
Obszar miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom

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 •

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

bez BIK!
1.000 zł
bez BIK!

1.000 zł

www.kredyty-chwilowki.pl Infolinia: 801 800 107, 604 95 00 95 

DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
- WYSTARCZY PRZYNIEŚĆ DOKUMENTY REJESTROWE FIRMY

WOLBROM, ul. Krakowska 44
tel: 32 611 08 34 kom: 698 686 482

Sprzedaż Węgla

 czynne: Pn-Pt od 730 - 1600, Sob 800 - 1400

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

Rodaki, ul. Rzeka

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

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

rewelacyjny napój
na Polskim rynku

„P&P” 32-300 Olkusz, ul. Spółdzielcza 3, tel. 661-861-037, 500-545-800

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

system thermomur
U0<0,11W / m2K

- ciepła, oszczędna i nowoczesna
   technologia budowania 
- doskonała izolacyjność termiczna Uo=0,11 W/m2K 
- nie wymaga docieplenia
- szybka budowa, łatwy montaż
- niskie koszty ogrzewania
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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

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W POWIATOWYM  URZĘDZIE PRACY  W OLKUSZU

W dniu 17.05.2013r. Powiatowy Urząd  Pracy w Olkuszu zorganizował po raz trzeci Dzień Przedsię-
biorczości. Był on skierowany do osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Podczas Dnia Przedsiębiorczości zainteresowani 
samozatrudnieniem mieli okazję zdobyć w jednym 
miejscu informacje o obowiązujących przy zakładaniu 
działalności gospodarczej, przepisach i procedurach.
Odwiedzając stoiska wystawców tj. Urzędu Miasta 
i Gminy w Olkuszu ,Urzędu Skarbowego w Olku-
szu, ZUS Oddział w  Olkuszu, Powiatowej Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu  uzyska-
li przydatną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, 
ubezpieczeniowego i gospodarczego, wyboru  formy 
opodatkowania, wyboru formy prawno - organiza-
cyjnej, rejestracji firmy, reglamentacji działalności 
gospodarczej (koncesje, zezwolenia, licencje i zgo-
dy, działalność regulowana) oraz praw, ulg i obo-
wiązków prowadzącego działalność gospodarczą.                                                                                                                             
Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Olkuszu służyli pomocą  w zakresie aspektów psy-
chologicznych prowadzenia działalności  gospodarczej  
oraz planowania i zarządzania własną firmą. W związku 

z organizowanym przedsięwzięciem promującym ideę 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia odbył się wykład 
pt. „Działalność gospodarcza – Jak prowadzić własny 
biznes?” wygłoszony przez wykładowcę ze Społecznej 
Akademii Nauk w Łodzi - Wydziału Zamiejscowego 
w Olkuszu.
Ponadto na stoiskach wystawionych przez Zespół Szkół 
Nr 1 w Olkuszu i Społeczną Akademię Nauk w Łodzi - 
Wydział Zamiejscowy w Olkuszu można było zapoznać 
się z ofertą kształcenia w zakresie przedsiębiorczości.
 Mamy nadzieję, że „Dzień Przedsiębiorczości” wyposa-
żył osoby w odpowiednią wiedzę i tym samym zachęci 
je do podjęcia decyzji o samozatrudnieniu. 

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu dziękuje 
wszystkim wystawcom  za zaangażowanie i profe-
sjonalizm oraz wszystkim osobom za przybycie na 

„Dzień Przedsiębiorczości”.

Szanowni Państwo
„Gwarek Olkuski” jest z Państwem nieprzerwanie już od ponad  
7 lat. Przez ten czas, mimo wielu zmian na lokalnym rynku medial-
nym „Gwarek” wciąż cieszy się sympatią Czytelników, a  także 
popularnością wśród Reklamodawców.  
Pragniemy zwrócić uwagę, iż „Gwarek Olkuski” to nie tylko gazeta Miasta i Gminy 
Olkusz. To również gazeta Miast i Gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Wol-
brom oraz miejscowości położonych w obrębie ich obszaru. 
Ponadto „Gwarek Olkuski” współpracuje z „Gwarkiem Małopolskim”, dwutygodni-
kiem informacyjno-reklamowym, ukazującym się we wszystkich miejscowościach 
należących do obszaru Gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka 
Wieś oraz Zabierzów. 
Na podstawie zawartego porozumienia „Gwarek Olkuski” zacieśnia też współpracę 
z niezależną telewizją OLKUSZ TV (www.olkusztv.pl).
Chcemy podkreślić, iż od początku naszej działalności założeniem była otwartość na 
wszelkie poglądy i postawy. Zapraszamy więc do współpracy wszelkie urzędy, biura 
poselskie, stowarzyszenia, fundacje, pozostałe instytucje i firmy, a także osoby pry-
watne, którym na sercu leży dobro i rozwój naszego regionu.
Zachęcamy do kontaktu z nami, przesyłania materiałów, dzielenia się swoimi spostrze-
żeniami. Pragniemy, aby mieli Państwo poczucie, że poprzez lokalne media można 
kształtować otaczającą nas rzeczywistość….

