
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
NA WYMIARNA WYMIAR Z DRZWIAMI SUWANYMIZ DRZWIAMI SUWANYMI

SZAFYSZAFY

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

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

UWAGA! KANDYDAT NA BURMISTRZA ANDRZEJ FELIKSIK - STR. 3 i 8

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

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

MEBLE NA WYMIAR

OLKUSZ,
UL. SKŁADOWA 2

(BUDYNEK DWORCA PKP)
TEL. 32 754 60 20

CZĘŚCI DO WSZYSTKICH
MAREK SAMOCHODÓW

KONKURENCYJNE CENY,
WYSOKIE RABATY, GRATISY

SŁOWEŃSKIE AKUMULATORY "TOPLA"

GABINET OKULISTYCZNY
rejestracja telefoniczna 500-200-941 ul. K. K. Wielkiego 60 

(“SILVER” BUDYNEK DAWNEJ POLICJI PRZY POCZCIE)

OPTYK

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 OBNIŻKA CEN!!!OBNIŻKA CEN!!!

ul. Nullo 2, 32-300 Olkusz (naprzeciwko postoju Taxi) 
tel/fax: 32 211 03 27, kom. +48 519 409 079

www.polnox.pl • biuro@polnox.pl • sklep@polnox.pl
pon - pt   9.00 ÷ 18.00, sobota    9.00 ÷ 13.00

POLNOX - Profesjonalny Serwis Laptopów i Komputerów PC
Pojawił się problem z laptopem, komputerem - Zapraszamy 
do Naszego serwisu. Nasze 12-letnie doświadczenie pozwala 
Nam fachowo i szybko naprawić Państwa komputer. 
Prowadzimy profesjonalny serwis laptopów, komputerów 
stacjonarnych, netbooków, tabletów oraz urządzeń 
peryferyjnych. 
Sprawdzimy, ustalimy usterkę a po otrzymaniu informacji o 
koszcie naprawy mogą Państwo zadecydować o naprawie 
lub z niej zrezygnować. Każda wykonana usługa objęta jest gwarancją. 
W naszej stałej ofercie znajdują się akcesoria i cześci zamienne do laptopów i komputerów PC: 
matryce LCD, pamięci, dyski HDD/SSD, zawiasy, wentylatory, klawiatury, baterie, elementy 
obudowy.
Zakres wykonywanych usług:
• Instalacja systemu operacyjnego, programów użytkowych, archiwizacja danych
• Czyszczenie i konserwacja układów chłodzenia, wentylatorów, zawiasów klapy matrycy
• Wymiana uszkodzonej matrycy LCD, klawiatury, gniazda zasilania, usb, audio
• Wymiana na nowy lub reballing uszkodzonych układów BGA z zachowaniem zasad ESD
oraz usługi związane z pełnym zakresem serwisu komputerów, laptopów oraz tabletów.

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

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

TECHNOLOGIE BUDOWLANE
• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

Olkusz , ul. Sikorka 65,  tel./fax 32 647 00 35, 
kom. 603 463 034,  e-mail: eco-dom1@tlen.pl

SALON KOTŁÓW C.O.SALON KOTŁÓW C.O.

ECO-DOMECO-DOM

DORADZTWO - SPRZEDAŻ - TRANSPORT - MONTAŻ 
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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW 

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY 

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400  

ul. Długa 1D
32-300 Olkusz 
tel. 508 133 255

więcej na stronie 4 

Do każdego
badania

upominek
gratis 

ARTYKUŁY
BIUROWE
I SZKOLNE

Olkusz, K. K. Wielkiego 102, tel. 503 505 662
biuro@abisa.pl • www.abisa.pl

Czynne pn. - pt. 7:00 do 16:00 

MOŻLIWOŚĆ DOSTAWY DO FIRM
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Mamy zaostrzenie konfliktu na 
Ukrainie. Wschodnie rubieże 
naszego sąsiada od wielu miesięcy 
już pogrążone są w wojnie, a ostat-
nio na siłę uszczęśliwiane „pomocą 
humanitarną” z Rosji. Pomocą tak 
intensywną, że prorosyjscy sepa-
ratyści rosną w siłę, a ukraińska 
armia nie może sobie z nimi pora-
dzić. Miejmy tylko nadzieję, że nas 
Polaków rosyjski Prezydent nie 
będzie chciał tak „humanitarnie” 
wspomagać.
Mamy akcję jedzmy jabłka.  Pomy-
słów na wykorzystanie nadwyżek 
- tych niechcianych przez Rosjan 
-    pysznych i zdrowych owoców, 
jest tyle ile  ich producentów i kon-
sumentów. Od akcji darmowy owoc 
w szkole, pracy, czy w ramach 
pomocy najuboższym, po biały 
konwój do Rosji. 
Mieliśmy też u nas w Olkuszu 
swoje lokalne święto.  Dni Olku-
sza, pierwszy raz od wielu lat 
zorganizowane na ciągle jeszcze 
nowym Rynku (nie licząc oczy-
wiście zeszłorocznych obchodów 
otwarcia). Z Dniami Olkusza od lat 
już jest ten sam problem – niby są, 
ale jakby ich nie było. Z całą pew-
nością znajdą się tacy, którym się 
podobało, którzy się dobrze bawili, 
jednak… Mówi się że „wszędzie 
dobrze gdzie nas nie ma”, no więc 

gdyby nas na olkuskim Rynku nie 
było pewnie byłoby tam dobrze. 
Przechadzając się wokół tego cen-
trum sobotnio – niedzielnej roz-
rywki spotykało się raczej dość 
ponure twarze, i dość nieciekawe 
komentarze. Najczęstszym stwier-
dzeniem padającym z ust pytanych 
było „aj tam –  tu nic nie ma cieka-
wego”. Były wprawdzie koncerty, 
było małe wesołe miasteczko dla 
dzieci kilka stoisk z watą cukro-
wą, popcornem i innym jedzeniem 
i dwa, może trzy kramy z jarmarcz-
nym towarem, do tego kilka rekla-
mujących swoje usługi podmiotów. 
Cóż, nie był to imponujący pokaz 
promocyjnych możliwości naszych 
miejskich urzędników. Jednakże 
daje to nadzieję, że za rok będzie 
lepiej, bo już chyba nie gorzej…
Innym ciekawym wydarzeniem jest 
start kampanii wyborczej. W listo-
padzie wybierzemy nowych przed-
stawicieli we władzach samorządo-
wych. Przed nami kolejna próba 
poprawy  naszego lokalnego życia 
codziennego. Mamy kilka miesięcy 
na to, aby zastanowić się nad syl-
wetkami kandydatów, aby wgłębić 
się w ich program naprawy naszej 
gminy, powiatu, województwa. To 
szansa na to, aby wymienić te try-
by samorządowej machiny, które 
od lat już rdzewieją i spowalniają, 

a niekiedy wręcz uniemożliwiają 
sprawną i efektywną działalność 
zmierzająca do poprawy bytu 
i rozwoju lokalnego rynku. Nie 
zmarnujmy jej kolejny raz, niech 
samorządami zarządzają ludzie ze 
znajomością rzeczy, dla których 
ważne jest dobro społeczne i roz-
wój lokalny, a nie inne, bardziej 
osobiste, aspiracje. Niech każdy 
robi co umie, nauczyciele niech 
zajmą się nauczaniem, biznesma-
ni swoim biznesem, a samorząd 
zostawmy tym którzy naprawdę 
chcą działać na jego rzecz.
Najbliższe tygodnie będą nas bom-
bardować kolorowymi ulotkami, 
banerami, obietnicami, frazesami 
i nic nieznaczącymi informacjami 
. Abyśmy w tym natłoku przedwy-
borczych zdarzeń nie przeoczyli 
tego kogoś, kto pomoże Olkuszowi 
podnieść się z kolan. Bo wbrew 
zapewnieniom Pana Rzepki 
w Olkuszu wcale nie dzieje się 
dobrze….

