru Edukacji z Wrocławia 

•	 25.04. godz. 17.00 - wykład w ramach olku-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

REPERTUAR KINA 
„ZBYSZEK”

m-c kwiecień 2013
•	 5 - 9.04. godz. 18.00  
„NIEMOŻLIWE” dramat prod. hiszpańskiej

•	 13.04. godz. 11.00, 14-16.04. godz. 18.00 
„OPERACJA	ARGO” dramat, prod. USA 

•	 19-20; 22-23.04. godz. 18.00  
21.04. godz. 11.00  
„GANGSTER	SQUARD.POGROMCY	MAFII” 
dramat gangsterski, prod. USA

•	 26-30.04. godz. 19.00  
„PIĄTA	PORA	ROKU” dramat obyczajowy, 
prod. polskiej

Reklamy
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KĄCIK KOLEKCJONERA

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

Święta, święta i po świętach
Święta Wielkanocne w tym roku były jakby inne niż dotych-
czas. Nie bardzo było wiadomo czy są to te właśnie święta. 
Nasuwało się zaraz humorystyczne porównanie o wyższości 
Świąt Wielkanocnych nad Świętami Bożego Narodzenia. Bo 
jakże to – już niby wiosna, a przed naszymi oczami wielkie 
zaspy śniegu. Moja znajoma nie zdążyła wyrzucić choinki 
z balkonu. Nasuwała się myśl zrobienia psikusa choćby na 
Prima Aprilis by po cichu zamontować lampki choinkowe. 
Urok byłby większy niż w grudniu, kiedy śniegu było tyle 
co kot napłakał. 
Święta Wielkanocne traktowane są jako święta rodzinne. 
W tym roku aura zmusiła nas do celebracji tych świąt na łonie 
rodziny w większym stopniu niż w innych latach. Pogoda jaka 
była w czasie tych wiosennych świąt nie nastrajała do wyjaz-
dów i odwiedzin dalszych członków rodziny. Większość z nas 
siedziała w domu. Był czas na spędzanie czasu z najbliższymi. 
I o to chodzi w życiu. Wizyty w kościele, zaduma nad dotych-
czasowym życiem. Spojrzenie w przeszłość i jednocześnie 
w przyszłość. Rachunek własnego sumienia. Co dotychczas 
robiliśmy źle a co zrobiliśmy dobrze. Za oknem śnieg, jakby specjalnie zatrzymywał nas w ciepłym domu. 
Skłaniał do spojrzenia na tych co domu nie mają. Czas wielkanocny, kiedy rodzi się ponownie życie, skłania 
do zastanowienia się, może w swoim życiu trzeba zmienić coś na lepsze. Może trzeba choć częściowo dać 
sobie szansę i zacząć wszystko od nowa. Może trzeba zrewidować swoje błędne dotychczas przyzwyczajenia 
i poglądy ? Może trzeba zrobić coś dla siebie i dla swoich najbliższych. Święta są czasem, który nam na wiosnę 
daje życie, by otrząsnąć się z zimy. Rozbudzić z nadzieją na lepszy, wiosenny i letni czas. 
Już od XI wieku święcono palmy w Niedzielę Palmową. W Polsce tradycyjnie palmy wykonywane były i są 
z wierzby, która symbolizowała życie, nieśmiertelność i zmartwychwstanie, oraz z zielonych gałązek bukszpanu 
i borówek. I tak należy te święta traktować. Budzenie się do życia, powstawać z czegoś co było dotychczas 
niezbyt dla nas dobre i życzyć sobie może nie nieśmiertelności, bo jesteśmy śmiertelni, ale pozostawić po 
sobie obraz, który może być nieśmiertelny w sercach najbliższych. Bo święta Wielkiej Nocy są świętami 
radości, pomimo żartów i psikusów z niedzieli na poniedziałek, pomimo lania wody w poniedziałek, co jest 
przerywnikiem w ciężkim na co dzień i znojnym życiu, następuje czas pracy i wysiłku by trwać do następnych 
świąt w zgodzie z samym sobą i najbliższymi. 
Dla kolekcjonerów i zbieraczy ciekawostka - jednym z symboli Świąt Wielkanocnych są jajka. A najsłynniej-
szymi jajkami na świecie są jaja Faberge. Wyspy Cooka upamiętniły te najsłynniejsze jaja monetami srebrnymi 
wykonanymi przy pomocy najlepszej techniki: emaliowane, złocone złotym drutem. Nakład niewielki 2.500 
sztuk tylko dla wytrawanych kolekcjonerów.Peter Carl Faberge wykonał takich jaj 57 dla cara Aleksandra III 
Romanowa. Do dzisiaj przetrwało 47 jaj. Oryginalne jaja Faberge osiągają na aukcjach astronomiczne kwoty. 
W 2002 roku jajo o nazwie Zima zostało sprzedane za sumę 9,6 miliona dolarów. 
Może warto ich poszukać wokół siebie. Jeszcze 10 nie zostało odnalezionych. Może wokół nas istnieje skarb 
nie tylko w postaci jaj Faberge, a my nie potrafimy go dostrzec?