Łączymy pozdrowienia
Mateusz Mucha, Jan Mucha

właściciele Wydawnictwa SOLID PRESS, wydawcy „Gwarka Olkuskiego”
Sylwia Mossakowska

właścicielka firmy swp.net, wydawcy „Gwarka Małopolskiego”
Franciszek  Rozmus        

właściciel telewizji OLKUSZ TV

Informacje

Powiatowy serwis informacyjny
Program konferencji:

I. Konferencja:
10.00  Prezentacja multimedialna „Jurajska Perła - Powiat Olkuski”;
10.05  Uroczyste otwarcie konferencji;
10.15  Wprowadzenie w tematykę konferencji: „Dziecko w systemie pomocy   
 społecznej w Polsce” - Pani Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego   
 Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie;
10.30  Prezentacje przedstawicieli Ukrainy i Niemiec;
11.45  Przerwa kawowa;
12.15  „Dziecko w systemie pomocy społecznej na przykładzie Powiatu Olkuskiego  
           -  prezentacja multimedialna  - Pan Jerzy Antoni Kwaśniewski - Starosta Olkuski;
12.30  „Dziecko uzależnione” – prezentacja Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci  
 i Młodzieży w Jeżówce (Powiat Olkuski) – Pani Ewa Klich - Sekretarz  
 Powiatu Olkuskiego;
12.45  Wystąpienia ekspertów: 
 • „Rodzicielstwo zastępcze” - Pani Henryka Krzywonos-Strycharska 

Kobieca ikona "Solidarności". Wychowała 12 dzieci w swoim domowym domu 
dziecka. Po przełomie 1989 r. stworzyła wraz z mężem rodzinę zastępczą, 
a od 1994 r. już rodzinny dom dziecka. - To była najważniejsza decyzja w 
naszym życiu - mówi o wychowywaniu dzieci. Jest honorową obywatelką 
kilku miast i laureatką nagród - a także orderu Krzyża Komandorskiego 
Orderu Odrodzenia Polski.

 • „Dziecko uzależnione od substancji psychoaktywnych” – Pani Iwona Anna 
Wiśniewska - pedagog, psycholog, Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych 
Przemocą w Krakowie, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie (PARPA- Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia), 
Wykładowca Akademicki, współautor książki “Rodzina. Biologiczne i psy-
chologiczne podstawy jej funkcjonowania”;

 • wystąpienia zaproszonych gości;
 • lunch.

II. Uroczysta gala:
14.00  Wręczenie dyplomów dla stowarzyszeń działających na terenie powiatu  
 na rzecz pomocy dziecku;
14.30  Koncert Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olkuszu;
15.00  Zakończenie konferencji.

Starosta Olkuski 
zaprasza mieszkańców Powiatu Olkuskiego  

zainteresowanych tematyką związaną z tworzeniem  
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka  

na międzynarodową konferencję z zakresu pomocy 
społecznej pn.

„Dziecko w systemie 
pomocy społecznej  

w Polsce, Niemczech 
i na Ukrainie”

Konferencja odbędzie się 24 maja 2013 r.  
w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu  

przy ul. Fr. Nullo 29 w godz. 10.00 – 15.00.

Konferencja jest organizowana przez Powiat Olkuski – Starostwo Powiatowe 
w Olkuszu po raz pierwszy, a jej nadrzędnym celem  jest promowanie nowych 
form opieki w zakresie polityki społecznej (ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzinnych domów dziecka) oraz wdrażaniem dobrych praktyk w zakresie 
opieki nad dzieckiem znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
W konferencji wezmą udział nasze powiaty partnerskie: Powiat Kyffhauser 
(Niemcy) oraz Powiat Kałuski (Ukraina), a patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak Kamysz, 
Rzecznik Praw Dziecka RP – Marek Michalak, Wojewoda Małopolski – Jerzy 
Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Olkusz – Dariusz Rzepka. 

W imieniu organizatorów konferencji
Jerzy Antoni Kwaśniewski

Starosta Olkuski
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Obowiązujące regulacje prawne 
nie wskazują jednoznacznie na 
właściwy sposób udzielania urlopu 
na żądanie. Co do zasady, praco-
dawca jest związany wnioskiem 
o udzielenie urlopu na żądanie zaś 
wniosek taki pracownik powinien 
zgłosić najpóźniej przed godziną, 
od której ma rozpocząć w danym 
dniu pracę lub później, jeśli tak 
wynika z praktyki stosowanej 
w zakładzie. Gdy w zakładzie 
brak jest odmiennych uregulowań 
odnośnie wnioskowania o urlop 
na żądanie, pracownicy powinni 
zgłaszać żądanie jego udzielenia 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
urlopu i przed godziną rozpoczę-
cia pracy w danym dniu. Wniosek 
nie musi być zgłoszony na piśmie, 
gdyż dopuszczalne są różne formy 
jego złożenia. 
Sąd Najwyższy, odnośnie faktycz-
nego terminu zgłoszenia żądania 
o urlop w wyroku z dnia 15 listopa-
da 2006 roku sygn. akt I PK 128/06, 
uznał, że: "Wniosek o udzielenie 
urlopu «na żądanie» (art.1672 k.p.) 
powinien być zgłoszony najpóź-
niej w dniu rozpoczęcia urlopu, 

jednak do chwili przewidywanego 
rozpoczęcia pracy przez pracow-
nika według obowiązującego go 
rozkładu czasu pracy. Regulamin 
pracy albo przyjęta u pracodaw-
cy praktyka zakładowa (zwyczaj) 
mogą przewidywać późniejsze 
zgłoszenie wniosku o udzielenie 
urlopu «na żądanie»".
Stanowisko, iż pracownik powi-
nien wystąpić z wnioskiem przed 
terminem rozpoczęcia pracy uza-
sadnia fakt, iż jest to celowe ze 
względu na konieczność zapew-
nienia normalnej organizacji pracy 
oraz ciążący na pracowniku obo-
wiązek dbałości o dobro zakładu 
pracy. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że pracownik nie może roz-
począć urlopu, dopóki nie uzyska 
zgody pracodawcy, gdyż obowią-
zek udzielenia urlopu na żądanie 
nie jest obligatoryjny.
Powyższe potwierdza wyrok z dnia 
28 października 2009 roku sygn. 
akt II PK 123/09, w którym  Sąd 
Najwyższy uznał, iż "(…) obowią-
zek udzielenia urlopu »na żądanie« 
nie jest bezwzględny, a pracodawca 
może odmówić żądaniu pracow-