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

FELIETON

ZdarZenia, wydarZenia, opinie…
Ostatnie tygodnie obfitowały w wiele ciekawych, tudzież istotnych wydarzeń 
tak w świecie jak i na naszym lokalnym podwórku. Mamy więc nowego 
Prezydenta Unii, który obejmie wprawdzie urząd dopiero w grudniu, ale już 
teraz wiadomo, że przewodniczenie Radzie Europejskiej przez naszego 
obecnego premiera Donalda Tuska nie będzie proste. Trudne też będzie 
i zapewne bolesne objęcie teki premiera przez jego następcę.

 
SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przygotowuje do sprawnego i efektywnego 
poruszania się po rynku pracy. Uczestnictwo w szkoleniu pomaga zmienić postawę wobec siebie 
i innych oraz nastawienie do poszukiwania pracy. Umożliwia odkrycie swoich mocnych i słabych stron 
oraz poznanie szans i zagrożeń występujących na rynku pracy.
Program szkolenia składa się z dwóch części:
CZĘŚĆ I – dwa tygodnie – 40 godzin zegarowych zajęć prowadzonych metodą warsztatów szkole-
niowych, w formie odrębnych sesji tematycznych, realizowanych przez 10 kolejnych dni roboczych, 
podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i rozwijają praktyczne umiejętności 
poszukiwania pracy.
CZĘŚĆ II – trzeci tydzień – 40 godzin zegarowych, przeznaczonych na aktywne poszukiwanie pracy 
przez uczestników szkolenia, którzy mają za zadanie wykorzystać poznane metody i techniki poszu-
kiwania pracy.

Tematyka sesji szkoleniowych obejmuje:
• Metody nauki stosowane podczas szkolenia;
• Reakcje w trudnych sytuacjach;
• Kompetencje i predyspozycje zawodowe;
• Bariery na drodze do zatrudnienia;
• Zarządzanie sobą podczas poszukiwania 

zatrudnienia;
• Analiza rynku pracy;
• Formy zatrudnienia;

• Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne;
• Sztuka mówienia i prezentacji;
• Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy;
• Oferty na rynku pracy;
• Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą;
• Rozmowa kwalifikacyjna;
• Edukacja na rynku pracy;
• Plan poszukiwania pracy.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są 
osoby bezrobotne i poszukujące pracy,  w szczególności osoby które:
- nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, 
- utraciły motywację do poszukiwania pracy, 
- chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej. 
W szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy można brać udział raz na 2 lata. 
Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu w pok. 1 lub pod nr tel. 
32/643 43 48 w. 241

Komornik sądowy przystę-
puje do egzekucji z renty lub 
emerytury przez ich zajęcie, 
informując o tym dłużnika 
i ZUS.W sytuacji, gdy zobowią-
zanie względem wierzyciela nie 
ma charakteru alimentacyjne-
go, potrącenie jest możliwe do 
wysokości 25% przysługujące-
go świadczenia. Należy przy 
tym pamiętać, że emerytury 
i renty są wolne od egzekucji 
i potrąceń w części odpowia-
dającej 50% kwoty najniższej 
emerytury lub renty ogłoszo-
nej przez Prezes ZUS, w for-
mie komunikatu, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski" kwotę 
wolną od potrąceń i egzekucji 
ustala się dla emerytur i rent 
wraz ze wszystkimi wzrostami, 
zwiększeniami, dodatkami oraz 
innymi świadczeniami wypłaca-
nymi wraz z emeryturą lub rentą 
na podstawie odrębnych przepi-
sów, z wyłączeniem świadczeń 
rodzinnych oraz dodatku dla 
sierot zupełnych, dodatku pie-
lęgnacyjnego i dodatku weterana 
poszkodowanego. Oznacza to, że 
wysokość kwoty do potrącenia 
liczymy po uprzednim odjęciu 
kwoty wolnej od potrąceń.  

Jeżeli emerytura lub renta prze-
kazywana jest na rachunek ban-
kowy, a rachunek ten został zaję-
ty przez komornika to sytuacja 
dłużnika się komplikuje, gdyż 
komornik nie ma wiedzy z jakie-
go tytułu na rachunek bankowy 
wpływają kwoty i dokonuje ich 
zajęcia zgodnie z wnioskiem 
egzekucyjnym.
W takim przypadku należy 
złożyć wniosek do komornika 
o zwolnienie rachunku banko-
wego, na który wpływa renta 
lub emerytura, bowiem kwotami 
wolnymi od potrąceń dłużnik 
może dysponować swobodnie. 
W przypadku, gdy komornik 
nie uwzględni takiego wniosku 
należy złożyć skargę na komor-
nika do Sądu.
Należy pamiętać, że jeżeli na 
nasze konto wpływają kwoty 
pieniężne z różnych tytułów, to 
warto wtedy złożyć dyspozycję 
w ZUS, aby środki z emerytury 
lub renty były wypłacane prze-
kazem pocztowym.
Wysokość maksymalnej kwo-
ty potrącenia z emerytury jest 
uzależniona od tego, z jakiego 
tytułu świadczenie ma zostać 
zmniejszone, co zostało uregulo-

wane w art. 
141 ustawy 
o emerytu-
rach i ren-
tach z FUS.
Od 1 marca minimalna emery-
tura i renta z tytułu całkowi-
tej niezdolności do pracy oraz 
renta rodzinna wynosi 844,45 
zł brutto a więc kwota wolna 
od egzekucji komorniczej to 
połowa tej kwoty czyli 422,23 
zł. Zatem egzekucja może być 
prowadzona dopiero ze środ-
ków, które zostają emerytowi po 
odjęciu tej kwoty od potrąceń. 
Natomiast najniższa renta z tytu-
łu częściowej niezdolności do 
pracy wynosi od marca 648,13 
zł. Wolne od egzekucji komorni-
czej i potrąceń jest zatem w tym 
przypadku 324,06 zł.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

EgZEKUCJA Z EMERYTURY LUb RENTY
Zakres dozwolonych potrąceń z emerytury regulują 
przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. 
U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

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

które odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 

8 września o godz. 18.00
w Centrum Kultury przy ul. Szpitalnej 32 w Olkuszu

Podczas spotkania odbędzie się m.in. prezentacja 
kandydatów Prawa i Sprawiedliwość startujących 

w nadchodzących wyborach samorządowych.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!  