Ja szczególnie lubiłem przysłuchi-
wać się tym ostatnim - rozmowom 
o dawnych czasach naszych bliskich, 
tych których możemy już tylko 
wspominać. Jak żyli i jacy byli - 
dzisiaj bezcenne wspomnienia,  opo-
wieści owiane aurą tajemniczości, 
może nostalgią do minionych chwil.  
Wujkowie wielokrotnie sprzeczali 
się, albo raczej energicznie podej-
mowali temat, prześcigając się 
w tym, kto lepiej i jak daleko sięga 
pamięcią, opowieści dzięki temu 
były ciekawsze. Od nich to usły-
szałem, że mój pradziadek Antoni 
był mistrzem masarnictwa, lubował 
się w łowiectwie i miał prawdziwą 
dwururkę. Niestety historia pra-
dziadka młodo się kończy. W 1943 
r.,  późnym wieczorem do wioski 
przyjeżdża niemieckie gestapo 
i morduje siedmiu jej mieszkańców, 
w tym mego pradziadka.  Ojciec 
Antoniego to Jan, mój prapradziad 
– był drwalem i nosił czarne, pod-
kręcane wąsy. Zaś ojciec Jana, to 
także Jan, włościanin-rolnik, który 
ożenił się z Teresą, córką młynarza. 
W 1854 r. piastował on urząd wójta. 
Podobno, że gdzieś jeszcze po nim 
biurko się zachowało. I tak dalej 
w głąb do przeszłości,  do późnych 
godzin nocnych, wspominano 
stare czasy, aż wybiła na zegarze 
dwunasta,  godzina potęgująca 
tajemniczą atmosferę.  Dla mnie, 
małego wówczas chłopca, była to 
podróż w czasie w towarzystwie 
wujków,  w otoczeniu wiszących 
na ścianach starych obrazów, drew-
nianej komody podgryzionej przez 
korniki i szklanej cukiernicy, sto-
jącej  tam chyba od wieków – one 
wiele pamiętały.

Obecnie jestem już duży 
i jeszcze raz z przyjem-
nością wspominam tam-
te czasy przenosząc się 
myślami do przeszłości 
moich przodków. Wiem, 
że to Oni w znacznym 
stopniu wpłynęli na 
kształt, charakter oraz 
kulturę moich dziad-
ków, rodziców, wujów 
i w końcu na mnie same-
go. Na to kim jesteśmy, 
co w życiu robimy i co 
robić będziemy. 
Zatem zadając sobie 
pytanie - czy war-
to pamiętać minione 
pokolenia, tych którym 
zawdzięczamy nasze 
dziedzictwo? – odpo-
wiem, że warto. Pielę-
gnując tożsamość sta-
jemy się posiadaczami 
własnej, małej historii,  tej samej, 
którą ponownie opowiemy przy 
rodzinnym stole swoim dzieciom, 
wnukom,  siostrzeńcom.   
Siedząc w archiwum na nowo 
odkrywam zapomniane karty 
rodzinnej historii, dokładnie  kon-
frontując  je z tym co usłyszałem od 
wujków. Przeglądam stare księgi, 
parafialne metryki, a w nich akty 
chrztów, ślubów, zgonów - sięgające 
nawet trzech wieków wstecz kali-
grafowane zapisy tamtych czasów. 
W Archiwum Państwowym 
w Katowicach zebrane są zbiory 
metryk parafialnych pochodzą-
cych z terenu powiatu olkuskiego. 
W Archiwum Państwowym w Kiel-
cach znajdziemy sygnatury doty-