nika ze względu na szczególne 
okoliczności, które powodują, że 
jego zasługujący na ochronę wyjąt-
kowy interes wymaga obecności 
pracownika w pracy".
Należy mieć na uwadze, iż wyko-
rzystanie urlopu na żądanie bez 
zgody pracodawcy jest narusze-
niem przepisów prawa pracy 
i może być uznane za nieuspra-
wiedliwioną nieobecność w pra-
cy, będącą ciężkim naruszeniem 
podstawowych obowiązków pra-
cowniczych w rozumieniu art. 52 
§ 1 pkt 1 k.p.
W przypadku, gdy pracodaw-
ca, mimo że jest zobowiązany 
uwzględnić wniosek pracownika 
o urlop na żądanie, z uzasadnionych 
przyczyn nie będzie miał praktycz-
nych możliwości jego udzielenia 
a odmowa akceptacji wniosku oka-
że się nieuzasadniona, to naraża się 
on na zarzut wykroczenia przeciw-
ko prawom pracownika z art. 282 § 
1 pkt 2 k.p., zagrożonego grzywną 
od 1.000 zł do 30.000 zł.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

O zaletach integracji nikogo spe-
cjalnie przekonywać nie trzeba. 
Społeczeństwo składa się z różnych 
ludzi, zdrowych, chorych, młodych, 
starych. I takie jest przedszkole nr 
9 pełne różnorodności i kolorów 
– jak pięknie mówiła Pani Marta 
Romanek, prowadząca uroczysto-
ści. Możliwość przebywania wśród 
rówieśników to szansa na zdrowy, 
normalny rozwój dla dzieci nie-
pełnosprawnych, ale to też jedyna 
w swoim rodzaju szkoła życia dla 
dzieci sprawnych. Niejeden dorosły 
ma problem ze swoją reakcją na nie-
pełnosprawność drugiego człowie-
ka. Przedszkolaki z 9 takiego pro-
blemu nie mają. Oni wiedzą, że żyją 
wśród nas osoby mające problem 
z poruszaniem się, niedowidzące, 
z różnymi zaburzeniami, które 
w taki czy inny sposób czynią z nich 
ludzi innych, ale innych nie znaczy 
gorszych. Sprawne dzieci z przed-
szkola integracyjnego od najmłod-
szych lat ucząc się, bawiąc i prze-
bywając wśród niepełnosprawnych 
kolegów wyrabiają w sobie instynkt 
opiekuńczości, empatię i tolerancję 
natomiast ich koledzy wiedzą że 
są kochani i akceptowani nie tylko 
przez rodziców.
Ale nie mówmy o rzeczach oczy-
wistych. Uroczystości XX-lecia 
integracji uświetnione były pięk-
nymi i niepowtarzalnymi wystę-
pami małych artystów. Mieliśmy 
więc zwiewne baletnice w Jeziorze 
Łabędzim, tancerzy z samego ser-
ca Czarnego Lądu, piękne cyganki 
i przystojnych cyganów, tańce ślą-
skie, kolorowe piosenki i wspaniałe 
występny pozostałych, które nie 
sposób wręcz opisać słowami. Jak 

wielkie było to prze-
życie dla tych wszyst-
kich trzy, cztero, pię-
cio i sześciolatków 
wiedzą tylko oni sami 
i ich wychowawcy. 
Emocje i trema nie 
oszczędziły młodych 
artystów, zdarzały się 
więc kontrolowane, 
aczkolwiek nie wpi-
sane w scenariusz 
zdarzenia. 
Występy poprzedzo-
ne były miesiącami 
ciężkich prób, przy-
miarkami kostiu-
mów, i niezliczonymi 
pytaniami – kiedy 
w końcu będzie ten 
maj. Zarówno dzieci 
jak i ich wychowaw-
cy włożyli mnóstwo 
pracy i serca, aby 
obchody dwudziestej 
rocznicy powstania 
przedszkola integra-
cyjnego wypadły jak 
najlepiej i każdy kto 
widział popisy maluchów był pod 
wielkim wrażeniem.  Najważniej-
sza w tym wszystkim była jednak 
zabawa i to że brały w tym udział 
w równym stopniu wszystkie dzieci 
– sprawiając, że byliśmy uczestnika-
mi wspaniałego i jedynego w swo-
im rodzaju wydarzenia. Miejmy 
nadzieję, że rosnące pokolenie tak 
utalentowanej młodzieży rozsławi 
kiedyś Olkusz na całą Polskę. 
Entliczek, pentliczek (…) na kogo 
wypadnie na tego bęc… to tylko 
kwestia przypadku, że niektóre 
dzieci są niepełnosprawne – przy-

pominała Pani Marta Romanek. 
Niepełnosprawność to nie jest 
wybór, to się może przydarzyć 
każdemu z nas. Dobrze byśmy 
wszyscy o tym pamiętali i nie trak-
towali niepełnosprawności innych 
jako swego rodzaju abstrakcji, ale 
zaakceptowali jako część naszej 
codzienności.

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

Fotografie przedstawiają dziewczęta 
i chłopców z grupy JEŻYKI na kilka chwil 

przed występem.