JACEK OSUCH     ŁUKASZ KMITA

Jacek Osuch
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz 
Łukasz Kmita 

Przewodniczący Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Olkuszu
zapraszają wszystkich członków i sympatyków prawicy

na spotkanie w ramach akcji 

„CZAS NA ZMIANY”

Informacje
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Zatroskani problemami najbliż-
szych tracimy z pola widzenia 
sprawy o szerszym znaczeniu 
oddając inicjatywę w ręce różnej 
maści spryciarzy, którzy aku-
rat nie chcą, aby silne i sprawnie 
działające organizacje obywatel-
skie dość wnikliwe i starannie 
patrzyły im na ręce. Dla poprawy 
jakości i przejrzystości naszego 
życia społecznego konieczne jest 
wyrwanie z marazmu i zachęcenie 
do obywatelskiej aktywności jak 
największej liczby mieszkańców 
naszej małej ojczyzny. W tym celu 
zamierzam zaproponować rozwią-
zania, które powinny być cennymi 
instrumentami w dziele budowy 
nowoczesnej, podmiotowej lokalnej 
społeczności. Pierwszym z nich jest 
instytucja budżetu obywatelskiego 
funkcjonującego z powodzeniem 
w innych samorządach. Jego idea 
polega na wydzieleniu z budżetu 
miasta pewnej sumy środków ( 
Kraków w tym roku przeznaczył 
ok. 3 mln. złotych), o przeznaczeniu 
której zadecydują sami mieszkańcy. 
Spływające oferty zostaną spraw-
dzone od formalnej i merytorycznej 
strony przez fachowych urzędników 
i te, które spełnią właściwe kryte-

ria, wezmą udział w internetowym 
głosowaniu, które wskaże konkretne 
pomysły przeznaczone do realizacji. 
Bardzo duże nadzieje pokładam 
w aktywności młodego pokole-
nia Olkuszan, które zamierzam 
zachęcić do pracy w Młodzieżowej 
Radzie Gminy. Pragnę powołać taką 
instytucję i obdarzyć ja stosunkowo 
szerokimi kompetencjami. Chodzi 
mi nie tylko o formalne grzeczno-
ściowe wystąpienia czy petycje, ale 
o prawdziwą, odważną walkę mło-
dych mającą na celu polepszenie ich 
warunków życia w naszym mieście. 
Postaram się dodać im odwagi, aby 
wiele bolesnych spraw  określali  
słowami na jakie zasługują. Nik-
czemność, podłość, protekcję niech 
nazwą po imieniu, nie obawiając 
się ani przez chwilę wskazać win-
nych szerzenia się wymienionych 
patologii. To w końcu w ich życio-
we szanse i aspiracje najbardziej 
one uderzają. Uzupełnieniem tej 
inicjatywy będzie pomysł powo-
łania stowarzyszenia zwykłego do 
walki z szerzącymi się w naszym 
mieście kumoterstwem i protekcją. 
Wyobrażam sobie, że organizacja 
taka mogłaby monitorować i nagła-
śniać w lokalnych mediach  przeja-

wy zjawiska, do zwalczania którego 
zostanie powołana. Nie mam złu-
dzeń jak trudna jest to walka i być 
może nie doczekam czasów, kiedy 
zakończy się sukcesem. (Przykład 
zachodniej Europy czy krajów skan-
dynawskich przekonuje, że kiedyś to 
nastąpi). Ale szlachetni i porządni 
ludzie w naszym mieście muszą 
mieć odwagę głośno o tym mówić 
odbierając szerzycielom szkodli-
wych praktyk dobry nastrój, który 
towarzyszy im od początku naszej 
ustrojowej transformacji. Ci ostat-
ni nie mają wstydu kreować się na 
wielkich społeczników bezgra-
nicznie oddanych pracy dla dobra 
ogółu. Domagają się szacunku 
i społecznego poważania głównie 
dlatego, że brak ludziom śmiało-
ści do wyrażenia przeciwko temu 
publicznego protestu. Realizacja 
zaproponowanych rozwiązań nie 
wymaga wiecznie brakujących pie-
niędzy, ale odwagi i dobrej woli. 
Zapewniam, że tych ostatnich przy-
miotów nigdy mi nie brakowało 
i z pewnością nigdy nie zabraknie.

 v dr Robert Herzyk 
kandydat na burmistrza  
Miasta i Gminy Olkusz

FELIETON

O ObYWATELSKI OLKUSZ
Społeczność obywatelska to taka, która sama, często sponta-
nicznie, potrafi się zorganizować wobec zaistniałych problemów 
czy wytyczonych celów. Budowa podobnych porozumień jest 
procesem trudnym i długotrwałym. Główną przeszkodą jest 
brak silnych więzi społecznych przy tradycyjnym zamykaniu 
się w kręgu rodzinnym tworzonym przez osoby, do których 
mamy całkowite zaufanie. To skądinąd normalne zjawisko rodzi 
jednak dla funkcjonowania lokalnej społeczności pewne niebezpieczeństwo.

Andrzej Feliksik - rodowity olkuszanin
Kandydat na Burmistrza

Komitet Wyborczy Wyborców Z wykształcenia pedagog. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Kato-
wicach (wcześniej szkołę pomaturalną Automatyki i Aparatury Kontrolno - Po-
miarowej w Olkuszu), uzupełniając swoje kwalifikacje zawodowe, ukończył 
następujące studia podyplomowe:

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: Zarządzanie i Przedsię- 
biorczość w Oświacie, Prakseologia Zarządzania;
na Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego: BHP z elementami dyda- 
ktyki bezpieczeństwa;
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie: Dziedzictwo Kulturowe Krakowa. 

Na Uniwersytecie w Lipsku uczestniczył w kursie organizacji oświaty w Niem-
czech połączonym z kursem językowym. 
Ponadto w ramach projektu Leonardo da Vinci uczestniczył w realizacji Gminne-
go systemu stypendialnego dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach i potrze-
bach edukacyjnych.  
Jest instruktorem krajoznawstwa, instruktorem przewodnictwa turystycznego     
i pilotem wycieczek - posiadając uprawnienia do oprowadzania wycieczek jako 
przewodnik terenowy po Wyżynie Krakowsko - Wieluńskiej, Górach Święto- 
krzyskich, Sandomierzu, Województwie Śląskim, jako przewodnik Górski po 
Beskidach Polskich. Ukończył także kurs przewodnika miejskiego po Krakowie.  
    
PPracuje zawodowo od 1982 roku. Zdobył duże doświadczenie zawodowe peł- 
niąc wiele funkcji dyrektorskich: dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu, 
Gimnazjum Nr 4 w Olkuszu. W nadzorze pedagogicznym był starszym wizyta-
torem, dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach i Krakowie. Od 
2004 roku pełni funkcję dyrektora Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu.  
W roku akademickim 2013/2014 prowadził wykłady w Wyższej Szkole Społecz- 
nej w Łodzi z zakresu systemu i prawa oświatowego w Polsce. 

W działalności społecznej: 
był radnym Rady Powiatu Olkuskiego trzech pierwszych kadencji w latach 
1999-2010, pełniąc funkcję przewodniczącego komisji edukacji i członka Zarzą-
du Powiatu.
Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń:

Szkolny Związek Sportowy - Zarząd Powiatowy - pełni funkcję prezesa od 
1999 roku,
OOlkuska Grupa Turystyczna Amonit - pełni funkcję prezesa,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olkuszu,
Stowarzyszenie Szansa Białej Przemszy - członek Zarządu poprzedniej kadencji.
Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Olkuszu,
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi - Oddział Górnośląski przy Uni- 
wersytecie Śląskim w Katowicach,
Towarzystwo Inicjatyw Lokalnych - członek założyciel, 
członek członek Gminnej Rady Sportu - pełni funkcję sekretarza od 2006 roku,
członek Małopolskiego Forum Oświatowego przy Małopolskim Instytucie 
Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. 