czące spraw własności, minionych 
majątków. W Radomiu XIX-wiecz-
ne mapy ówczesnych posiadłości, 
a w Krakowie spis powszechny 
z 1790 r., pierwszy jaki został prze-
prowadzony w Polsce. 
Archiwa te stoją przed nami otwo-
rem, wystarczy tylko po nie się-
gnąć, by jeszcze raz przypomnieć 
minionych ludzi i odzyskać własną, 
zapomnianą historię.  
Wujkowie nadal podczas rodzin-
nych posiedzeń dyskutują, a ja 
w archiwum dotarłem już do 
mojego prapradziada urodzonego 
w 1710 r..

 v Beniamin Maciej Bujas

Fotografia z rodzinnego 
 albumu, ok. 1918 r.

FELIETON

Genealogia - nasza mała historia 
Miło wspominam, gdy jako mały chłopiec miałem okazję przysłuchiwać się 
rodzinnym wieczornym rozmowom w domu babci. Wujkowie przy stole chętnie 
dyskutowali na wszelakie tematy zaczynając od polityki, teologii, a kończąc na 
historii i rodzinnych opowieściach.   

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz 

tel. 32 754 56 70

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

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnego, kochającego domu dla 
malutkiego psiaka, któremu nadano imię Plastuś.
Plastuś ma ok. 1 roku. Gdy został znaleziony był bardzo wychudzony, głodny 
i przestraszony. Szybko okazało się, że jest radosnym, miłym, ufnym psiakiem, 
lgnącym do człowieka, uwielbiającym przytulanie i głaskanie. Plastuś nie stwarza 
żadnych problemów, jest grzeczny, zachowuje czystość w domu, reaguje na zawo-
łanie. Będzie z pewnością cudownym wiernym przyjacielem dla całej rodziny.
Psiak został odrobaczony i odpchlony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany. 
Potrzebuje małego kącika do spania, miseczki z jedzeniem i miłości. Odpłaci 
się wielką wdzięcznością i przywiązaniem.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt do opiekuna: 882 180 526.

PLASTUŚ POSZUKUJE DOMU

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

ZAPRASZAM DO NOWOOTWARTEGO BIURA W OLKUSZU NA UL. NULLO 23/2A (OBOK Żabki )
Godziny otwarcie: Pon- Pt 8.00-17.00; Sobota 9.00-13.00

Tylko u nas możliwość płatności w IV ratach lub przelewem do 14 dni.
Przynieś swoją obecną polisę za nasza Firma zaproponuje ci tańszą w szerszym zakresie.

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!!!!
Telefony kontaktowe:

• 507-437-132  ( Glinianki, Bukowno, strefy dojazdowe) •
• 724-731-701 (Wolbrom, Klucze , Sułoszowa) • 884-619-129  (OLKUSZ) •

Ubezpieczenia komunikacyjne do -30%
Ubezpieczenia majątkowe -50%
Ubezpieczenia podróżne -30%

Ubezpieczenia osobowe indywidualne do -10%

Ubezpieczenie firm -40%
Zniżka dla rodziców -5%

Zniżka dla nowego klienta -10%
Zniżka dla rolnika -20%

Najtańsze OCPD 

Reklamy