W ramach promocji dzisiejszych 
władz ma zawitać niebawem na 
olkuski rynek Tour de Pologne, 
który prawdopodobnie na tym 
krótkim odcinku, mając na 
uwadze ukształtowanie terenu, 
z zawodów kolarstwa szoso-
wego będzie się musiał zmie-
nić w rywalizacje typową dla 
wyścigów górskich. W niczym 
jednak nie umniejszy to rangi 
przedsięwzięcia, co z pewnością 
obecna ekipa sprzeda jako swój 
olbrzymi sukces. Konkurencja 
musi szukać innych źródeł popu-
larności, do których najprawdo-
podobniej będzie należała spra-
wa olkuskiego szpitala. Ciekaw 
jestem kto odważy się z żywot-
nych problemów zwalnianych 
pracowników tej placówki zrobić 
sobie trampolinę do zdobywania 
samorządowych trofeów. Bardzo 
chciałbym wierzyć, że jest gdzieś 
granica wyznaczana szacunkiem 
czy empatią okazywaną ludz-

kiej niedoli, poza którą nikt nie 
będzie się miał odwagi wychylić. 
Nie mam jednak pewności czy 
nie ulegnie ktoś pokusie, aby w 
sposób podprogowy wpajać pra-
cownikom szpitala i mieszkań-
com naszego miasta złudnego 
przekonania łączącego rozwią-
zanie problemów medycznej pla-
cówki z jego wyborczym sukce-
sem. Nieodzownym warunkiem 
tego ostatniego, przynajmniej 
dla kandydatów prawicowej pro-
weniencji jest również poparcie 
olkuskich proboszczów. Słyszy 
się od jakiegoś czasu o różnych 
podchodach do parafialnych 
dostojników, skutkiem których 
zaczyna tworzyć się coś w rodza-
ju gminnej mapy duszpasterskie-
go poparcia dla poszczególnych 
kandydatów. Pewnie na tym eta-
pie podawane wiadomości mają 
charakter uporczywych plotek, 
które są jednak tworzone na 
bazie doświadczeń czy spostrze-

żeń z minionych zmagań samo-
rządowych. Gdyby więc i tym 
razem miały się one sprawdzić, 
to praktycznie wszyscy ubiega-
jący się o fotel burmistrza mie-
liby wyborcze błogosławieństwo 
jakiegoś parafialnego dostojnika. 
Smutnym wyjątkiem w tym gro-
nie jak zawsze będzie kandydat 
SLD, który nie tylko nie może 
liczyć na pomoc proboszczów 
czy wikarych, ale również ewen-
tualne poparcie kościelnego 
organisty czy pełnoletniego 
ministranta musi  rozpatrywać 
w kategoriach cudu. Miejmy 
nadzieję, że wspomniana oko-
liczność nie pozbawi go szans na 
końcowy sukces i brak protekcji 
różnych wpływowych środowisk 
uda mu się zrekompensować 
zdobyciem sympatii i zaufania 
mieszkańców naszego miasta.
 

 v dr Robert Herzyk

PORADY PRAWNE 

FELIETON

FELIETON

Urlop na żądanie

Dwadzieścia lat minęło…

JUż nIEDłUgO WYBORY!!!!

Prawo pracownika do urlopu na żądanie wynika z art. 1672 kodeksu pracy 
(Dz.U. z 1998  nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że pracodawca 
jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wska-
zanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik 
zgłasza takie żądanie pracodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

W tym roku przypada dwudziesta rocznica powstania przedszkola integra-
cyjnego nr 9 w Olkuszu. Obchody tej niezwykłej, wypadającej raz na dwa-
dzieścia lat, uroczystości miały miejsce w dniach 8-9 maja bieżącego roku. 
Pierwszy dzień przeznaczony był dla przedstawicieli władz miasta, założycieli, 
pomysłodawców i przyjaciół przedszkola, drugi dzień dla znacznie szerszego 
grona – rodziców obecnych przedszkolaków, absolwentów i innych gości.

W przyszłym roku wybory samorządowe, a to oznacza, że na każdy krok dzisiejszych 
decydentów musimy patrzeć w kontekście tego bardzo ważnego dla nich wydarzenia. 
Urzędujący burmistrz  pomimo tego, że coraz większa liczba jego dotychczasowych 
zwolenników zaczyna powątpiewać w kolejną reelekcję, z pewnością nie będzie miał 
zamiaru odpuszczać, chociażby tylko dlatego, że trudno będzie znaleźć równie lukra-
tywną posadę jak ta, którą zajmuje obecnie.

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

FELIETON 

Czy burmistrz rzepka uszanuje wolę olkuszan?

Jak wiemy z powodu bezrobocia 
i rosnących kosztów życia Olkusz 
się wyludnia, równocześnie z każdym 
rokiem wzrastają wydatki Gminy 
na utrzymanie infrastruktury, szkół 
i urzędu miasta. Właśnie z powodu 
braku płynności finansowej burmistrz 
wstrzymał ostatnio procedury ogła-
szania niektórych przetargów na 
realizację inwestycji planowanych 
na ten rok (m.in. na przebudowę ul. 
Jana Pawła II). Jak widać brak poli-
tyki prorozwojowej powoduje coraz 
większe problemy.
Na ostatniej sesji poruszono wiele 
spraw m.in. radni Janusz Dudkiewicz 
oraz Łukasz Kmita wystąpili z pro-
pozycją rozszerzenia strefy miejskiej 
w komunikacji zbiorowej na cały 
Olkusz (m.in. o Pomorzany). Z kolei 
radny Grzegorz Tomsia złożył cztery 
interpelacje dotyczące: niebezpiecz-
nego wyjazdu z ul. Słowackiego na 
Drogę Krajową nr.94, braku doprowa-
dzenia wody opadowej do drzew na 
olkuskim rynku, remontu chodników 
na ul. Bylicy i w okolicy MOK-u oraz 
budowy chodnika na Pomorzanach. 
Natomiast radni Beniamin Maciej 
Bujas i Jan Kucharzyk zabrali głos 
w sprawie marnowania szansy na 
otrzymanie pieniędzy z tzw. Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego na 
odbudowę podziemnych zabytków 
oraz na remont budynku Starostwa na 
olkuskim rynku. Niestety burmistrz 
Rzepka w ciągu ostatniego roku nie 
zlecił wykonania projektu wspo-
mnianej inwestycji oraz nie zdążył 
rozstrzygnąć kwestii, czy zabytko-
we przedproża znajdujące się pod 
rynkiem należą do miasta, czy do 
właścicieli kamienic.
Ponadto na ostatniej Komisji Rozwoju 
oraz na opisywanej sesji poruszono 
temat kontrowersyjnego planu budo-
wy olbrzymich turbin wiatrowych, 
które prywatny inwestor - radny 
powiatowy pan Paweł Piasny (ostat-
nio bez powodzenia startował do 