W ramach swojej pracy zawodowej wpływa na jakość oświaty olkuskiej, wzbo-
gacanie bazy oświatowej i jej organizacji. Przyczynił się do wprowadzenia sys-
temu rankingu konkursów przedmiotowych, systemu doradztwa metodyczne-
go dla nauczycieli, podtrzymał szkolne rozgrywki sportowe oraz turystykę        
szkolną. Jest współtwórcą odznaki „Miłośnik Ziemi Olkuskiej”, którą zdobywa 
rocznie kilkuset uczniów i osób dorosłych, pozyskując wiedzę o swojej małej 
ojczyźnie i zdrowo spędzając czas. Szkoły Podstawowe w Olkuszu i Gimnazja 
uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych, często wyższe od 
średniej wojewódzkiej. 
Pracując w I kadencji Rady Powiatu przyczynił się do jego organizacji po 
odtworzeniu w Polsce administracji powiatowej.
Współorganizował Powiatowy Festiwal Kultury, Powiatowy System Kultury Fi-
zycznej i Turystyki. Pomagał w inicjatywach tworzenia Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Schroniska Turystycznego Jury oraz innych. Pracując w Zarządzie 
Powiatu przyczynił się do powstania min. Centrum Kształcenia Ustawicznego 
przy Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu, Ośrodka Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży 
w Jeżówce, wspomagał inicjatywę powstania Biura Wystaw Artystycznych         
w Olkuszu i „towarzystwa kulturalnej herbaty”  i innych. 
Rozwijając swoje pasje geologiczne i paleontologiczne przekazał dla miasta 
zbiór skał i skamieniałości z Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej współorga-
nizując powstanie muzeum skarbów skał i skamieniałości ziemi olkuskiej. Był 
inicjatorem kilku naukowych konferencji połączonych z wystawami min.                
o „Zlepieńcu Parczewskim”. Jest autorem wielu publikacji naukowych i turysty- 
cznych, które można spotkać w lokalnych wydawnictwach: „Ilcusiana”, „Acta 
Geographica Silesiana”. Wraz z członkami Klubu Przewodników „Ilkussia”, „Grupą 
TTurystyczną Amonit” i nauczycielami - członkami SKKT przy OPTTK Olkusz co 
roku organizuje imprezy turystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przybliża-
jąc wiedzę na temat Olkusza i najbliższej okolicy. W ostatnim czasie współorga-
nizował nocne zwiedzanie Olkusza, w tym Bazyliki, podziemia ratusza, nocne 
zwiedzanie Pustyni Błędowskiej.
Wielokrotnie prowadził wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Olkuszu, 
Kluczach i innych miejscowościach. 
Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany w tym min.:

Honorowymi odznaczeniami WOPR, SZS, PCK
Złotą odznaką za pracę z młodzieżą PTTK,
Złotą honorową odznaką PTTK,
Odznaczenie Działacza Kultury Fizycznej i za zasługi dla sportu,
Odznaką honorową „Zasługi dla turystyki”,
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 
SrSrebrny Krzyż Zasługi.

Jest laureatem Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla Osób Działających 
Na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis”.
W następnym wydaniu gazety przedstawię mój program wyborczy na Bur- 
mistrza Miasta i Gminy Olkusz. Tworzony jest komitet poparcia kandydata.
            Zapraszam do udziału  Andrzej Feliksik

WSPÓLNOTA
SAMORZĄDOWA

Korzystne jest, aby dziecko 
w wieku przedszkolnym miało 
pozytywną wizję szkoły. Warto 
mówić dziecku o szkole jako 
o miejscu, gdzie, nie tylko spo-
tka nowe koleżanki i kolegów, 
ale i nauczycieli, którzy nauczą 
go wielu ciekawych rzeczy. Dla 
dziecka słowo „szkoła” jest sło-
wem neutralnym, które zaczy-
na kojarzyć się dopiero wtedy 
z czymś dobrym lub złym, kie-
dy opowiedzą mu o niej doro-
śli. Starajmy się więc dobrze 
nastawić dziecko do nauki. Jeśli 
mimowolnie odczuwa przed nią 
strach, warto opowiedzieć mu 
jak wygląda nauka w szkole 
oraz zapewnić, że w razie pro-
blemów może ono liczyć na 
naszą pomoc. Nam dorosłym 
często pewne rzeczy wydają 
się oczywiste i nie wymagają 
tłumaczenia, ale dla małego 
dziecka są to przecież zupełnie 
nowe doświadczenia.

Co ciekawe jeśli dziecko czu-
je niechęć do książki, często 
odczuwa ją również w stosun-
ku do szkoły. Może dzieje się 
tak dlatego, że nauka polega 
m.in. na czytaniu. Warto więc 
pomyśleć o tym, aby książka 
była naturalnym towarzyszem 
dziecka od najmłodszych lat, 
a czytana przez bliskie osoby 
kojarzyła się z czymś miłym. 

Jeśli dziecko dostanie pierw-
szą książkę dopiero w pierw-
szej klasie i jego pierwszym 
doświadczeniem z nią, jest 
żmudne ćwiczenie czytania, 
to nie dziwmy się, że będzie 
odczuwać do niej niechęć. 
Ale jeśli już wcześniej polu-
bi książkę, a my wzbudzimy 
w nim zainteresowanie światem 
i jego „tajemnicami”, to wte-
dy szybciej będzie ono chciało 
nauczyć się czytać. 

Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego to dobra chwila, by 
usiąść z dzieckiem i omówić 
nowe wyzwania jakie przed nim 
stoją. Wspólne ustalenie planu 
dnia pozwoli mu zrozumieć ile 
czasu po szkole ma do dyspo-
zycji, ile można poświęcić na 
naukę, na oglądanie telewizji, 
spotkania z kolegami, zajęcia 
pozalekcyjne itp. Warto zapisać 
wspólne ustalenia i powiesić je 
w widocznym miejscu. Dziecko 
wówczas ma jasno wypisane to, 
czego się od niego oczekuje i co 
samo sobie postanowiło. Jest 
w stanie również ocenić, na ile 
dobrze wykorzystało czas.

Pamiętajmy także i o tym, że 
„słowa tylko pouczają, a przy-
kłady porywają”. Oznacza to, 
że aby nasze słowa i rady były 
skuteczne, musi iść za nimi 

p r z y k ł a d . 
Jeśli mówi-
my dziecku: 
„mógłbyś przeczytać jakąś 
książkę”, a sami rzadko do niej 
zaglądamy, to nie dziwmy się, 
że dziecko podejdzie do tego 
polecenia z dystansem. Może 
lepiej byłoby powiedzieć: „co 
powiesz na małe wyjście do 
biblioteki, przeczytałbym jakąś 
dobrą książkę i ty sobie może 
jakąś znajdziesz?”. Dobrze by 
było dodać dla wzmocnienia 
pozytywnego efektu: „a potem 
pójdziemy na pyszne lody/pizzę 
etc”. Często tłumaczymy dzie-
ciom jak szkodliwe jest prze-
siadywanie przed telewizorem, 
tymczasem nam samym tak 
ciężko oderwać się od ekranu... 