Sejmu z listy PO) chce wybudować 
w sąsiedztwie wsi Zawada, Zimnodół 
i Osiek oraz wpływu na krajobraz 
i zdrowie okolicznych mieszkań-
ców jaki mogłyby one powodować. 
Na wspomnianej Komisji Rozwoju 
(w której uczestniczył również soł-
tys Niesułowic pan Ryszard Lasoń) 
część obecnych mocno skrytykowała 
dotychczasowy sposób prowadze-
nia polityki przestrzennej na terenie 
sołectwa Niesułowice.
Szczególne zainteresowanie obecnych 
na ostatniej sesji wzbudziła interpela-
cja radnego Romana Piaśnika doty-
cząca potrzeby zmiany przeznaczenia 
dużego obszaru położonego pomię-
dzy Al.1000-lecia, ul. Jana Pawła II, 
a Drogą Wojewódzką nr.791 (wzgórza 
za szpitalem). Właściciele tej zie-
mi od lat proszą władze Olkusza 
o przekształcenie jej na tereny 
budowlane, jednak ich prośby są 
lekceważone. Zdaniem radnego, jak 
i wielu Olkuszan wspomniany obszar 
powinien zostać w końcu dobrze 
wykorzystany, gdyż od lat stanowi 
marnujący się, zaśmiecony nieuży-
tek w samym środku miasta. Radny 
Roman Piaśnik stwierdził również, że 
teren ten, razem z sąsiednimi obsza-
rami, które zostały już przekształco-
ne powinien stworzyć duży, zwarty 
obszar nowego olkuskiego osiedla 
domów jednorodzinnych o łącznej 
powierzchni ponad 15 ha. Według 
radnego uwolnienie go dla inwestycji 
mieszkaniowych przyczyni się do 
powstania miejsc pracy, pobudzi 
koniunkturę w handlu i usługach oraz 
dzięki mieszkańcom nowopowstałych 
domów zwiększy zamożność miasta, 
co jest szczególnie ważne w czasie, 
gdy Olkusz ma problemy budżeto-
we i szybko ubywa mieszkańców. 
Ponadto radny zaapelował do bur-
mistrza Rzepki o obniżenie dwóch 
podatków - renty planistycznej oraz 
opłaty adiacenckiej z 30% do 10%. 
Według radnego Piaśnika obniżka 

ta spowoduje, szybsze zagospodaro-
wanie terenów inwestycyjnych, gdyż 
dziś ziemia często leży odłogiem, bo 
właściciele czekają ze sprzedażą 5 
lat od przekształcenia, by nie płacić 
wysokiego podatku. Radny Piaśnik 
poruszył również problem wyprzeda-
ży atrakcyjnych terenów pod przyszłe 
inwestycje: - chciałbym zaapelować 
do pana burmistrza Rzepki, by nie 
wyprzedawał „w małych kawałkach” 
terenów inwestycyjnych należących 
do Gminy. Mamy doskonałe poło-
żenie w stosunku do głównych aglo-
meracji, równocześnie katastrofalne 
bezrobocie, dlatego potrzebujemy 
kilku większych inwestycji. Jednak, 
żeby je przyciągnąć musimy two-
rzyć zwarte kilkudziesięcio hekta-
rowe obszary, które będzie można 
sprzedać dużym inwestorom, bo tylko 
tacy dadzą w przyszłości szansę na 
stabilne zatrudnienie odpowiedniej 
liczby mieszkańców naszej Gminy.
Kończąc radny Roman Piaśnik pod-
kreślił, że: - problem braku odpo-
wiedniej polityki przestrzennej 
w Gminie Olkusz nie jest nowy, 
jednak w ostatnich latach brak 
szacunku dla własności prywatnej 
staje się coraz bardziej uciążliwy 
dla mieszkańców. 
Ponadto na opisywanej sesji radny 
Roman Piaśnik wystosował do burmi-
strza jeszcze dwie interpelacje, z cze-
go pierwsza dotyczyła przebudowy 
ul. Kamyk, a druga problemu utraty 
głównego źródła wody dla Gminy 
Olkusz oraz realnego niebezpieczeń-
stwa wystąpienia licznych podtopień 
w mieście w związku z planowa-
nym zamknięciem kopalni Olkusz 
w 2016r. O tych ważnych problemach, 
dotyczących większości mieszkań-
ców Gminy Olkusz postaram się 
napisać w przyszłości.

 v Robert Rusinek 
email: biurorusinek@interia.pl

Obserwując działania olkuskich władz nietrudno dostrzec główne źródło 
postępującej degradacji naszego miasta. To nie tylko pogarszająca 
się sytuacja gospodarcza kraju, lecz przede wszystkim wieloletni brak 
spójnej i ambitnej wizji rozwoju sprawia, że Olkusz popada w coraz 
większą biedę. 14 maja 2013r. podczas ostatniej sesji olkuskiej rady 
miejskiej poruszono wiele tematów, w tym m.in. problem braku odpo-
wiedniej polityki przestrzennej w Gminie Olkusz…

Informacje
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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

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

system thermomur
U0<0,11W / m2K

- ciepła, oszczędna i nowoczesna
   technologia budowania 
- doskonała izolacyjność termiczna 
  Uo=0,11 W/m2K 
- nie wymaga docieplenia
- szybka budowa, łatwy montaż
- niskie koszty ogrzewania

W świadomości inwestorów istnieje przeświadczenie, że koszt budowy domu niskoener-
getycznego lub pasywnego jest znacznie wyższy niż „tradycyjnego”. Dzisiejsze technologie 
pozwalają na budowę domu spełniające standardy energooszczędności znacznie niższymi 
nakładami. Dzięki temu energooszczędny, ponad stumetrowy dom można postawić już        
w cenie 50 metrowego mieszkania w centrum miasta. 
Technologia thermodom jest produktem nowoczesnym i sprawdzonym, posiadającym 
najwyższe walory użytkowe i co najważniejsze dającym inwestorom niewspółmierne 
korzyści w postaci:
• obniżenia kosztów inwestycyjnych budowy w porównaniu z innymi technologiami 
   co najmniej o 30%, poprzez zredukowanie nakładów robocizny przy wznoszeniu ścian 
   i izolowaniu dachu, 
• oszczędności w kosztach transportu i stworzenie możliwości realizacji budowy 
   systemem gospodarczym, 
• znacznego zredukowania kosztów ogrzewania użytkowanych pomieszczeń 
   - nawet o 50% mniejsze zużycie nośników energii cieplnej (węgla, oleju opałowego, 
   gazu czy energii elektrycznej) niż w technologiach uznawanych za "tradycyjne", 
• krótkiego okresu wznoszenia obiektów. 
• bardzo długiej żywotności technicznej ok. 120 lat.
Nasza firma chętnie wykona dla Państwa taki budynek wraz z niezbędnymi instalacjami 
wewnątrz. Zapraszamy do odwiedzenia naszego punktu handlowego i zapoznania się z ofertą. 

SKŁAD KOSTKI GRANITOWEJ 
I KAMIENI OGRODOWYCH
FIRMA GRANITY STRZEGOMSKIE
PRODUCENT ELEMENTÓW 
KAMIENIARSTWA BUDOWLANEGO
FACHOWE UKŁADANIE 
NAWIERZCHNI GRANITOWYCH

• Kostka granitowa strzegomska 
   i kolorowa
• Krawężniki i oporniki granitowe
• Płyty chodnikowe i elewacyjne
• Grysy i żwiry dekoracyjne
• Otoczaki
• Kamienie na skalniaki i oczka wodne

Skład w Rudawie, ul. Śląska
(przy drodze nr 79 Kraków – Chrzanów)
tel. 604 546 382 lub 600 499 366

Siedziba Firmy
58-150 Strzegom
ul. Niepodległości 37
tel./fax 74 855 66 77
kom. 600 499 366

www.strzegomgranit.pl     e-mail: biuro@strzegomgranit.pl

Informacje, Reklamy
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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 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

Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

Galeria
Czystości
i Urody

Galeria
Czystości
i Urody

Zapraszamy
do współpracy!

Zapraszamy
do współpracy!

Dostawa
gratis!

Dostawa
gratis!

Dla szkół, zakładów pracy
i stałych klientów rabaty.

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

Hurtownia

HURTOWNIA

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

Finanse publiczne składają się z 2 aspektów: 
wpływów i wydatków. Deficyt budżetowy to 
przewaga wydatków nad dochodami w danym 
roku budżetowym, zaś dług publiczny to suma 
deficytów budżetowych. Jak wiadomo, państwo 
nie dysponuje żadnymi własnymi środkami na 
realizację swych celów (wydatków). Wszystkie te 
środki muszą pochodzić wprost z przymusowych 
świadczeń (podatków) od obywateli. Nawet zacią-
gnięcie zobowiązania finansowego przez państwo 
oznacza jedynie oddaloną w czasie konfiskatę 
podatkową.
Nawiązując do lansowanego przez Nową Prawicę 
ryczałtowego podatku osobistego (tzw. pogłówne-
go) trzeba koniecznie dodać zastrzeżenie ekonomi-
sty Murraya N. Rothbarda o tym, że podatek ten 
spełni swą funkcję wyłącznie wtedy, o ile zostanie 
wprowadzony równocześnie z radykalną obniżką 
wydatków państwa. Tylko wówczas jego wysokość 
osiągnie bowiem akceptowalny społecznie poziom, 
gwarantujący jego ściągalność.
Tak się składa, że to radykalne CIĘCIE WYDAT-
KÓW jest także jedynym sposobem zapobiegnięcia 
zadłużaniu. W praktyce oznacza ono wycofanie się 
państwa z finansowania wielu sfer życia społeczne-

go i gospodarczego. Niestety, prezentowana przez 
przeważającą większość obywateli (będacych 
równocześnie wyborcami!) postawa roszczeniowa 
wobec zadań państwa powoduje, że z łatwością 
zapomina się o jednej z najważniejszych prawd 
w gospodarce - o tym, że nie można otrzymać 
niczego za darmo. Na tym tle szczególnie kłamli-
wie brzmi choćby ustęp 2. artykułu 70. Konstytucji 
RP, mówiący że "nauka w szkołach publicznych 
jest bezpłatna". "Bezpłatna", bo wszyscy podatni-
cy wcześniej sami zapłacili za utrzymanie szkół 
i nauczycieli. Podobnie jak edukacja, w ten sam 
sposób "bezpłatne" są wszystkie inne świadcze-
nia, wykonywane przez państwo lub jednostki 
samorządu terytorialnego: od finansowania zie-
leni gminnej i zadrzewień, poprzez utrzymanie 
dróg, ulic, mostów oraz komunikacji zbiorowej, 
aż do zapewniania opieki medycznej, czy pomo-
cy społecznej. Na dodatek wszyscy zapominają, 
że samo zarządzanie tymi usługami generuje 
ogromne koszty.
Zwolennicy państwa opiekuńczego powinni 
także pamiętać o wynikach badań prof. Waltera 
Williamsa, który po 30 latach od uruchomienia 
programów socjalnych "Wielkie Społeczeństwo" 