Warto podkreślić jeszcze raz, 
że jeśli za słowem nie idzie 
przykład, to nie ma efektów. 
Stajemy się wtedy niewiary-
godni, a co za tym idzie, nie-
skuteczni.

 v Monika Rusinek 

FELIETON

WITAJ SZKOłO! J
Zaczął się nowy rok szkolny. Szczególne przeżycia 
czekają z pewnością dzieci, które po raz pierwszy 
przekroczą mury szkoły, zwłaszcza, że w tym roku do 
szkoły pójdą już sześciolatki. 

Informacje
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Dlatego:  

poszerzamy zakres świadczonych usług 

dbamy o bezpieczeństwo finansowe szpitala 

zmieniamy się dla pacjentów 

Chcemy leczyć coraz lepiej, coraz więcej pacjentów
Grupa NOWY SZPITAL to:

13 szpitali

109 oddziałów

212 poradni specjalistycznych

2250 łóżek szpitalnych

3700 pracowników

655 000 osób 
objętych opieką medyczną

Centrum Dobrych Praktyk Medycznych
CZYM JEST BIOPSJA? INFORMACJE O BADANIU

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowa-
na /BACC/ to metoda pobierania materiału 
komórkowego poprzez nakłucie badanego 
narządu cienką igłą pod kontrolą USG.  
Zaaspirowany w czasie biopsji materiał jest 
poddawany ocenie mikroskopijnej przez cyto-
patologa, który potrafi trafnie rozpoznać cho-
robę z drobnego, często nawet kilkukomórko-
wego preparatu. Dzięki tej metodzie z dużą 
skutecznością 70-80%, mogą być rozpozna-
ne choroby o przebiegu łagodnym jak i złośli-
wym w ciągu bardzo krótkiego czasu. 
Biopsja  aspiracyjna cienkoigłowa celowana 
skojarzona z ultrasolografią lub mammogra-
fią pozwala rozpoznać wiele wczesnych 
raków sutka, co w dobie zagrożenia tą cho-
robą dla kobiet ma ogromne znaczenie, 
bowiem wcześnie wykryty rak sutka daje 

szansę na pełne wyleczenie, natomiast w 
procesach zaawansowanych sukcesy tera-
peutyczne są o wiele  rzadsze.
Biopsja cienkoigłowa tarczycy pozwala na 
znalezienie często bezobjawowych / we 
wczesnym okresie/ nowotworów tarczycy, 
które również z ogromnym sukcesem mogą 
być  wyleczone operacyjnie.
Podobnie szanse radykalnych możliwości 
leczenia dają nakłucia innych narządów, 
pozwalające na szybkie postawienie prawi-
dłowego rozpoznania.
Biopsja poza ukłuciem jest całkowicie niebole-
sna i nie wymaga  żadnych środków przeciw-
bólowych ani przed, ani po jej wykonaniu, a u 
większości chorych przypomina zastrzyk 
domięśniowy , tylko  że w nietypowym miejscu.

W  Poradni Onkologicznej  Nowego Szpitala 
w Olkuszu  przy Alei 1000-lecia 13 istnieje 
możliwość wykonania takiego badania bez 
skierowania po wcześniejszej rejestracji oso-
bistej lub telefonicznej 
/ w przypadku rejestracji telefonicznej prosi-
my pacjentów o wyrozumiałość i cierpliwość 
, gdyż w pierwszej kolejności obsługiwani są 
pacjenci dokonujący rejestracji osobistej/
Zarejestrować możemy się  
pod numerem telefonu: 32 758 12 99 
w godzinach: 
poniedziałek 14-15; 
wtorek, środa 9-10; 
czwartek 13-14

Zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu

• inwestycje w remont i modernizację 
   w latach 2010-2013 wyniosły 4 681 016 zł
• zakupiono nowy sprzęt na kwotę 6 261 310 zł 

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW 

JUŻ OTWARTE!!! ZAPRASZAMY 

Do każdego
badania

upominek
gratis 

Oferujemy wszystkie rodzaje przeglądów technicznych:
• Pojazdów samochodowych o dopuszczalnej 
    masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t 
• Pojazdów jednośladowych ( motocykli i motorowerów )
• Pojazdów uprzywilejowanych 
• Sprzętu rolniczego 
• Pojazdów zasilanych gazem 
• Pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą 
• Pojazdów skierowanych na badanie techniczne przez organy ruchu drogowego
• Pojazdów marki "Sam" zgodnie z warunkami technicznymi 
• Nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdów  

ul. Długa 1D, 32-300 Olkusz 
tel. 508 133 255

Pn - Pt  700 - 2000 
Sob       700 - 1400

Młodzieżowe Rady Miasta i Miejskie 
Rady Seniorów to organy samorządu 
terytorialnego o charakterze konsul-
tacyjnym. Co prawda ich funkcjono-
wanie jest nieobowiązkowe, jednakże 
coraz większa ilość miast decyduje się 
na ich utworzenie. Dlaczego tak się 
dzieje? – Bo coraz więcej samorzą-
dowców dostrzega potrzebę dialogu 
ze społeczeństwem i angażowania 
mieszkańców w proces podejmowa-
nia decyzji.
Pierwsza Młodzieżowa Rada powsta-
ła w Polsce już  w 1990 roku w Czę-
stochowie. W skład Młodzieżowej 
Rady wchodzą przeważnie uczniowie 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych, wybierani w wyborach organi-
zowanych na terenie szkół, do których 
uczęszczają. Organ ten pełni funkcję 
reprezentacji młodzieży na danym 
terenie i stanowi idealne źródło opi-
nii dotyczących kwestii związanych 
z młodym pokoleniem mieszkańców.
Podobną funkcję spełnia drugi ze 
wspomnianych organów, a miano-
wicie Rady Seniorów. Funkcjonują 
one już w wielu miastach w Polsce 
i odgrywają istotną rolę w wypra-
cowywaniu rozwiązań przyjaznych 

osobom starszym. Rada Seniorów jest 
ciałem konsultacyjnym, które w zna-
czącym stopniu może aktywizować 
seniorów i dawać możliwość współ-
decydowania w zakresie ważnych dla 
nich spraw. A że grupa ta jest coraz 
bardziej chętna do działania, dowodzą 
prężnie działające uniwersytety III 
wieku. Biorąc pod uwagę fakt, że 
struktura demograficzna naszego spo-
łeczeństwa ulega zmianie, seniorzy 
stają się największą grupą odbiorców 
usług publicznych. W związku z tym 
ich głos powinien być należycie brany 
pod uwagę.
W lokalnej debacie publicznej kwestie 
dotyczące powołania powyższych 
instytucji przewijały się już kilku-
krotnie. Swego czasu przy Radzie 
Powiatu w Olkuszu funkcjonował 
organ konsultacyjny składający się 
z przedstawicieli okolicznych szkół 
średnich. Z biegiem czasu ciało to 
zaprzestało jednak swej działalności. 
Temat Młodzieżowej Rady Miasta 
odżył na chwilę za sprawą debaty 
"Postawy młodzieży wobec wyzwań 
współczesności", organizowanej przez 
dyrekcję II Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz redakcję Wiadomości 