w USA zauważył, że w ich wyniku zaledwie 27% 
środków trafiało do osób ubogich, zaś resztę prze-
chwytywał aparat biurokratyczny. Ten mechanizm 
działa wszędzie tak samo. Doskonale podsumował 
to ekonomista Thomas Sowell, posługując się 
przykładem służby zdrowia: "To zdumiewające, 
że ludzie, którzy myślą, iż nie stać nas na lekarzy, 
szpitale i leki sądzą jednocześnie, że stać nas na 
lekarzy, szpitale, leki i rządową biurokrację, która 
nimi zarządza".
Sytuacja podatników zaczyna przypominać sytu-
ację niewolników w późnym okresie Cesarstwa 
Rzymskiego - z tą różnicą, że dziś już żaden 
człowiek nie może być prywatną własnością 
innego człowieka. Podobieństwo oznacza nakaz 
oddawania niemal całego bogactwa, wypracowy-
wanego naszą pracą po to, by główni beneficjenci 
obecnego ustroju (sektor finansów publicznych) 
wiedli życie ponad stan. Ciężar, jakim jest dług 
publiczny powoduje niemożność odczucia efektów 
wzrostu gospodarczego i OBCIĄŻA nie tylko nas, 
ale także nasze dzieci, wnuki i dalsze pokolenia. 
Życie na koszt przyszłych pokoleń jest nie tylko 
nieefektywne gospodarczo, ale i naganne moralnie.

Kontakt: knpolkusz@wp.pl • www.knpolkusz.cba.pl • www.facebook.com/KNP.Olkusz

Dzień Dziecka Zadłużonego
Podczas I kadencji Sejmu poseł Janusz Korwin-Mikke wraz z innymi posłami Unii Polityki Realnej zaproponował, by w projekcie nowej 
Konstytucji RP znalazł się artykuł całkowicie zakazujący uchwalania budżetu z deficytem i aby każdą próbę obejścia tego zakazu karać 
jako kradzież szczególnie zuchwałą. Pomysł ten został wówczas wyśmiany przez posłów - albo nieświadomych jego doniosłości, albo 
z powodu ich złej woli. Dziś już nikt się nie śmieje, gdy mowa o rosnącym długu publicznym.

Pb 95

3.10 zł
Diesel

3.05 zł
Chcesz takich cen?
Twój wybór to KNP

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

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

knpolkusz@wp.pl
tel. 513 949 580

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

• Wolność • Własność •
• Sprawiedliwość •

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

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

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

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

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

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

FIRMA BUDOWLANA

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

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

WULKANIZACJA
WYMIANA OPON
OSKAR AUTO MECHANIKA

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373

POLICJA
• Ukryła skradzioną biżuterię w bucie. 18 maja br. ok. godz. 22.30 w Olkuszu 

na ul. króla Kazimierza Wielkiego policjanci  z olkuskiej patrolówki zatrzymali 
sprawców kradzieży biżuterii, 39- letnią kobietę i 50-latka. Kobieta – miesz-
kanka Olkusza skradzione dwa złote pierścionki ukryła w bucie. Grozi im kara 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

• Kradzież z włamaniem do samochodu. W dniu 17. maja br. w Olkuszu na 
jednym z parkingów przy ul. Legionów Polskich nieznany sprawca prawdopo-
dobnie przy użyciu dopasowanego klucza dostał się do środka pojazdu marki 
Fiat Cinqecento, z którego ukradł radioodtwarzacz samochodowy marki Clarus. 
Za przestępstwo kradzieży z  włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat.

• Kradzież z  włamaniem do sklepu w  Kluczach. 17 maja br. mieszkanka 
Zawiercia zawiadomiła policję, że w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej nieznany 
sprawca po uprzednim wyłamaniu dolnej części drzwi wejściowych do sklepu 
dostał się do jego wnętrza. Skradziono pieniądze oraz papierosy różnych marek. 
Nad sprawą pracują policjanci z Klucz.

• Sprawcę zniszczenia dystrybutora do rozlewania piwa zatrzymany. 
17 maja 2013 roku policjanci z  Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego w  Olku-
szu zatrzymali mężczyznę bez stałego miejsca zamieszkania, który w  jednym 
z  olkuskich barów uszkodził dystrybutor do rozlewania piwa. 36-latek został 
odwieziony do izby wytrzeźwień w Jaworznie. Za uszkodzenie mienia grozi kara 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

• Zatrzymany z amfetaminą. 17. maja br. w Olkuszu policjanci wydziału kry-
minalnego olkuskiej komendy zatrzymali mieszkańca Olkusza, który posiadał 

przy sobie 2,16 grama amfetaminy. 26.latkowi przedstawiono zarzut posiadania 
amfetaminy oraz zarzuty sprzedaży metamfetaminy oraz narkotyku GHB znanego 
również pod nazwą „club drug” lub tabletka gwałtu. Grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 10.

• Kradzieże z włamaniem na ulicy Jasnej. 14 maja br. w Olkuszu na ul. Ja-
snej nieznani sprawcy, po uprzednim pokonaniu drzwi wejściowych, dostali się 
do środka nowo wybudowanego domu, z którego skradli przewody elektryczne 
oraz miedziane rurki na szkodę mieszkanki Olkusza. Sprawcom grozi kara po-
zbawienia wolności od roku dla lat 10.

• Kradzież rynien z  kościoła w Gołaczewach. 14. maja br. z  kościoła pw. 
Świętej Marii Magdaleny w Gołaczewach nieznany sprawca ukradł 20 mb mie-
dzianych rynien spustowych.

APEL OLKUSKIEJ POLICJI
Policjanci apelują do mieszkańców powiatu o  zwrócenie uwagi na osoby, które 
przebywają w pobliżu nowo wybudowanych domów.W przypadku zauważenia osób 
podejrzanie zachowujących się należy niezwłocznie zatelefonować do najbliższej 
jednostki Policji - tel. 997.

KOMUNIKAT
Olkuska policja poszukuje świadków zdarzenia drogowego z dnia 15 maja br., które 
miało miejsce ok. godz. 24.00 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ul. Krusz-
cową. Nieznany sprawca bliżej nieustalonym pojazdem koloru ciemnego uderzył 
w  słup oświetleniowy. Ewentualni świadkowie zdarzenia proszeni są o  kontakt 
z dyżurnym jednostki pod nr tel. 997 lub z prowadzącą sprawę, tel. 32 6478235.

Oferujemy do sprzedaży
oryginalnie wykończony

dom w Tenczynku.
Bardzo dobra lokalizacja.

170 m kw, zagospodarowana działka 6a.

Tel. 796 – 351 – 499

KOMUNIKAT
Tak jak zakładaliśmy od początku, pan Jerzy Piwo-
warczyk objął stanowisko tylko na pewien czas w celu 
uporządkowania bieżących spraw. 

Zgodnie z sugestią powiatu i oczekiwaniem wielu śro-
dowisk w Olkuszu, aby szpital w Olkuszu stał się ważną 
częścią grupy, chcemy utworzyć tutaj Centrum Dobrych 
Praktyk Medycznych. Wspólnie ze starostwem opracujemy 
szczegóły funkcjonowania takiego centrum. Udało nam 
się przekonać do poprowadzenia takiego przedsięwzięcia 
i szpitala dr n med. Norberta Kubańskiego. O szczegółach 
będziemy informować na bieżąco.

Marta Pióro
Rzecznik prasowy Grupy Nowy Szpital

Wynajmę mieszkanie 40 m2  
w centrum Olkusza /zadbane/

Tel.512-447-343

TREnER PERSOnALnY U CIEBIE W DOMU  
• diety • porady żywieniowe • trening indywidualny • TEL : 796-665-605

Reklamy

WĘGIEL SPRZEDAŻ-PRZEWÓZ

 507 252 059

• ORZECH - I
• ORZECH - II
• KOSTKA
• GROSZEK 
• MIAŁ
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Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 668 339 732 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

Biuro czynne: pon.-pt. w godz. 9.00 – 15.00
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Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
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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.

• 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:

OGŁOSZENIE
Starosta Olkuski ogłasza pisemny przetarg

nieograniczony na sprzedaż n/w pojazdów:

Szczegółowe informacje w pozwyższej sprawie można uzyskać 
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Olkuszu, 

pok. nr 42, tel. 32 641 30 60, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

1/ marki: Lancia nr rej. KR 9420N  cena wywoławcza: 60,00 zł

2/ marki: Polonez Truck  nr rej. KVB 6961  cena wywoławcza: 50,00 zł

3/ marki: Fiat 126p  nr rej. KOL 71PR  cena wywoławcza: 20,00 zł

4/ marki: Opel Kadett  nr rej. KOL U246  cena wywoławcza: 40,00 zł

5/ marki: Ford Fiesta  nr rej. KOL 83UW  cena wywoławcza: 40,00 zł

6/ marki: Kingway      nr rej. brak  nr VIN: L4YTCAB658A009834 
  cena wywoławcza: 900,00 zł

Wicestarosta
Henryk Kieca

Ponadto na spotkaniu była obecna 
Sekretarz Małopolskiej Rady Woje-
wódzkiej SLD Dominika Biesiada, 
były Sekretarz małopolskiego SLD, 
a od niedawna szef zespołu medial-
nego SLD Krzysztof Klimczak, wice-
przewodniczący Małopolskiej Rady 
Wojewódzkiej SLD Rafał Kudas oraz 
wiceprzewodniczący Federacji Mło-
dych Socjaldemokratów w Małopol-
sce Dariusz Szczotkowski.
Wicemarszałek odniósł się do obecnej 
sytuacji SLD oraz sytuacji społecz-
no-gospodarczej kraju. Następnie 
razem z prof. Senyszyn odpowiadał na 
pytania publiczności, które dotyczyły 
służby zdrowia, sytuacji na rynku 
pracy osób młodych, likwidacji umów 
śmieciowych, edukacji oraz urlopów 
macierzyńskich. 
Po spotkaniu wicemarszałek Wender-
lich udał się do Krakowa, gdzie był 
gościem programu "Młodzież kon-
tra" w TVP Info. (więcej na www.
sld.olkusz.pl)

 v D.Przybylski

OLKUSZ

wizyta wicemarszałka sejmu j. wenderlicha
W niedzielne popołudnie Olkusz miał zaszczyt gościć wicemarszałka Sejmu RP 
Jerzego Wenderlicha oraz europosłankę prof. Joannę Senyszyn. W spotkaniu, 
które odbyło się w auli Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu wzięło udział ok. 70 osób.

Działam od ponad  20 lat
nie zmieniając zainteresowań, 

zajmuję się klasycznym

kolekcjonerstwem:

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego 
w Olkuszu przy ul. Kościuszki 12

tel. 691 364 130

• numizmatyka • filatelistyka •
• doradztwo• wyceny •

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

Zajmujemy się naprawą każdego rodzaju elektroniki użytkowej m.in.:
• GSM - Telefony komórkowe
• GPS - Nawigacje,
• Aparaty Fotograficzne,
• Komputery,
• Sprzęt biurowy,
• Telewizory oraz piloty
• drobne AGD
itp. 

Wstępna diagnoza GRATIS !!
!! Naprawiamy również po innych serwisach!!

Gwarantujemy profesjonalną pomoc techniczną oraz atrakcyjną cenę. 

K.K. Wielkiego 27 (w podwórzu),  Olkusz
Tel. 603-654-993       Sklep czynny: 900 -1700

SERWIS SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZAPRASZA

NAJTAŃSZENAPRAWY !!! 

AKCESORIA I CZĘŚCISERWISOWE

Reklamy