Olkuskich na początku tego roku. 
Realizacja tego projektu jednak nie 
doszła jeszcze do skutku.
W przypadku Rady Seniorów sprawy 
przedstawiają się jeszcze mniej opty-
mistycznie, gdyż temat ten w ogóle 
nie został poruszony przez lokal-
nych polityków, a biorąc pod uwagę 
chociażby średnią wieku większości 
radnych, wydaje się to faktem co naj-
mniej zadziwiającym.
Nowoczesne społeczeństwo powinno 
opierać się na uczestnictwie obywateli 
w stanowieniu prawa i podejmowaniu 
decyzji bezpośrednio lub pośrednio 
z nimi związanymi. Realizacji takie-
go celu służą m.in. takie organy jak 
Młodzieżowe Rady Miasta i Miejskie 
Rady Seniorów, które reprezentują 
określone grupy społeczne. Celowym 
wydaje się więc umożliwienie gru-
pom tym prezentowania swoich stano-
wisk i konsultowania z nimi decyzji, 
które ich dotyczą. Dlaczego więc do 
tej pory naszym włodarzom nie udało 
się skutecznie wyjść naprzeciw tym 
potrzebom?

 v Jakub Fita 
www.jakubfita.pl 

FELIETON

JAK ZAKTYWIZOWAć MłOdZIEż I SENIORóW?
Całkiem niedawno pisałem o problemie w komunikacji 
pomiędzy władzami naszego miasta a jego miesz-
kańcami. Poruszyłem wtedy kwestię konsultacji spo-
łecznych jako narzędzia służąc poprawie tych relacji. 
Kontynuując ten wątek nie sposób nie wspomnieć  o  
innych instytucjach w podobnym charakterze, takich 
jak Młodzieżowe Rady Miasta czy też Miejskie Rady Seniorów. 
Zadaniem takich organów jest wspieranie i upowszechnianie idei 
samorządowej wśród mieszkańców danej gminy czy miasta.

Informacje
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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
• kręgi

www.pro-bet.com.pl • pro-bet@poczta.onet.pl
OLKUSZ OLEWIN 50c

tel. 32 641 41 35; 32 641 40 97
WOLBROM, UL. BRZOZOWSKA 2

tel. 32 644 21 42; 696 486 469

tel. 606-753-020, 603-966-442

W ofercie fachowe doradztwo 
techniczne z dojazdem 

do klienta gratis.

"Estrich-Specjal" Bis

Profesjonalne wylewki 

Miksokretem
zacierane maszynowo

Reklamy
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MIESZKANIA DOSTĘPNE NA KREDYT MdM

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2, tel. 32 643 03 13

www.pgk.olkusz.pl, e-mail sekretariat@pgk.olkusz.pl

Rok zał. 1951Rok zał. 1951

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  działając jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej 
w Olkuszu przy ul. Górniczej 32 (naprzeciwko parku – u zbiegu ulic Górnicza i Mickiewicza ) 

informuje zainteresowanych nabyciem mieszkania, 
że w związku z realizowaną nadbudową w latach 2013/2014 w wyniku adaptacji poddasza powstały nowe lokale mieszkalne. 

Do sprzedaży posiadamy cztery mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnice,
powierzchnia mieszkań.: 48,12 m2 ; 54,54 m2; 63,39 m2;  71,33 m2 .

Więcej informacji wraz z mapką na stronie internetowej http://www.pgk.olkusz.pl/
Mieszkanie można nabyć za kredyt z do�nansowaniem udzielony w ramach programu MdM (mieszkanie dla młodych). 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (32) 643 03 13 lub osobisty w siedzibie przedsiębiorstwa p. 20 I piętro

Sklep Technik - Serwis Elektronarzędzi

OFERUJEMY: 
- ostrzenie pił widłowych, 
- ostrzenie łańcuchów do pił, 
- nadzędzia spawalnicze, 
- narzędzia pneumatyczne 

W OFERCIE RÓWNIEŻ: 
- klimatyzacja dla domu i biura 
- sprzedaż montaż serwis 
- czyszczenie dezynfekcja

autoryzowany punkt firmy

Olkusz ul.Mickiewicza 16 tel: 535 19 07 12 
e-mail: technik@elektronarzedzia-olkusz.pl 

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

"Wyglądaj świetnie, zarabiaj 
pieniądze i baw się doskonale"

Kontakt:
Małgorzata Poznańska

tel. 696-052-702;
email:

mpoznanska1@vp.pl
www.twoje-ori.olkusz.pl

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

Świat należy
do kobiet

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 •

OLKUSZ, ALEJA 1000-LECIA 1(za stacją diagnostyczną)
tel. 518 391 072, 511 663 583, 602 362 814

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WYMIANA OPON OD 40 zł

MECHANIKA POJAZDOWA
WULKANIZACJA

WYMIANA OPON OD 40 zł

- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY ZAWIESZENIA
- ROZRZĄDY, HAMULCE
- WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY ZAWIESZENIA
- ROZRZĄDY, HAMULCE
- WYMIANA OLEJU, PŁYNÓW

ZAPRASZAMY 
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI 

W PROMOCYJNEJ CENIE

ZAPRASZAMY 
DO UZUPEŁNIENIA
KLIMATYZACJI 

W PROMOCYJNEJ CENIE

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34
tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2000 zł

1,7 m - 2150 zł
1,9 m - 2300 zł
2,2 m - 2450 zł

2,5 m - 2550 zł
2,8 m - 2650 zł

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja
KOCIOŁ DWUPALENISKOWY Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

• KOSTKA BRUKOWA 
• KOSTKA GRANITOWA 
• REMONTY I ODNOWA:
    MIESZKAŃ, DOMÓW, KAMIENIC, LOKALI UŻYTKOWYCH

• IZOLOWANIE I OCIEPLANIE FUNDAMENTÓW
• MONTAŻ I ODNOWA OGRODZEŃ 
• SPRZĄTANIE:
    MIESZKANIA, DOMY, OGRODY 

Firma Budowlana

tel. 793 459 595 tel. 796-351-499     biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA działka 15 a w Białym Kościele 
przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Cena 160 tys. PLN.

Jest możliwość dokupienia 1 - 2 Ha (1 tys. PLN za ar).

DO WYNAJĘCIA nowy budynek w Jerzmanowicach
440 m kw. pow., działka 8 a, odległość od głównej drogi  

Olkusz-Kraków: 300 m.  Cena: 8800 PLN / m-c.

WIĘCEJ OFERT NA: www.gwarek-nieruchomosci.pl

Starostwo Olkuskie szuka pieniędzy. 
Upatrzyło sobie je w transporcie 
zbiorowym. Rada Powiatu przyję-
ła stosowną uchwałę o pobieraniu 
opłat za korzystanie z przystanków 
od operatorów i przewoźników. 
Przyjęto stawkę wynoszącą 0,05 zł 
za każde zatrzymanie się na przy-
stanku (najwyższa możliwa stawka). 
Co jest oczywiście zgodne z ustawą 
o publicznym transporcie zbiorowym. 
Ostatnio Zarząd Drogowy w Olkuszu 
zaczął te opłaty pobierać. I tu jest 
pewien problem związany z podstawą 
prawną w zakresie dotyczącym prze-
woźników. Z pełną odpowiedzialno-
ścią można stwierdzić, że te żądania 
zapłaty są niezgodne z prawem. 
Ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym w art. 4 ust. 1 pkt 11 (na 
który powołało się Starostwo) definiu-
je przewoźnika jako przedsiębiorcę 
uprawnionego do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w zakresie prze-
wozu osób na podstawie potwierdzenia 
zgłoszenia przewozu, a w transporcie 
kolejowym — na podstawie decyzji 
o przyznaniu otwartego dostępu. Jak 
wynika z art. 79 w/w ustawy, cytuję: 

ust. 1: „Działalność w zakresie kra-
jowego regularnego przewozu osób 
może być podejmowana i wykonywana 
na podstawie przepisów dotychczaso-
wych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 
grudnia 2016 r., w krajowym transpor-
cie drogowym. Do dnia 31 grudnia 
2016 r. przepisy art. 30–37 nie mają 
zastosowania do regularnego prze-
wozu osób w krajowym transporcie 
drogowym” oraz ust. 2: „Zezwolenia 
na podejmowanie i wykonywanie dzia-
łalności w zakresie krajowego regu-
larnego przewozu osób w transporcie 
drogowym mogą być wydawane na 
okres nie dłuższy niż do dnia 31 grud-
nia 2016 r.” Obecnie "przewoźnika" 
definiuje art. 4 pkt 15 ustawy o trans-
porcie drogowym, z której wynika, 
że przewoźnik drogowy to przedsię-
biorca uprawniony do wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie 
transportu drogowego. Zatem obecnie 
przewoźnicy realizują przewozy na 
podstawie zezwolenia, a nie na pod-
stawie zgłoszenia przewozu.
W związku z powyższym, przewoź-
nicy do których zostały skierowane 
wezwania do zapłaty będą przewoź-

nikami w rozumieniu tej ustawy 
dopiero od 1 stycznia 2017 r. i wów-
czas będą zobowiązani uiszczać 
opłaty za korzystanie z przystanków 
zgodnie z uchwałą Nr XV/183/2012 
Rady Powiatu Olkuskiego z dnia 20 
czerwca 2012 r. zmienioną Uchwałą 
Nr XXIX/349/2014. W związku z tym 
pobieranie opłat za korzystanie z przy-
stanków komunikacyjnych w ciągu 
dróg powiatowych jest niezgodne 
z zastosowaną podstawą prawną, 
bowiem opłata dotyczy wyłącznie 
przewoźników wykonujących przewo-
zy na podstawie potwierdzenia zgło-
szenia przewozu. A tacy przewoźnicy 
z mocy prawa jeszcze nie istnieją! 
Wpłacone przez przewoźników należ-
ności pod rygorem utraty zgód na 
korzystanie z przystanków powinny 
zostać przewoźnikom niezwłocznie 
zwrócone wraz z ustawowymi odset-
kami jako, że nie ma podstawy prawnej 
do ich pobierania. Starostwo chciało 
dobrze, wyszło jak zawsze.
Jakby tego było mało, na łamach Prze-
glądu Olkuskiego wicestarosta Paweł 
Piasny próbuje bronić tej uchwały 
i słuszności działania Starostwa i Zarzą-

du Drogowego. Niestety 
osiągnął efekt odwrotny 
od zamierzonego. Pokazał, że nie ma 
zielonego pojęcia na ten temat. Próbuje 
zarzucić Związkowi Komunalnemu 
Gmin "Komunikacja Międzygminna" 
w Olkuszu uchylenie się o płacenia tych 
opłat. Jest tylko jeden mały szczegół. 
To nie jest tak, że ZKG "KM" nie chce 
ich płacić, tylko po prostu tego robić nie 
może. ZKG "KM" jest organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego na 
terenie czterech gmin: Olkusz, Bukow-
no, Bolesław i Klucze. Organizatorem 
a nie operatorem i nie przewoźnikiem. 
Gdyby takie opłaty Związek płacił, 
Zarząd Związku poniósłby poważne 
konsekwencje. Pan wicestarosta tego 
nie wie, ale jak widać po lekturze 
wspomnianego artykułu nie ma też 
pojęcia czym jest ZKG "KM" mówiąc, 
o gminach wchodzących w jego skład 
"wspólnicy". Dalej wicestarosta grozi 
sądem. Pozostaje mi mieć nadzieję, że to 
zamieszanie wynika tylko i wyłącznie 
z braku wiedzy w tym zakresie, a nie 
z prywatnych, personalnych animozji.

 v Dawid Przybylski

STAROSTWO PObIERA PIENIĄdZE Od PRZEWOŹNIKóW - CZY ZgOdNIE Z PRAWEM?
Wiele samorządów w Polsce podjęło uchwały  dotyczące poboru opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 
Pieniądze z tych opłat mają być przeznaczane na sprzątanie przystanków. Idea jak najbardziej słuszna. Niestety w przy-
padku powiatu olkuskiego to tylko idea, bo już z realizacją jest gorzej.



7

Wydawca: SOLID PRESS s.c.  
Adres: 32-300 Olkusz, ul. K. K. Wielkiego 29
tel.: 698 805 242, 608 696 097 
e-mail: gwarekolkuski@wp.pl

www.gwarekolkuski.pl 
www.gwarek-olkuski.pl

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

„Gwarek Olkuski” jest kolportowany w powiecie olkuskim: w Olkuszu –  w mieszkaniach, domach, instytucjach użyteczności publicznej oraz w sklepach, w Wolbromiu, Bukownie, 
Kluczach - w mieszkaniach, sklepach i instytucjach użyteczności publicznej. W pozostałych miejscowościach powiatu olkuskiego w sklepach i instytucjach użyteczności publicznej.

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

Salon Kolekcjonerski
Ryszard Marczukiewicz

www.marczukiewicz.pl    •    tel. 691 364 130

Wakacje 2014 minęły bezpowrotnie. W tym roku, jak nigdy mieliśmy piękną pogodę w kraju. Zapewne nie jeden urlopowicz wykorzystał ten czas nie tylko na 
opalanie się (a było można), lecz również na poświęcenie trochę czasu dla „ducha”. W całym kraju coraz więcej organizowanych jest mnóstwo przeróżnych 
imprez. Nas kolekcjonerów interesują jednak okazje i miejsca gdzie możemy uzupełnić lub poszerzyć swoje zainteresowania i kolekcje. Choć nie powiem dla 
melomanów świetną imprezą był koncert Macieja Maleńczuka na olkuskim rynku. Szkoda tylko, że lało. Dla prawdziwych fanów było to bez znaczenia, tym 
bardziej, że mogliśmy na żywo usłyszeć kilka utworów z najnowszej płyty tego kontrowersyjnego, aczkolwiek ambitnego i charyzmatycznego wykonawcy, 
który na przekór swym przeciwnikom udowodnił, że jest wykonawcą z „najwyższej półki”. Dzięki organizatorom, za taki a nie inny wybór.
Udało mi się w ciągu tych kilkudziesięciu dni wakacyjnych 
być na paru różnych pod względem wielkości, jakości              
i charakteru, giełd i jarmarków kolekcjonerskich. Wszędzie 
bardzo łatwo było zauważyć zmiany jakie się dokonały 
„same” w przeciągu dwóch-trzech ostatnich lat. Kilkanaście 
lat po roku 1989 tworzył się w Polsce rynek numizmatyczny. 
Coraz ładniejsze monety i coraz różnorodniejsze emisje były 
wprowadzane do obiegu. Coraz więcej ludzi przekonywało 
się do tej formy kolekcjonerstwa. To cieszyło. Dobra passa 
trwała do 2007 roku. W roku 2008 NBP wprowadził na rynek 
kolekcjonerski srebrne 20 zł – Sikół wędrowny. Moneta ta 
sprzedawana spekulacyjnie po ponad 400,00 złotych 
jeszcze przed emisją. Wybita w nakładzie 107.000 sztuk 
szybko straciła na wartości i po kilku miesiącach jej cena 
była poniżej ceny NBP. Nakład 107.000 – był nakładem 
dwukrotnie wyższym niż były wówczas potrzeby kolekcjon-
erskie. Od tego momentu wszystkie przewidywania „wzięły 
w łeb”. Może przypadkowo, a może nie, ale od 2007 roku 
prezesem NBP był Sławomir Skrzypek po Hannie 
Gronkiewicz-Waltz. Zmiany dało się zauważyć. Ponadto 
doszła prywatyzacja mennicy państwowej. Wszystko razem 
wzięte miało decydujący wpływ na emisje monet. Zaczął 
przeważać tylko i wyłącznie zysk za wszelką cenę. Dystry-
bucja zaczęła szwankować. Arogancja NBP była nie do 
pobicia. Dzisiaj NBP sprzedaje z trudem kilka tysięcy monet, 
a i to po kilku miesiącach nikt nie zapłaci za nie więcej niż 
cena kruszcu. Czemu tak się stało, powinniśmy sami sobie 
odpowiedzieć. „Prawie tyskie”.

Tyle wstępu. Cieszy natomiast zauważalny fakt, że po prawie 
20 latach wraca tendencja zbierania znaczków. Świadomość 
kolekcjonerów jest większa. Nikt się już nie jest w stanie 
nabrać tak jak w numizmatyce na monety Niue (monety bije 
nasza mennica) – populacja 2.000 mieszkańców na 260 
kilometrach kwadratowych. W filatelistyce jest wiadomo kto 
jest kim. Jeśli znaczki są dopuszczone do obiegu 
pocztowego na całym świecie to znaczy, że takie są. 
Ponadto ceny są w miarę normalne. Nie ma znaczków 
bardzo drogich. Choć nawet polskie są takie które kosztują 
ponad 100.000 złotych za jedną sztukę. Na rynku kolekcjon-
erskim jest dużo wartościowych znaczków pocztowych, 
kopert FDC, ozdobnych arkusików, które tworzą naprawdę 
wspaniali artyści, że pole do popisu jest olbrzymie. Nie 
warto zwracać uwagi na populistyczne obrzydzanie jakiegoś 
kraju. Szowinizm jest najgorszą rzeczą jaka może się 
człowiekowi przydarzyć. Co kolekcjonera obchodzi agresja 
Rosji gdzieś tam. Co nas obchodzi ustrój w Chinach czy 
Korei Północnej. Gdyby sprawiedliwość i intencje 
rządzących były prawdziwe a nie zakłamane, to trzeba było 
szukać broni jądrowej w Korei, droczyć się z Chinami. 
Pytanie tylko jedno, co możżna zrabować w Korei Północnej, 
i czy chińczycy daliby sobie odebrać cokolwiek. Bo agresje    
i wojny są tylko i wyłącznie z chęci zysku, a nie z chęci 
zaprowadzenia demokracji, która jaka jest to sami widzimy. 

Chcemy pouczać Łukaszenkę, Putina a już szczytem jest 
zbrojenie się przeciwko Rosji. Czemu my ciągle szukamy 
wroga a nie przyjaciela. Może tak chcą banki w Polsce, bo 
chyba w żadnym kraju na świecie nie ma tyle banków co           
w Polsce. Nie chcemy widzieć że kilkaset lat po zniesieniu 
niewolnictwa w świetle prawa z powrotem robi się z nas 
niewolników. Może warto powiedzieć dość.

Chyba jednak zapędziłem się za daleko. Powinienem się 
cieszyć z bałaganu światowego, coraz wszechstronniejszej 
nędzy, bo za tym idzie emigracja i przesiedlenia. A wraz z nią 
pisanie listów, wysyłanie pocztówek. Po prostu tak chyba 
będzie lepiej, bo my ludzie już tak mamy. Nie lubimy jak nam 
jest dobrze. Wczasy All inclusive nudzą. Natomiast walka            
o naszą i waszą wolność jest ciekawsza. Więcej adrenaliny. 
Chyba też dlatego jest taki ogólnoświatowy zakaz obrotu 
wszelkiego rodzaju „dopalaczami i używkami”. Bo na 
„spidzie” czy „trawce” ludzie jednak nie bardzo garną się do 
rewolucji, a jeśli już to ich agresja obraca się przeciw swoim 
panom. Panowie nie bardzo lubią jak „ich ludzie” mają dobro-
byt. Przestają wtedy być Panami, a nie po to władza jest 
władzą, by maluczcy tego nie chcieli zauważać. Po to chyba 
budowałem swego czasu drogi i mosty w Iraku, by po 
kilkunastu latach nasze wojsko miało po czym jechać i zabijać 
ludzi którzy mi za tą pracę płacili. Co by o tym nie myśleć, to 
pozostały mi znaczki i monety. Śmiem twierdzić, że budować 
pojechałbym jeszcze raz, natomiast bardzo wątpię bym był 
przekonany do wyjazdu z bronią. Dzieci też bym nie wysłał. 
Dlatego nie wstydzę się przyznawać na kogo głosuję                    
w wyborach tak ogólnokrajowych jak i lokalnych. Głosuję na 
kolekcjonerów. Trochę znają języki, trochę geografię i mają          
w sobie tolerancję w stosunku do innych ludzi. Budujcie 
zatem swoje zbiory w oparciu o swoje potrzeby i zamiłowania 
a nie za podszeptem „artykułów sponsorowanych”.

Dla zainteresowanych kilka najnowszych znaczków ze świata.

TRIUMFALNY POWRÓT KLASYKI
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KAMIENIARSTWO BUDOWLANE

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

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

PRODUKCJA I MONTAŻ
WYROBÓW Z KAMIENIA

[marmur, granit, aglomarmur, trawertyn itp.]

www.tomaks-sill.pl

- SILL

Posiadamy w sprzedaży ponad 40 kolorów kamienia dostępnych od ręki.

SZANOWNI MIESZKAŃCY POWIATU OLKUSKIEGO
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w dniu 16 listopada 2014 r. 
został zarejestrowany komitet wyborczy wyborców wspólnota samorądowa ziemi 
olkuskiej.
Istniejemy od ponad dekady. Gromadzimy na naszych listach kandydatów  na 
radnych do rady powiatu olkuskiego oraz rad gmin powiatu olkuskich to jest do:

• RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
• RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
• RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU
• RADY GMINY W KLUCZACH
• RADY GMINY W BOLESŁAWIU
• RADY GMINY W TRZYCIĄŻU

Będziemy przedstawiać kandydatów do reprezentowania waszych interesów w 
tych radach. Przedstawimy również naszych kandydatów na wójtów i burmistrzów 
w gminach powiatu olkuskiego.  Ludzi godnych zaufania.

Jako komitet wyborczy

STAWIAMY NA ROZWÓJ
• Ludzi młodych, dając szansę do samorealizacji
• Przedsiębiorczości w zakresie tworzenia miejsc pracy
• Opieki społecznej dla najuboższych
• Infrastruktury lokalnej i inwestyycji
• Oświaty w szerokim zakresie społecznym

SZANOWNI PAŃSTWO.
DZISIAJ PRZEDSTAWIAMY NASZEGO KANDYDATA 

NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ 

PANA ANDRZEJA FELIKSIKA


